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ABSTRAKT

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv erhålla djupare 

förståelse  och  ökad  kunskap  kring  de  processer  som  finns  i  smågrupper,  hur  konflikter 

påverkar sammanhållningen och vad det är som gör att en stabil grupp förblir stabil. Studien 

utgick  från  ett  kvalitativt  förhållningssätt  med  en  hermeneutisk  ansats.  Med  en 

semistrukturerad  intervjuguide  utgjordes  urvalet  av  två  grupper  med  fem  medlemmar  i 

respektive grupp där hälften är män och hälften kvinnor. Resultatet visar att konflikter inom 

vänskapsgrupper inte är av ondo och kan vara utvecklande för både gruppen och den enskilde 

individen. Den starka sammanhållning grupperna har visar på att konflikter inte är en stor 

faktor  för  gruppens  välmående.  Gruppens  sammanhållning  symboliseras  av  den  sociala 

attraktion medlemmarna har gentemot gruppen. Resultatet analyseras utifrån teorier från Lars 

Svedberg, Arne Maltén, Donelson R. Forsyth, Carl M. Allwood, Michael A. Hogg mfl. 

Nyckelord: Sammanhållning, grupp, konflikt, relationer

The purpose of this  study is that  from a social  psychological  perspektive obtain a deeper 

understanding and a greater knowledge about the processes that exist in small groups, how 

conflict affect the cohesion and what it is that makes a stable group remain stable. The study 

was based on a qualitative research with a hermeneutic approach along with a semistructured 

interview guide. The groups interviewed consisted of two groups with five members in each 

group where half were men and half women. The results show that conflicts within friendship 

groups is not a bad thing and can be developing for both the group and the individual. The 

strong cohesion the groups got has shown that conflicts are not a major factor for the groups 

wellbeing.  The groups cohesion is  symbolized  by the social  attraction  the members  have 

towards the group.  The results  are  analysed  based ont  heories  from Lars Svedberg,  Arne 

Maltén, Donelson R. Forsyth, Carl M. Allwood, Michael A. Hogg, among others. 

Keywords: cohesion, group, conflict, relation
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1.0 Inledning

Alla formar vi automatiskt grupper runt om oss. Med begreppet ”grupp” menas ett begränsat 

antal människor som känner tillhörighet och samspelar med varandra. Inom socialpsykologin 

är grupper ett ämne som är centralt och individen ses som en del i något större. Detta medför 

att vi som individer kan känna trygghet med andra och söka oss till likasinnade med samma 

mål eller bara för att känna tillhörighet. Vi har valt att skriva vår uppsats kring grupper och 

dess  dynamik,  mer  specifikt  om  smågrupper  i  form  av  vänskapsgrupper.  Att  ingå  i  en 

vänskapsgrupp är något som är väldigt vanligt idag och är ett socialpsykologiskt intressant 

fenomen. Vänskapsgruppen består av få personer med täta relationer som med varandra finner 

gemensamma  mål  och  är  en  stor  del  av  gruppmedlemmens  liv.  Många  väljer  att  se 

vänskapsgruppen som en miljö där man finner acceptans och kan vara sig själv. 

Som individer  i  ett  samhälle  stöter  vi  på detta  fenomen  var  dag;  vännerna  som hittar  på 

aktiviteter  tillsammans,  familjen som spenderar tid  med varandra eller  arbetsgruppen som 

umgås på ett privat plan. Alla dessa klassas som grupper och är en väsentlig del i individens 

liv.  Med  fokus  på  konflikthantering och  sammanhållning vill  vi  ta  reda  på  hur  en 

vänskapsgrupp ser på och löser konflikter. Vad är det som gör att en smågrupp överlever och 

hur påverkar konflikter relationen mellan medlemmarna? Konflikter har alltid haft en negativ 

laddning och det är förståeligt. För många innebär konflikter en rädsla för konfrontation och 

de håller sig undan dessa medan andra anser att konflikter kan stärka relationerna.

Vi har redan från början av utbildningen haft ett genuint intresse för detta område och anser 

att det är viktigt att förstå fenomenet bättre, dels för att öka vår egen medvetenhet kring de 

olika faktorernas påverkan på gruppen i sig och dels den enskilde individens påverkan på 

gruppen och vice versa. 
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1.1 Disposition

Uppsatsen är upplagd enligt den klassiska modellen där empiri och förundersökningar möter 

analys och reflektioner på ett strukturerat sätt. Vår utgångspunkt har genom hela uppsatsen 

varit de socialpsykologiska frågeställningar vi ställt oss och vi har hållit oss till dessa i den 

mån det går. Vi har undersökt konflikt och sammanhållning utifrån två vänskapsgrupper och 

tio intervjuer. I metodkapitlet går vi igenom val av metod, vilken ansats vi använder oss utav, 

urvalet  av grupper,  tillvägagångssätt,  etik  etc.  I  teorikapitlet  redovisar  vi  för de teorier  vi 

använder oss utav och varför. Resultatkapitlet består av tre delar, dels den manliga gruppens 

material och dels den kvinnliga. Vi sammanfattar även dessa i en tredje del och tar ut det 

essentiella ur materialet. I analyskapitlet kopplar vi samman empiri med teori och försöker 

besvara vår frågeställning. Slutligen sammanfattar vi vårt arbete och egna tankar.

1.2 Syfte

Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv förstå och nå 

ny kunskap kring smågruppers funktioner och dess påverkan på individen. Vi ska undersöka 

hur sammanhållningen påverkas av konflikter och hur medlemmarna ser på de konflikter som 

uppstår och hur de löser dessa. Vi vill även ta reda på vad det är som utgör grunden i en 

väletablerad  vänskapsgrupp  och  hur  denna  ständigt  klarar  nya  utmaningar  och  bibehåller 

relationerna. Vidare så vill vi även se hur skillnader mellan könsrollerna utspelar sig i de olika 

grupperna. 

 

1.3 Frågeställning/Problemformulering

De frågor vi ställer  oss handlar om konflikter  och med det i åtanke vill  vi ta reda på hur 

mindre grupper förhåller sig till dessa, både i sociala sammanhang och på ett mer personligt 

plan.

- Är vänskapsgrupper så enade som de framställs utåt? Hur hanteras i så fall konflikter 

som uppstår och hur påverkar dessa gruppsammanhållningen? 

- Vad är det som gör att en sammansvetsad grupp förblir sammansvetsad? 
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2.0 Bakgrund

För att konkretisera och skapa ytterligare förståelse för begreppen grupp och konflikt i vår 

studie tar vi i detta kapitel upp definitionen av dessa begrepp. Kapitlet innehåller även tidigare 

forskning från publicerade forskare inom området. Vi redogör för den tidigare forskning kring 

ämnet som vi valt och tar även upp forskning som uteblev. 

2.1 Definition av grupp

Ordet grupp kommer från italienskans  gruppo som betyder skara, hop eller knut (Svedberg 

2007,  s.  15).  En  grupp  är  en  hop  individer  som  innehar  samma  sociala  identitet  –  de 

identifierar  sig själva på samma sätt  och har samma definition  kring vilka de är,  vad för 

egenskaper de besitter och hur de relaterar samt skiljer sig från andra. Det är känslan kring 

”vi” och ”dem” som skiljer grupper åt.

För att en samling av människor skall kunna definieras som en grupp behöver denna bestå av 

mer  än  två  individer.  Sociologen  Michael  A.  Hogg  menar  att  grupp-processer  så  som 

gruppbildning och grupptryck inte kan uppstå med mindre medlemmar och därför kan inte två 

individer utgöra en grupp (Hogg, Abrams, Otten, Hingle 2004, s. 246-276). Lars Svedberg 

bygger vidare på detta och menar att när man talar om smågrupper så talar man om ett visst 

antal personer som kommunicerar med varandra och är tillräckligt få för att varje person ska 

kunna kommunicera med alla övriga ansikte mot ansikte (Svedberg 2007, s. 15). 

För att konkretisera ytterligare så består en vänskapsgrupp av individer som har någonting 

gemensamt (Nationalencyklopedins nätupplaga 2009). Det kan vara allt  från gemensamma 

intressen till försök och längtan efter förståelse, glädje, kärlek och inte minst mening. Som 

människor behöver vi andra att spegla oss i och för att utvecklas; gruppen erbjuder bekräftelse 

och utveckling i takt med andra.

I dagens moderna samhälle bildas grupper på alla håll. Det ligger i människans natur att söka 

sig till andra människor i hopp om att finna trygghet eller tillhörighet, att vara del av något 

och undvika den isolering människor idag hamnar allt för ofta i. 
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2.2 Definition av konflikt

Ordet konflikt kommer från latinets  conflictus som betyder sammanstötning, en motsättning 

som  kräver  lösning  (Nationalencyklopedins  nätupplaga  2009).  Arne  Maltén  definierar 

konfliktbegreppet på ett väldigt beskrivande sätt:

En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet  

mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig  

stil (Maltén 1998, s. 145). 

De  flesta  individer  ser  på  konfliktbegreppet  med  en  negativ  laddning.  Människor  är  i 

allmänhet konflikträdda och inte minst i Sverige där vi lär oss från tidig ålder att undvika 

dessa  i  den  mån  det  går,  vilket  medför  att  dessa  alltför  ofta  används  synonymt  med 

negativitet. Svedberg menar att konflikter inte uppstår som en blixt från himmel utan börjar 

ofta som irritation som sedan utvecklas vidare till något mer omfattande (Svedberg, 2007, s. 

226). En vänskapsgrupp är inte en konfliktfri zon och här råder det konflikter på olika nivåer 

där alla bidrar till  antingen utveckling eller splittring. Konflikter på gruppnivå handlar om 

oförenligheter mellan människor där mer än två parter är inblandade. Dessa är interpersonella 

och oftast är det en fråga om makt (Maltén 1998, s. 158)

2.3 Tidigare forskning

Människor i den moderna världen har alltid tillhört någon form av grupp och ofta hamnar man 

i konflikter med varandra. Konflikternas påverkan på den enskilde individen kan tas på både 

gott och ont då det finns en dubbelsida av dessa. En konflikt kan vara både god och ond – 

positiv  och  negativ  –  vilket  medför  komplikationer  i  förhållanden  emellan  medlemmar; 

komplikationer  som  inte  enbart  är  destruktiva  utan  även  förebyggande  för  gruppens 

sammanhållning  då tidigare konfliktsituationer kan sätta stopp för nya, liknande situationer. 

Mycket  av  den  tidigare  forskningen  som finns  kring  ämnet  smågrupper  (Svedberg  2007, 

Maltén  1998  mf.)  behandlar  grupper  på  organisationsnivå:  projektgruppen  som  är 

professionell och arbetar i team eller arbetskamrater som på ett professionellt plan håller ihop 

för  karriärens  bästa.  Även forskning  kring  etnicitet  som grupp har  behandlats  av  diverse 

sociologer där man ställer olika etniska grupper mot varandra och analyserar skillnader och 

likheter  och  vad  det  är  som skapar  konflikter  emellan  de  två.  Ser  man  till  helheten  har 

vänskapsgrupper  behandlats  i  mindre  utsträckning.  Forskning  kring  vänskapsgrupper  har 
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behandlats  av  bl.a.  Michael  A.  Hogg och  Dominic  Abrams,  som båda  är  professorer  på 

University of Queensland, Australia, och University of Kent, England. Deras forskning har 

behandlat social identitet och smågrupper som helhet där dessa går in på djupet kring social 

identitet och konflikthantering inom face-to-face grupper. Hogg menar att den forskning som 

hittills finns har fokuserat på det kollektiva. Detta är ett europeiskt perspektiv där fokus varit 

på individernas interaktion varandra emellan, inte som unika individer utan som ett kollektiv, 

en del av en grupp (Hogg, Abrams, Otten, Hingle 2004, s. 246-276). 

Walter G. Stephan (New Mexico State University) har även han behandlat ämnet smågrupper 

skilt från organisationsnivån. Ur ett psykologiskt perspektiv menar han att konflikter inom 

smågrupper är användbara och nyttiga: en konflikt leder till ett tillfälle där man inte enbart 

talar  specifiktt  om dessa,  utan  även  om sig  själv  och  detta  i  sin  tur  leder  till  öppenhet, 

acceptans och tillit från båda håll (Stephan 2008, s. 28-41). 

Hogg  m.fl.   behandlar  social  identitet  och  det  kollektiva  självet  och  dess  koppling  till 

smågruppen  och  hur  den  sociala  identiteten  formas  utifrån  face-to-face  grupper  så  som 

vänskapsgrupper.

People have as many social identities and personal identities as there are groups  

that they feel they belong to or personal relationshps they have. Identities vary in  

subjective importance and value, and chronic and situational accessibility. (Hogg 

2004, s. 246-276).

Den sociala identiteten hör ihop med regler och normer som gruppen innehar. Hogg m.fl. 

menar  att  kontextuella  normer  har  minst  två  funktioner:  att  uttrycka  likheter  och 

gruppidentitet,  och att skilja gruppen ifrån andra grupper. Baserat på detta så är konflikter 

inom gruppen något som medlemmarna definierar likadant, dvs. en konflikt kan vara både 

negativ och positiv utifrån gruppens normer och regler. Om gruppen som helhet anser att 

konflikter är negativa så blir de negativa. Anses konflikter som positiva så blir dessa positiva. 

Den sociala identiteten, eller det kollektiva självet, bestämmer vad för betydelse konflikten 

har utifrån gruppens normer och regler.

Vidare så menar Hogg m.fl. att den sociala identiteten är nära knuten till konflikter och menar 

att konflikter oftast uppstår under situationer där identiteten hotas och när intolerans inom 

gruppen översvämmar medlemmarna (Hogg 2004, s. 246-276). Detta innebär kulturkrockar, 

åsikter  som  inte  accepteras  eller  brist  på  kommunikation.  Trots  detta  menar  Hogg  att 
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mångfald som internaliseras av medlemmar som en del av deras sociala identitet har en rad 

fördelar för gruppfunktionalitet och gruppliv som helhet. 

3.0 Teori

I det här kapitlet redovisar vi de teorier vi använt oss utav. För att behandla vårt syfte och 

besvara våra frågeställningar menar vi att det är fruktbart att utgå från följande teorier och 

begrepp:  gruppkommunikation,  konfliktteori,  teorier  som  rör  gruppsammanhållning  samt 

genus. 

Dessa teorier är förhandsvalda utav oss för att kunna tolka och förstå vår empiri bättre och de 

lägger en grund för våran analys. Teorierna går in i varandra och kan således användas utan 

att separeras.

3.1 Kommunikationens betydelse

Kommunikation  är  ett  väldigt  brett  begrepp  som inte  endast  innefattar  språk  utan  också 

känslor och handlingar.  Kommunikation finns till  för att  människor främst  skall  kunna få 

utlopp för sina känslor, motta och förmedla information samt för att individen ska känna sig 

sedd och uppskattad. Inom människors kommunikation kan det ske vissa feltolkningar och 

missuppfattningar,  vilket  sker  när  mottagaren  uppfattat  förmedlarens  budskap  felaktigt 

(Maltén 1998, s. 11-14). 

Detta sker oftast på grund av att vi människor inte ser på saker på samma sätt, vilket bl.a. 

påverkas av vad individen har för tidigare erfarenheter samt vilket känslomässigt tillstånd hon 

eller han  befinner sig i. 

För att det inte skall ske någon feltolkning så krävs det något av personerna ifråga och det är 

feedback, en slags återkoppling där man fösöker se hur det man har sagt har uppfattats av 

mottagaren. Mottagaren byter då roll och blir sändare av feedback. För att medlemmarna skall 

kunna  uppfatta  vad  man  säger  och  menar  behöver  dessa  vara  på  samma 

kommunikationskanal.  Kroppsspråk,  känslobudskap  och  ord  måste  stämma  överens  med 

varandra  (Maltén  1998,  s.  15).  Om  inte  detta  överrenstämmer  så  kan  det  lätt  leda  till 
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missförstånd och till att man inte förstår varandra på något plan, därför är det viktigt att man 

till en viss mån försöker vara på samma våglängd när man talar med varandra. 

William Schutz menar att en grupps utveckling styrs utav individernas sociala behov och de 

tre faserna är tillhörighet, kontroll och samhörighet/närhet (Maltén 1998, s. 81). 

När gruppen når en  samhörighet eller  närhet så ägnas krafterna åt varandra, man bearbetar 

känslor och fokus hamnar på att lära känna varandra bättre. 

Kontrolfasen innebär att individen i fråga börjar ta för sig mer och mer och få utlopp för det 

den  tycker  och  känner  om  olika  situationer  som  uppstår.  Tillhörighet  är  den  fas  där 

gruppmedlemmarna börjar  känna sig hemma i  gruppen och anpassar sig till  gruppen, och 

kommunikationen  går  på  en  sparlåga menar  Schultz,  för  att  en  konflikt  inte  ska  uppstå 

(Maltén 1998, s. 81). 

Faserna  bearbetas  när  man  ingår  i  en  grupp och  målet  är  att  klara  av  dem.  Dessa  faser 

återkommer ständigt under hela grupp-processen och är något som existerar sida vid sida i 

alla grupper. För att man skall kunna uppnå positiva resultat och för att gruppen ska fungera 

måste  kommunikationen fungera,  och feedback är här centralt.  Det finns två olika sorters 

feedback man måste ta hänsyn till:  personinriktad feedback  och  funktionsinriktad feedback, 

den första beskriver hur andra uppfattar en själv och den andra vad beteendet fått för resultat 

för andra.

Enligt Svedberg är språkets viktigaste ord ja och nej, dessa används i sin tur för att skapa och 

styra ens egna liv i den riktning man vill. Förmågan att säga ja och nej  krävs för att man skall 

kunna ingå i sociala relationer av olika typ samtidigt som man konstruerar en identitet med 

hjälp av dessa (Svedberg 2007, s. 371). Dessa aspekter krävs för att man skall kunna förbli 

tydlig och för att andra runtomkring ska veta vad man tycker. 

3.2 Försvarsmekanismer och konfliktteori

Maltén (1998) skriver om Freuds försvarsmekanismer, något som människan tar till i trängda 

lägen eller  en situation är  pressande för att  försvara sitt  eget  jag mot  angrepp från andra 

människor Liksom med konfliktbegreppet upplevs dessa försvarsmekanismer som ett negativt 

laddat begrepp då de syftar till  försvar. Maltén menar dock att vi skulle vara hudlösa utan 

försvarsmekanismer som skyddar oss som individer i kris- eller konfliktsituationer (Maltén 

1998, s. 147). 

10



Interpersonella konflikter ställer medlemmar inom en grupp emot varandra, dessa tvingas in i 

försvarspositioner när försvarsmekanismer triggas igång. Maltén menar att det finns en rad 

olika försvarsmekanismer som kan intas när det kommer till gruppkonflikter:

 Identifikation: För att slippa känna sig som en avvikare anpassar man sig till de andra 

och beter sig likadant. Detta inger en falsk trygghet trots att man kanske inte vill bete 

sig så.

 Intellektualisering: Man håller känslor utanför resonemang och håller sig till förnuftet 

och logiken. Tanke och känsla hålls helt isär. Maltén menar att en sådan person är svår 

att komma in på livet då denne inte delar med sig av vad han/hon verkligen tycker och 

känner. 

 Bortträngning: Som grupp vill man inte erkänna att gruppen har problem utan sopar 

dessa under mattan. Det som är obehagligt förtränger man eller glömmer bort. (Maltén 

1998, s. 147-149)

Identifikation, intellektualisering och bortträngning syftar alla till  konflikter inom en grupp 

och till försvarsmekanismer som används i konfliktens hetta eller upptrappning. Maltén menar 

att försvarsmekanismer är företeelser på gott och ont och detta är inget individen i fråga till 

större delen styr. 

Forsyth (1999) menar att grupper till sin natur skapar sociala dilemman för sina medlemmar. 

Konflikter  uppstår  när  individualistiska  motiv  segrar  över  grupporienterade  motiv.  De 

enskilda medlemmana är motiverade till att maximera sina egna belöningar och minimera sina 

kostnader (Forsyth 1999, s. 248). Utifrån en maktposition kan t.ex. de starkare inblandade i en 

konflikt anta en försvarsmekanism som identifikation och ställa sig emot den svaga i gruppen, 

och därigenom nå belöning i form av erkännande, trygghet och känslor av samhörighet med 

de som har överhanden i konflikten till en minimal kostnad. Forsyth menar att sannolikheten 

för  att  individer  med  konkurrenskraftigt  värde  hamnar  i  konflikter  är  stor.  Att  vara 

konkurrenskraftig tvingar i sin tur motparten att ändra sitt beteende till följd av all kritik och 

klagomål  som  den  konkurrenskraftige  använder  för  att  väcka  reaktioner.  Detta  gör  att 

motparten tvingas bli konkurrenskraftiga själva och konflikter uppstår (Forsyth 1999, s. 246). 

Om en gruppmedlem kritiserar idéer, åsikter eller karaktär av annat slag kommer offren för 

attacken att  känna  sig  föranledda  till  en  motattack  och på  så  vis  hålls  konflikter  vid liv. 

(Forsyth 1999, s. 255)
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Vidare så skriver Maltén om konflikter på gruppnivå och olika sorters konflikter:

 Intressekonflikter: en  intressekonflikt  behandlar  flera  olika  teman  så  som  behov, 

förväntningar och krav. När en intressekonflikt inträffar så är de gemensamma målen 

oförenliga och konflikter uppstår.

 Rollkonflikter: en rollkonflikt  behandlar teman så som makt,  lojalitet och beteende. 

När lojalitet och roller inom gruppen ställs mot varandra uppstår rollkonflikter.

 Sakkonflikter: en sakkonflikt uppstår när olika resonemang värderas, vad som är rätt 

eller  fel  och vilka regler  som är tillåtna  respektive  otillåtna.  När  medlemmarna  är 

oense om hur en situation skall hanteras uppstår sakkonflikter.

 Kommunikationskonflikter: en  kommunikationskonflikt  uppstår  när  det  handlar  om 

bristfällig information, språksvårigheter och dålig verbal uttryckningsförmåga. Även 

otydliga  förklaringar  hör  hit.  När  medlemmarna  inte  förstår  varandra  uppstår 

kommunikationskonflikter. 

 Värdekonflikter: en värdekonflikt  uppstår  när  det  handlar  om etiska och moraliska 

dilemman.  Även politik,  religion  och  attityd  hör  hit.  En värdekonflikt  uppstår  när 

gruppmedlemmarna inte har samma åsikt kring dessa ämnen.

Dessa fem typer av konflikter utgör begreppen för de interpersonella konflikter som uppstår 

inom en grupp. Många gånger är det även en fråga om makt i alla typer av konflikter (Maltén 

159-161).

3.3 Gruppsammanhållning  

Forsyth (1999) skriver att Kurt Lewins teori om gruppsammanhållning (group cohesion) är 

ursprungsteorin  som  behandlar  sammanhållning  ur  grupp-perspektiv.  Han  menar  att 

sammanhållna grupper är enade. Medlemmarna tar ära i att interagera med varandra och de 

förblir i gruppen under längre tidsperioder, om inte hela livet (Forsyth 1999, s. 149). 

Lewin använde termen sammanhållning redan år 1943 för att beskriva de krafter som håller 

grupper intakta, det som håller ihop medlemmarna och motverkar de krafter som som driver 

de  isär.  Begreppet  blev  formellt  definierat  senare  av  Leon  Festinger  år  1950  med  ett 

sammanfattande citat: ”the total field of forces which act on members to remain in the group.” 
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(Forsyth 1999, s. 149). De viktigaste krafterna som definierar begreppet sammanhållning är 

grupptillhörighet (group unity), attraktion (attraction), och lagarbete (teamwork).  

Sammanfattningsvis är sammanhållning styrkan av förbindelsen av de enskilda medlemmarna 

till varandra och till sin grupp som helhet.

Sammanhållna grupper håller ihop medan grupper som saknar sammanhållning driver bort 

från varandra. Forsyth menar att en grupp måste vara sammanhållen till en viss nivå för att 

existera. Om inte sammanhållningen finns så är det endast en tillfällig samling av individer 

snarare än en grupp (Forsyth 1999, s. 150).

Många  teoretiker  menar  att  sammanhållning  är  en  speciell  sorts  interpersonell  attraktion. 

Medlemmar i grupper tycker om varandra på en individuell nivå och finner en viss attraktion 

till varandra (Forsyth 1999, s. 151). Hogg m.fl (2004) menar att det finns en skillnad mellan 

sammanhållning  och  attraktion.  Sammanhållning  är  inte  attraktion,  till  skillnad  från 

attraktionens individuella egenskaper så rör sammanhållning en social attraktion till gruppen 

som helhet och denna grundar sig i dess status som en grupp där individerna är lika varandra 

och symboliserar gruppen som helhet (Hogg, Abrams, Otten, Hingle 2004, s. 257). 

Således behåller  sammanhållna grupper sina medlemmar  en längre tid  än osammanhållna. 

Gruppens  stabilitet  är  som  starkast  när  sammanhållningen  bygger  på  medlemmarnas 

attraktion till  gruppen som en enhet snarare än deras dragningskraft till  enskilda individer 

(Bebee 2000, s. 122-124).

3.4 Genus och könsidentitet

Randel  och  Jaussi  menar  att  konflikter  inom  relationer  bygger  på  att  man  uppfattar 

interpersonella skillnader, vilket i sin tur skapar spänning och irritation inom gruppen när det 

uppstår konflikter. Randel menar att det beroende på könsskillnader finns en skillnad mellan 

hur män och kvinnor uppfattar konflikter (Randel 2009, s. 469).

En term som används av Randel och Jaussi är könsidentitet och de menar att varje individ har 

två olika typer av könsidentiteter. Den ena rör könets sociala identitet som handlar om hur 

man identifiterar  sig själv med andra av samma kön och den andra rör könets personliga 

identitet,  som förklarar de personliga karaktärsdragen i könsidentiteten (Randel och Jaussi 

2008, s. 470).
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När en individ besitter en stark social könsidentitet gör detta att han eller hon automatiskt 

försöker att inte svika de andra medlemmarna i gruppen av samma kön. Detta på grund av att 

könets sociala identitet baseras på att man innefattar de andra i gruppen med hjälp av sin egna 

definition av jaget (Randel 2008, s. 472).

Enligt vissa forskare har kvinnor en högre emotionell intelligens än män, som i sin tur gör de 

mer lämpade att behandla motgångar tack vare deras mer utvecklade sociala färdigheter. Män 

har samtidigt också en tendens till att förstå saker långsammare vilket i sin tur gör att det kan 

leda till missförstånd. När denna tendens uppkommer så är män guidade av sina känslor att 

känna  sig  hotade  inom gruppen  (Randel  2008,  s.  474).  Andra  menar  att  kvinnor  är  mer 

emotionellt bundna och har lättare att hamna i konflikter på grund av detta medan män är mer 

förnuftiga och använder sig av intellektualisering oftare än kvinnor i konfliktsituationer.

 

4.0 Metod

I detta kapitel tar vi upp den forskningsmetod vi utgår ifrån och tillvägagångssättet vi använt 

oss utav för att samla in vårt empiriska material. Vi redogör också  för förarbetet så som urval, 

planering  inför  intervjuerna  och  den  vetenskapsteoretiska  ansatsen  vi  grundar  studien  på. 

Slutligen redogör vi för de etiska aspekterna i utförandet av det praktiska samt det skriftliga. 

4.1 Val av metod

Vi  har  valt  att  använda  oss  utav  ett  kvalitativt  tillvägagångssätt  i  föreliggande  uppsats 

eftersom detta syftar till förståelse och tolkning. Då vi studerar människor är detta ett utmärkt 

sätt att fånga de händelser, känslor och engagemang det krävs för att vara en del av en grupp 

och förstå dessa på ett metodologiskt sätt. Som socialpsykologer använder man sig ofta av 

förståelse  och  tolkningsmetoder  och  det  föll  sig  naturligt  att  gå  denna  väg  här  med.  En 
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kvantitativ ansats hade inte gett oss samma resultat eller inblick i dessa personers liv då det 

handlar om relativt små grupper och kvantitativ metod är inte lämpat för så få deltagande. 

(Trost 2005, s. 14)

Ett  kvalitativt  tillvägagångssätt  gav  oss  även  möjligheten  att  använda  oss  utav  en  semi-

strukturerad intervjuguide där deltagarna fick utrymme att till viss del styra konversationen 

utan att  känna sig pressade eller  utsatta  medan vi fick möjligheten att  få fram de för vår 

uppsats viktiga teman. Att intervjua utifrån ett kvalitativt perspektiv är givande då man får 

större  förståelse  för  hur  just  den  specifika  individen  eller  gruppen fungerar  och kan  föra 

intervjun vidare utifrån deltagarnas yttranden för att på så sätt få ut mer och komma åt djupare 

i konversationen. (Trost 2005, s. 13-17)

Vidare så har vi använt oss av en hermeneutisk ansats för att tolka och förstå de intervjuer vi 

utfört.  Den hermeneutiska ansatsen går hand i hand med ett  kvalitativt  förhållningssätt  då 

dessa kompletterar varandra.

4.2 Hermeneutisk ansats

Vi har i föreliggande studie använt oss av en hermeneutisk ansats för att kunna förstå och 

tolka  de  intervjuades  utsagor.  Hermeneutik  förstås  vanligtvis  som  en  förståelse-  eller 

tolkningslära  (Allwood  1999,  s.  73).  Tolkning  är  ett  verktyg  som krävs  för  förståelsens 

förutsättningar.  Ett  hermeneutiskt  förhållningssätt  förekommer  ofta  inom  de 

humanvetenskapligt  orienterade  disciplinerna  så  som  socialpsykologi,  sociologi  och 

psykologi.  Det är  främst  den vetenskapsteoretiska  hermeneutiken  dessa discipliner  vill  åt. 

Termen hermeneutik används oftast till förståelse och tolkning av texter som i sin tur inte har 

en entydig betydelse. För att behandla empiriskt material utifrån en hermeneutisk ansats måste 

materialet  bearbetas  och  tolkas  vilket  innebär  att  materialet  till  större  delen  överförs  till 

skriftligt  tillstånd.  Textbegreppet  får  på  så  sätt  en  kontextualisering  beroende  på  hur 

användaren väljer att definiera det (Allwood 1999, s. 73-74). Detta innebär att textbegreppet 

har en vid mening inom hermeneutiken vilket utgör den hermeneutiska ansatsen i vårat arbete 

då  de  genomförda  intervjuerna  är  transkriberade  och  kräver  tolkning  och  förståelse. 

Textbegreppet är viktigt för oss då vi har skriftligt material att utgå ifrån vilket i sin tur ledde 

oss till den hermeneutiska ansatsen.  Hermeneutikens betydelse för oss i detta sammanhang 

har varit den förståelse vi har kring verkligheten och våra tolkningar av den. 
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Friedrich Schleiermacher (1768-1834) anses vara grundaren av hermeneutiken. Han ville ge 

en filosofisk grund för begreppet och såg den som en lära om tolkning och förståelse. Själva 

begreppet förståelse spelade en mindre roll i dåtidens tolkningsläror som på den tiden inte var 

lika utvecklade som idag.  För Schleiermacher handlade hermeneutiken snarare om att förstå 

än  det  som  den  tidigare  hermeneutiken  stod  för  där  tolkningen  var  central  och 

förståelsebegreppet i skymundan (Allwood 1999, s. 77). Han menade att hermeneutiken borde 

handla om förståelse och tolkning där dessa kompletterar varandra. Ens tolkning av material 

lägger grunden för ens förståelse och vice versa. Utifrån detta kan man säga att hermeneutiken 

har utvecklats till en lära kring både tolkning och förståelse där dessa två begrepp går hand i 

hand. Hermeneutiken har således en viktig påverkan på oss som forskare. Tolkningen används 

till att förstå forskningsmaterialet bättre och med en kombination av dessa två begrepp kan 

man nå ny kunskap genom att förstå det material man samlat in. Det hermeneutiska tänkandet 

har varit nyttigt och givande genom hela arbetet och vår förförståelse har ständigt förnyats 

med ny kunskap kring det övergripande ämnet. Dess praktiska betydelse är av stor vikt för oss 

som socialpsykologer.

 4.3 Förförståelse

I grund och botten så går alla in med en slags förförståelse om det man åtagit sig att göra. 

Förförståelsen präglar vårt sätt att se på saker och ting och denna har vi byggt upp utifrån 

tidigare erfarenheter  och situationer,  vår uppväxt  och det  samhälle  vi  lever  i.  Vi hade en 

förförståelse kring grupper, samtalsmetodik och konflikter innan vi satte igång med arbetet, 

vilket i sin tur kan ha påverkat oss i vårt arbete och val av ämnesområde. 

Eftersom vi under vår tid som studenter avverkat några kvalitativa intervjuer så hade vi en 

ganska bred förförståelse kring det praktiska men vi blev ändå förvånade hur en intervju kan 

skilja sig från en annan. Grunderna i sig kunde vi sen tidigare men erfarenheterna man får 

utav att intervjua olika personer gör att man får en bredare kunskap, en kunskap som aldrig 

mättas. Thurén kallar detta för en ”hermeneutisk spiral” där det sker ett slags växelspel mellan 

erfarenhet  och  förförståelse,  vilket  i  sin  tur  ger  upphov till  en kretsgång mellan  de  båda 

(Thurén 2007, s. 61).

Konflikter  är  något  som präglar  allas  liv.  Den  förförståelse  vi  har  kring  gruppkonflikter 

grundar sig i våra egna liv där vi som deltagare på ett eller annat sätt hamnat i konflikter. 

Även våra studier har gjort att vi har en bredare kunskap om konflikter än den stora massan då 
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vi ser de som både som positiva och negativa. Bland den stora massan så är den generella 

förförståelsen kring konflikter förmodligen att det är någonting som inte är bra. Det är ett 

begrepp  med  en  negativ  laddning  som man  vill  undvika  så  mycket  som möjligt.  Denna 

förförståelse kan man kalla för fördom eftersom den inte är faktabaserad medan den så kallade 

riktiga förförståelsen bör kallas förkunskap (Thurén 2007, s. 62). 

Vi  har  alla  varit  medlemmar  i  grupper  så  som vänskapsgrupper  och  alla  har  nästan  fått 

uppleva en konflikt inom ens grupp. Vi gick in med en förförståelse kring hur det fungerar 

och hur konflikter påverkar grupperna vi skulle intervjua utan att lägga märka till det. Man 

antog att man visste hur gruppen uppförde sig när det gäller konflikter med hjälp av ens egna 

förförståelse. Utifrån tidigare erfarenheter och förförståelse har vi kunnat förnya vår kunskap 

kring ämnet. 

4.4 Urval

Urvalet till föreliggande studie grundade sig på två grupper från högskolan i Halmstad. Valet 

av grupper på skolan skedde förutbestämt och ur ett genusperspektiv där vardera grupp var 

olika sett till kön. Det blev således två grupper som är vänner både på ett professionellt men 

framförallt  personligt plan. Vi ställde inga krav på att dessa skulle vara långtidsetablerade 

grupper och fick då relativt nybildade grupper som utåt sett är väldigt sammansvetsade. Vår 

uppfattning kring grupperna låg således som grund för urvalet och vi kunde redan då utgå 

ifrån vår frågeställning. Vi hade ur ett socialpsykologiskt intressant perspektiv en åldersgräns 

där minimum var tjugo år för att kunna få ut så mycket som möjligt av den intervjuade då vi 

anser att det krävs en viss mognad för att med öppenhet och frihet tala om de ämnen vi tar 

upp. Även krav kring gruppens storlek ställdes. Vi valde att hitta face-to-face grupper där 

vardera medlem kunde tala med den andra ansikte mot ansikte, dvs. tillräckligt små grupper 

för att klassas som en smågrupp. Vi ville även ha grupper som var lika varandra i form av 

medlemmar, tidsperiod och intresseområde men fortfarande olika sett till kön för att kunna se 

skillnader  och likheter  utifrån ett  genusperspektiv.  Vi  ville  ha variation  mellan  grupperna 

samtidigt  som det är  liten variation  inom grupperna.  De intervjuade mottogs tacksamt för 

deras  tillgänglighet  och  deltagande  och  även  vi  mottogs  på  ett  positivt  sätt.  Tio  stycken 

intervjuer blev det i slutändan där vardera grupp deltog med fem medlemmar. Utav dessa var 

alla  villiga  att  dela  med  sig  av personliga  åsikter  samt  kollektiva  och syftet  med  studien 

klargjordes innan de deltagande fick bestämma sig ifall de ville vara med på studien. Samtliga 
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intervjuade  deltog  utan  krav  på  ersättning  med  ett  löfte  om att  få  ta  del  av  den  färdiga 

uppsatsen om dessa så önskade. Vi intervjuade således tio personer. Killgruppen bestod av 

Erik, 21. Peter, 22. Daniel, 25. Simon, 24. Jonas, 22. Tjejgruppen bestod av Nina, 22. Sara, 

22. Erika, 23. Johanna, 22. Mikaela, 24. 

4.5 Intervju

När man  gör  kvalitativa  intervjuer  så  bör  frågeformulär  med i  förväg formulerade  frågor 

undvikas.  Vår  intervjuguide  bestod  av  två  övergripande  teman:  Konflikter  och 

sammanhållning. Med detta i åtanke är det idealiska att låta den intervjuade styra samtalet och 

utifrån dennes svar kunna föra samtalet vidare som intervjuare. Innehållet och ordningen i 

intervjuguiden bestämdes först och främst av vårt syfte och frågeställning där vi hela tiden 

hänvisade tillbaka till vår övergripande problematisering. När man utför kvalitativa intervjuer 

skall man undvika att ha redan författade frågor (Trost 2005, s. 50). Intervjuguiden bestod 

således av övergripande teman med underfrågor och förslag på ämnen att  diskutera utifall 

samtalet skulle ta stop och det fruktade horror vacui som det kallas, rädslan för tomrummet, 

uppstår. Genom att ha dessa underfrågor har man en form av struktur att falla tillbaka på och 

utifrån den intervjuandes  svar  och utsagor behöver  dessa nödvändigtvis  inte  tas  i  tur  och 

ordning så länge det övergripande temat är detsamma. Detta för att undvika att besvära den 

intervjuande med alltför många frågor (Trost 2005, s. 50). 

När man talar om intervjuer så är det i de allra flesta fall talan om ett samtal mellan fyra ögon. 

Detta för att man som intervjuare skall kunna inge en trygghet i den intervjuade och visa på 

att man inte står över denna, att man är där på lika villkor. Som intervjuad kan man finna två 

intervjuare  obekvämt  och  det  kan  kännas  som ett  maktövergrepp  vilket  leder  till  att  den 

intervjuade sätter igång försvarsmekanismer och är sluten och kortfattad i sina svar (Trost 

2005, s. 46). Fördelarna med att vara två intervjuare är samspelet mellan dessa och att de 

kompletterar varandra. Ur den intervjuandes synvinkel kan det vara bra att ha en kollega med 

sig för observation eller deltagande så att inte viktiga moment under intervjun missas. Innan 

förtroende  har  hunnit  byggas  upp  kan  två  intervjuare  vara  lämpligt  för  den  intervjuades 

trygghet och att denne känner sig positivt mottagen och uppskattad. (Trost 2005, s. 46-47) 

Vi har använts oss av ett mellanting i intervjuguiden och i intervjuerna, vi använde oss av en 

semi-strukturerad intervjuguide med två deltagande intervjuare. Detta för att ta vara på viktig 

information  i  form  av  kroppsspråk,  tonläge  och  antydningar.  Den  intervjuade  får  innan 
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intervjun ta del av våra personligheter och på så sätt känna sig trygg nog att bli intervjuad på 

ett öppet sätt och bygga upp tryggheten innan allvaret i intervjun kommer till ytan. Vi har 

även funnit  att  två intervjuare  har  blivit  uppskattat  av de intervjuade då dessa känner  att 

samtalet blir mer öppet och kan tala till båda utan att förlora bådas uppmärksamhet. 

4.6 Tillvägagångssätt

Inför studiens urval kontaktade vi två grupper genom en kontaktperson i vardera grupp. Vi 

förklarade syftet med studien och förklarade kortfattat hur den kommer att gestaltas. Dessa 

blev sedan tillfrågade om att ställa upp och var då väldigt ivriga och glada för att kunna bidra. 

Efter  lite turbulens med tider och situationer  kunde vi inte få igång intervjuerna då dessa 

personer inte kunde komma på utsatta tider. Vi fick då gå vidare och göra ett nytt urval och 

fick slutligen tag i två grupper med fem personer i vardera. Vi presenterade oss och förklarade 

kortfattat syften med studien och kunde därefter boka tider för intervjuerna. 

De första fem intervjuerna var med den kvinnliga gruppen som vid den tiden kunde när som 

helst och detta passade oss väldigt bra då vi ville fortskrida med skrivandet så snabbt som 

möjligt.  Intervjuerna utfördes i avslappnad miljö där de intervjuade kunde tala så fritt som 

möjligt.  De kvinnliga deltagarna var alla givande i sina svar och intervjun kan liknas vid en 

vanlig konversation där tre personer samtalar kring ämnen som för båda parter är viktiga. 

Dessa intervjuer pågick i ca. 40-50 minuter. 

De manliga deltagarna var svårare att boka tider med och det blev således ett stort hinder för 

oss i vårt fortsatta arbete. Viktigt att betona här är att inför varje intervju så informerades 

deltagarna om konfidentaliteten. Intervjuerna skulle spelas in och vi förklarade att de endast 

är till för vårt eget bruk. Även dessa intervjuer pågick i ca. 45 minuter. När alla intervjuer till 

slut  avverkades  hade  vi  det  material  vi  behövde  för  att  fortsätta  och  kunde  börja  med 

transkriberingen av intervjuerna. Detta tog längre tid än vad vi från början tänkt då vi hela 

tiden gick tillbaka i konversationerna för att få med allt. Slutligen hade vi alla intervjuer i 

skrift och gick vidare med att sammanfatta dessa i resultatkapitlet. Detta för att kunna tolka 

och  förstå  helheten  och  se  sammanhang  samt  skillnader  emellan  grupperna.  Då  det  är 

grupperna vi vill studera och inte enskilda individer så var detta det bästa tillvägagångssättet. 

Den semi-strukturerade intervjuguiden användes som en mall  och förslag på ämnen under 

intervjun. Strukturen på de teman vi hade utgick vi ifrån i intervjuerna med alla deltagarna, 
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dock med utrymme till förändring eftersom det i vissa fall blev så att den intervjuade styrde 

fram nästa  fråga.  Ordningen på frågorna blev annorlunda för varje  intervju medan teman 

förblev likadana. Detta för att skapa samma förutsättningar för alla intervjuer och då de flesta 

intervjuade fick styra samtalet vidare så var frågorna inte i någon specifik ordning.

Därefter tackade vi för oss och gick vidare från den praktiska delen till den skriftliga.

4.7 Etiska aspekter

Det har funnits många frågor kring vad som är etiskt och moraliskt rätt under arbetets gång. 

Som intervjuare har man ett ansvar att se till att de deltagande känner sig väl till mods och 

veta att de är skyddade. ”Hellre än att riskera att tystnadsplikten bryts skall man underlåta att 

rapportera sina fynd” (Trost 2005, s. 103). 

Detta citat av Jan Trost väcker många frågor kring konfidentalitet och dessa är oerhört viktiga. 

Konfidentalitet har varit en viktig faktor när vi tagit kontakt med våra respondenter och de har 

varit väl medvetna om att deras utsagor inte kommer att publiceras offentligt och att deras 

identitet hålls dold. Trots att det inte varit så extremt för oss som det framgår av citatet har vi 

genom hela arbetet och under intervjuerna tagit tillvara på den kunskap och förförståelse kring 

etik som man har, inte enbart i den professionella rollen utan även på ett privat plan. Utifrån 

det samhälle vi lever i idag har vi lärt oss att skilja på rätt och fel och däri ligger även vårat 

ansvar att göra rätt för de deltagande. Som unika individer kan man skilja på rätt och fel och 

däri ligger även vårat ansvar att göra rätt för de deltagande. Informerat samtycke innebär att 

de deltagande skall vara upplysta kring det studien handlar om och dess syfte (Fangen 2005, s. 

205). Vi har redan innan intervjuens gång upplyst de deltagande om vad intervjun handlar om 

och vilka teman som kommer att behandlas. Efter ett godkännande från de deltagande har vi 

kunnat fortskrida med studien utan att inskränka i frågor kring etik och moral.  Uppsatsens 

överlappande tema har inte varit skadlig för de deltagande och vi har således kunnat vara 

öppna kring det vi skriver om. Hade det varit skadligt för de deltagande så hade vi inte kunnat 

genomföra intervjuerna då vi inte vill sätta någon i en obekväm situation eller skada någon. 

Vi har i forskningssyfte även haft med oss en bandspelare för att kunna spela in och lättare 

transkribera samtalen i text och har då förtydligat detta för respondenterna. Respondenterna 

har således varit medvetna om detta och då även varit försäkrade att de har full anonymitet i 

studien.  
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Vi tror att vår undersökning påverkat våra respondenter på ett positivt sätt. De har erhållit ny 

kunskap om sina grupper och sig själva genom att dessa teman diskuterats och är således mer 

medvetna  kring  de  olika  processer  som  sker  framför  deras  ögon.  Intervjuerna  har  alltid 

avslutats med ett leende på läpparna och den bidragande faktorn har varit den öppenhet och 

förståelse intervjun präglats av, vilket kan ha fått respondenterna att fundera mer kring ämnet 

även utanför intervjun. Vi tror även att intervjuerna kan ha skapat diskussioner inom vardera 

grupp där vi möjliggjort diskussioner som annars inte hade uppstått.

4.8 Reflektioner

I efterhand ser man på arbetet och de val man gjort på ett annorlunda sätt. Vi stötte på vissa 

komplikationer  under det empiriska arbetet  och under planeringens gång hamnade vi i  en 

svacka. De deltagare som ville medverka ångrade sig och vi stod utan någon att intervjua. 

Detta var tidskrävande och det i sin tur gjorde att vi upplevde en fördröjning med att samla in 

empiriskt  material  och  kunde  då  inte  sätta  igång  i  tid  med  att  transkribera  och  påbörja 

skrivandet av uppsatsen. Detta löste sig senare när andra var villiga att ställa upp och vi kunde 

fortsätta med arbetet under tidspress. Man kan säga att det empiriska arbetet gick väl efter att 

kontakten blivit  etablerad  och intervjuerna gick bra.  Under intervjuerna kunde man se att 

intresset hos den intervjuade och oss som intervjuare växte sig större än det från början var, 

vilket ledde till en kul erfarenhet för båda parter. 

Att arbeta metodologiskt som socialpsykologer har inte varit en ny erfarenhet i sig. Vi har 

kunnat anpassa oss snabbt till den kvalitativa metod vi använt oss utav, men vi har fått nya 

erfarenheter som kan användas både på ett personligt plan och i framtida professionella roller. 

Vi tror inte att ett kvantitativt förhållningssätt hade givit oss tillräckligt med material för att 

svara på vår frågeställning utan då hade vi bara skrapat på ytan och fått fram siffror. Med 

kvalitativa  intervjuer  har  vi  fått  ta  del  av  intervjupersonernas  enskilda  och  gemensamma 

upplevelser vilket i sin tur gjort det intressantare och roligare att sammanställa, samtidigt som 

det givit oss möjlighet att anta en hermeneutisk ansats.
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5.0 Resultat

Resultatdelen är upplagt i två delar; Den första delen behandlar gruppen som består av män. 

Den  andra  delen  behandlar  gruppen  som  består  av  kvinnor.  Inom  vardera  del  finns  två 

underdelar där vi går igenom konflikter och sedan sammanhållning.  Materialet är presenterat 

som en sammanfattning av de transkriberade intervjuerna. 

5.1 Den manliga gruppen

Medlemmarna  i  den  manliga  gruppen  har  umgåtts  med  varandra  sedan  de  började  på 

högskolan i Halmstad. Åldern på medlemmarna varierar mellan tjugoett år upp till tjugofem 

och dessa är  alla  från olika kulturer  och har olika  bakgrund.  De studerar  tillsammans  på 

högskolan och går på samma program, men det som skiljer sig åt är årskurserna. Trots detta 

har de hållt ihop som en grupp och umgås på det privata planet.

5.1.2 Konflikter

”De ska lösas direkt och om inte det så rätt snabbt efteråt. Vi låter inte problem 

sitta och förstoras upp utan tar det på plats...” (Erik) 

Detta citat  sammanfattar  gruppens syn på konflikter  i  allmänhet.  Erik som vi ovan citerat 

anser likt de andra i gruppen att det är något som ska lösas direkt. Man går helt enkelt rakt på 

sak  och  ser  till  att  ens  åsikt  blir  hörd.  Det  är  väldigt  sällan,  nästan  aldrig,  som de  låter 

konflikter förstoras eller låter dessa ligga och gro i tysthet. Något som kännetecknar gruppens 

syn  på  konflikter  är  just  detta  att  de  tar  upp åsikter  och  löser  konflikterna  direkt.  Varje 

medlem har påpekat detta och det verkar som att den generella uppfattningen som råder är att 

det  är  något  som är  specifikt  för  män.  Vid  flera  tillfällen  under  intervjuerna  påpekar  de 

intervjuade att kvinnors syn på konflikter inte är likadan. Istället låter dessa konflikterna ligga 

och gro för att sedan bli större än det egentligen är och bli något som är negativt, istället för 

positivt.

”Det  är  det  som karaktäriserar  ett  kompisgäng,  asså ett  killgäng,  att  man tar  

väldigt snabbt upp konflikter och löser dem så snabbt som möjligt, men med tjejer  

är det oftast den snygga som tar mest plats och skapar flest problem.” (Daniel)
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Daniel påpekar skillnaden mellan mäns hanterande av konflikter gentemot kvinnors och hur 

vissa  medlemmar  tar  upp  mer  plats  än  andra.  Enligt  honom  är  det  alltid  bäst  att  lyfta 

konflikter redan på en gång så att det slipper bli större och större. Simon menar däremot att 

detta finns i männens grupp med; personer som försöker inta en Alfahanne-position när det 

blir hett om öronen. Dock så håller han med att det inte är i samma omfattning som i en grupp 

med kvinnor utan mer ytligt, att man som man behöver hävda sig och ta plats.

Gruppens medlemmar värderar konflikter relativt lika. Utifrån de olika intervjuerna kan man 

urskilja  ett  antal  gemensamma  nämnare:  konflikter  som löses  snabbt  och  enkelt  ses  som 

positiva av alla medlemmar. Majoriteten anser att konflikter som löses direkt bidrar till en 

positiv  stämning  och  utveckling  av  gruppen  och  på  ett  individuellt  plan,de  inblandade 

personerna, genom att de kommer närmare varandra. Peter menar likt Jonas att om inte ens 

tankar utmynnar i någon konflikt så ligger de bara under ytan och jobbar upp sig och blir till 

något större till slut. En konflikt behöver lösas, bli ett avslutat kapitel. När den är avslutad så 

blir den positiv men tills dess är den negativt laddad eftersom man inte vet hur slutet ser ut. 

Erik menar att man lär sig av de föregående konflikterna. En situation som uppstått tidigare 

har  bidragit  positivt  och  förebyggt  att  liknande  situationer  uppstår  igen.  Man  lär  sig  av 

tidigare erfarenheter och Simon tänker likadant. 

”Om en viss konflikt kommer upp gång på gång kontinuerligt så tycker jag att det  

är väldigt negativt att man inte tar lärdom av det.” (Simon)  

Simon berättar att det krävs konflikter för att man ska lära känna varandra. Konflikter som 

uppstår och löses bidrar till starkare sammanhållning medlemmar emellan och gruppen som 

helhet blir mer sammansvetsad. Man lär sig som medlem av gruppen var gränserna går för de 

andra och kan på så sätt förhålla sig på ett bättre sätt gentemot varandra. 

Daniel menar att han helst undviker personer som skapar konflikter. När han talar om gruppen 

så säger han att de konflikter som uppstår oftast är väldigt ytliga och skämtsamma och detta 

håller resten av gruppen med om. Han menar att just deras grupp och generellt sett grupper 

som består av killar gärna skämtar med varandra på ett grovt sätt, som ofta utmynnar i mindre 

konflikter eller åsiktskrockar. Detta kan ses tydligt i alla intervjuer där de intervjuade nämner 

just detta att de ofta provocerar varandra när det kommer till frågor kring sport och spel, ett 

typiskt drag för killgrupper. När vi frågade Erik om han skapar konflikter eller provocerar 

fram dessa så skrattade han. Han menar att de flesta i gruppen vid något tillfälle provocerar 
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fram diskussioner och mindre bråk men att man även kan urskilja de som står för majoriteten 

av  detta,  och  han  själv  vet  att  han  är  en  av  dessa.  Oftast  är  det  väldigt  oskyldigt  och 

skämtsamt men man märker på den andre ifall denna tar illa upp och då slutar man, säger 

Erik.

Jonas svarade väldigt snarlikt som Erik och menar att det lätt blir konflikter när det är tal om 

fotboll, sport, spel och kvinnor. Det är åsiktskrockar och provokation som skapar alla bråk. 

Det är frågan om vem som har rätt i ett visst sammanhang och han säger att alla medlemar är 

väldigt lika varandra när det gäller att ha rätt, ingen vill vika sig.  När vi frågade Jonas hur de 

löser konflikter inom gruppen så fick vi följande svar:

”Vi tar upp det, diskuterar tills någon inte orkar längre, eller så löser vi det inte  

alls utan det blir den som viker sig först som förlorar slaget.”

Trots  detta  så  nämner  alla  i  intervjuerna  att  det  finns  personer  som förblir  neutrala  och 

försöker lösa konflikter utifrån ett objektivt synsätt. Daniel säger att dessa personer behåller 

lugnet och att de oftast håller sig utanför konflikter generellt sett. Han menar att det är från 

situation till situation och att dessa personer utgör en passiv del av gruppen som bara hänger 

med i allt utan att ta initiativ till något, men är ändå en stor del av gruppen. Peter påpekar även 

han att  sådana personer finns och det är  dem som är lugna av sig och tar  läget  som det 

kommer  som  förblir  neutrala.  De  ställer  sällan  till  med  problem  men  deltar  gärna  i 

diskussioner för det som de anser är rätt, menar Peter. 

Vad konflikterna i allmänhet handlar om i denna grupp varierar. Detta beror på att de alla har 

olika uppväxt och nationall och kulturell bakgrund. Erik säger att det skämtas väldigt mycket 

om varandras föräldrar och för den större delen är detta ett accepterat ämne, men bara mot 

vissa medlemmar i gruppen. Han säger att ingen menar något illa med skämten som leder till 

konflikter men när den andre tar illa upp och det uppstår bråk så tror han att det är på grund av 

de olika kulturer man har och att vissa delar av skämten kanske inte var passande mot den 

medlemmen i fråga. 

Simon menar att det är en fråga om respekt när det kommer till sådana här situationer. 

”Känner jag att jag inte är respekterad så är det där konflikten kan uppstå som 

mest, när någon går över en gräns.” (Simon)
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Simon anser att konflikten uppstår när man slutar känna sig respekterad av den andra parten 

och därav kommer konflikten till. Små konflikter uppstår hela tiden och alla gruppmedlemmar 

har påpekat att det inte har uppstått någon stor konflikt som urartat. Mamma-skämten står för 

större delen av skämtandet som leder till konflikter men det finns även andra ämnen så som 

åsikter om ens yttre som kan urarta ibland, menar Peter. Vid frågan om någon konflikt kan 

komma emellan dem anser majoriteten av gruppen att om en sådan konflikt skulle uppstå så är 

det inte tillräckligt för att gruppen ska splittras upp, medan en av medlemmarna tror att om 

något sådant skulle hända så kan det bli så att man slutar umgås med varandra. 

5.1.3 Sammanhållning

Alla deltagarna fick frågan om de anser att konflikter kan komma emellan dem vilket i sin tur 

resulterade i blandade åsikter från person till person. Daniel sade att det är en nyskapad grupp 

och att det kan hända trots att de umgås väldigt mycket. Jonas påpekade också det här med att 

de inte känt varandra så länge men att han inte tror att det kommer uppstå och resterande 

medlemmar tror samma sak då de anser att de har en väldigt öppen kommunikation i gruppen. 

Erik säger att gruppen är tillräckligt mogen och har mogna medlemmar för att inte låta det gå 

så långt. Han tror inte att en annan medlem skulle kunna göra något som leder till en sådan 

situation. 

Vi undrade vad det var som gör att denna grupp känner så här, så vi frågade alla deltagarna 

vilka egenskaper de anser det är som gör att gruppen håller ihop i vått och torrt. Det blev 

väldigt liknande svar där kommunikation står i topp tätt följt av respekt, tillit och lyhördhet. 

Alla  enas  om att  det  är  kommunikationen  som  står  för  den  öppenhet  som  gruppen  har 

gentemot varandra och att tillit står högt upp på listan. Simon håller med de andra och säger 

att man måste kunna respektera varandras åsikter och varandra, även när man inte håller med. 

Det är det kommunikationen är till för, att vädra ens åsikter och kanske på kuppen få nya. 

Konflikter har ännu inte kommit emellan medlemmarna och orsakat någon form av splittring 

inom gruppen. Daniel säger att gruppen är sammansvetsad till  den nivå att konflikter  inte 

kommer emellan dem och resten av medlemmarna håller fullständigt med. 

”Jag föreställde mig inte att det skulle uppstå en så sammansvetsad grupp som vi  

är, då när vi först började umgås, så det är kul.” (Daniel)
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Däremot anser Simon att gruppen hade sett annorlunda ut om den varit blandad med killar och 

tjejer. Han säger att det kanske inte är något negativt men att man förhåller sig till varandra på 

ett visst sätt när man är enbart killar och när det är tjejer med. Man hade inte kunnat prata på 

samma sätt och då blir det en annan sorts gemenskap, menar Simon. Erik håller med och 

menar att man hade tänkt sig för innan man yttrar sig i en tjejs närvaro. Han tror att även om 

man känner varandra väl så finns det skillnader i mentaliteten mellan killar och tjejer och 

därför behöver man utav respekt vara mer försiktig med vad man säger kring dem. Jonas 

säger att man inte hade tagit lika mycket plats eller varit lika högljudda i detta avseende, men 

han menar  att  det  nog hade blivit  likadant  i  vilket  fall  som helst  eftersom man lär  känna 

varandra med tiden som går. Det finns skilda meningar kring detta och Jonas menar att det 

hade blivit en helt annan sorts grupp ifall den varit blandad, inte den som finns idag.

Trots dessa åsikter är killarna öppna för nya medlemmar och har inga problem att umgås med 

andra.  Erik  säger  att  han  märker  av  dessa  problem hos  andra  grupper,  att  de  är  väldigt 

isolerade och håller sig för sig själva men att detta inte förekommer i deras grupp. 

”Vi har sagt inom gruppen att vi måste få in mer folk, skapa nätverk åt andra 

håll.” (Erik)

Ett citat från Erik där han i intervjun utvecklar att man tröttnar snabbt om man umgås med 

samma personer om och om igen. Han menar att sammanhållningen stärks även om man inte 

umgås hela tiden på grund av saknad. När medlemmarna sedan träffas så umgås man mer än 

vanligt ett tag framöver vilket bidrar till en starkare sammanhållning. Peter anser även han att 

detta stärker sammanhållningen. De är ute och festar, träffar nytt folk och har sina egna liv på 

olika  håll  men  gruppen  kvarstår  just  därför  att  de  från  början  hållit  ihop.  Daniel  tycker 

däremot att  gruppen är rätt  sluten.  Han säger att  de mer  än gärna välkomnar andra in till 

gruppen men att de generellt sett är fördomsfulla och kategoriserar allt och alla. Man vill ju 

inte bjuda in och umgås med vilken idiot som helst, menar Daniel. Simon tror inte att det 

känns bekvämt för nya personer att komma in i en så sammansvetsad grupp. Han menar att 

medlemmarna är som de är, de är högljudda och grova vilket bidrar till en rädsla hos andra 

när de ser den bekvämlighet gruppen har. Han säger att de nya medlemmar som de hittills 

prövat med inte kunnat ta sig förbi den barriären och ta plats i gruppen. 

Utåt sett så har gruppen fått erkännande som sammansvetsade och ofta får de kommentarer 

från andra om att de alltid är tillsammans. Simon tror att det beror på att de är trygga med 

varandra så som få grupper är idag, men samtidigt så känner han att de inte gått igenom de 
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stora utmaningarna i livet tillsammans och att han tvekar på hur gruppen kommer se ut eller 

skulle sett ut om en svår emotionell situation uppstod:

”Vi  har  inte  hamnat  i  den  situationen  då  vi  går  igenom  någonting  svårt  

tillsammans. Där kan man se hur sammansvetsad man är egentligen och till vilken  

grad.” (Simon)

På frågan om han tycker att han utvecklas mer med gruppen än individuellt anser han att han 

utvecklas  på  ett  visst  sätt  med  gruppen och  på ett  visst  sätt  personligen.  Det  finns  olika 

kulturer och nationaliteter i gruppen som gör att man får ta del av allt möjligt, menar Simon. 

Han säger att han vanligtvis inte umgås med dessa typer av människor och det kan vara just 

därför han känner en sådan samhörighet med gruppen. 

Daniel å andra sidan tycker att gruppen kan hämma honom i vissa situationer. Han menar att 

eftersom  det  är  ett  killgäng  så  har  man  alltid  något  att  bevisa  för  de  andra;  man  är 

tävlingsinriktad och man vill inte visa sig svag. I deras grupp så leder svaghet oftast till att 

göra narr och skämta med varandra,  så man försöker alltid vara bättre än man egentligen 

kanske är, enligt Daniel.

Peter menar att dessa frågor inte är någonting de tänkt på. Han har inte tänkt kring det att de 

är en grupp utan de har bara umgåtts på fritiden och för att alla tycker att det är trevligt. De 

har inte riktigt reflekterat kring det tidigare och hur de visar sig själva utåt. Daniel håller med 

och tillägger att de bara är sig själva och att det fungerar för tillfället. Trots att de är sig själva 

så säger Daniel att man märker att det finns olika förutbestämda roller inom gruppen. Det 

finns ett visst mönster på de passiva och de aktiva medlemmarna, menar han. Som tydligast 

kan man se detta  när det  kvinnliga könet är  inblandat;  de passiva medlemmarna blir  mer 

aktiva och de aktiva blir ännu aktivare. Daniel menar att man måste hävda sig utåt för att 

sedan bidra med sina nya erfarenheter till gruppen, så att man ständigt delar med sig av sig 

själv och sin identitet utanför gruppen. 

Slutligen menar Simon att man behöver vara närvarande när man är med gruppen. Närvaro är 

det  som  gör  att  det  inte  blir  en  klyfta  av  det  hela  och  sammanhållningen  hålls  på  en 

respektabel nivå. Man ska veta gränserna för varandra så att man inte överskrider dessa och 

då kan man ha hur kul som helst.  
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5.2 Den kvinnliga gruppen 

Denna grupp innehåller 5 stycken medlemmar där alla var av det kvinnliga könet och åldern 

är väldig snarlik bland medlemmarna där de flesta var tjugotvå år och en medlem tjugofyra 

år.Alla  medlemmarna  studerar  på  högskolenivå.  Ingen  av  medlemmarna  kommer  från 

Halmstad utan de har alla träffats där antingen genom skolan eller på något annat sätt. De har 

kännt varandra sen de börjat på högskolan i Halmstad vilket i sin tur är ungefär 2.5 år.

5.2.1 Konflikter

Dessa fem tjejer har alla starka viljor enligt  Erika, vilket i  sin tur gör att det uppkommer 

konflikter  mellan  individerna  i  gruppen  samtidigt  som  Mikaela  också  tycker  att  det  är 

nödvändigt att det uppkommer bråk. Tjejerna är inte rädda för att behandla konflikter om de 

uppkommer  eftersom  de  anser  att  man  skall  försöka  lösa  dem  på  plats  då  gruppen  har 

tillbakadragna personer som inte skapar konflikter lika ofta som personerna som är mindre 

konflikträdda. 

På frågan när konflikterna brukar uppstå så kan man sammanfatta svaret med detta citat:

”Dem uppstår ganska ofta men det [...] typ om skitsaker som att vissa inte kanske  

kommer i  tid  eller  att  vissa irriterar  sig  på varandra om såna där  småsaker” 

(Nina) 

Det var ett  citat  taget  ur intervjun med Nina men det uppfattas  likadant  genom de andra 

tjejernas ögon då de alla nämner att det mestadels uppkommer konflikter ur småsaker. Man 

märker också att det är ett negativt laddat ord på deras ansiktsuttryck när de använder sig av 

ordet konflikt. Sara menar också att när en konflikt väl uppkommer så kommer det upp gamla 

olösta konflikter som skapar ännu mer konflikter.

En person vet med sig att hon skapar konflikter och det är Mikaela, vilket hon säger till oss 

men hon menar också att det kanske blir värre än vad det är på grund av hur hon pratar och att 

hon är väldigt hetsig. Även Johanna tycker det skapas konflikter väldigt ofta på grund av 

småsaker, vilket kan förstöra stämningen i gruppen helt för dagen.

Det  finns  personer  man  kan  urskilja  från  resten  av  gruppen  som  mestadels  står  för 

konflikterna och Nina säger att det alltid är en och samma person som startar upp konflikten, 
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den som vågar  säga  ifrån.  När  vi  frågade om det  fanns  självklara  personer  som stod för 

konflikterna så fick vi svar snabbt på att det fanns utan tvekan. Samtidigt så erkände en av 

tjejerna att hon är en av de inblandade (Mikaela).

När en konflikt uppstår så finns det deltagare och icke deltagare som försöker vara neutrala 

kring ämnet det bråkas om. Då brukar de som inte är inblandade i konflikten inte lägga sig i 

mer än att ge förslag på hur man kan lösa den. De andra parterna lägger sig inte i och är oftast 

helt tysta enligt Mikaela. 

Nina gav ett väldigt intressant svar på hur hon värderar konflikter:

”[...] Jag anser att om du är bra kompis med någon så måste du ibland hamna i  

bråk och då måste man kunna säga vad man tycker och tänker. Ska man bara vara  

tyst så är det ingen riktig vänskap och det går ju över de här konflikterna,  så  

bråkar man så blir det bara starkare band med alla andra” (Nina)

Alla ser dock inte likadant på konflikter även om de uppfattas som både negativt och positivt 

av dem. Då de kan vara ett bra sätt att prata ut på och skapa band mellan medlemmarna i 

gruppen även om det samtidigt är destruktivt med konflikter inom gruppen då de förstör mer. 

Johanna tycker att det kan vara bra om man har lite konflikter men inte hela tiden för att det 

rubbar  harmonin  i  gruppen på ett  negativt  sätt.  Det  slutar  vara  positivt  när  konflikternas 

negativa sida är mer omfattande än den positiva sidan.

Erika anser att man skall antingen lösa konflikterna på plats när de uppstår eller bara låta de 

vara och släppa taget. Hon själv är en person som inte alltid orkar ta tag i konflikterna då hon 

istället bär med sig dem istället för att tala ut. Mikaela menar dock att man ger varandra lite 

tid för att tänka och efter det är allting som vanligt och livet fortgår som det tidigare har gjort. 

Man ignorerar helt enkelt det som har hänt. 

Sara i sin tur anser att man aldrig kommer fram till ett riktigt avslut och går till botten med 

konflikten ifråga och därför tror hon att  det  bara blir  värre och värre när det uppstår nya 

konflikter då de gamla oftast tas upp. Att man aldrig kommer fram till någonting konkret är 

något som sammanfattar vad gruppen tycker om hur de löser konflikter, man låter dem helt 

enkelt rinna ut i sanden.
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Konflikterna är en del av vardagen säger Erika som är den mer tillbakadragna av dessa. Hon 

säger att man lär sig leva med de och att de inte på något sätt hindrar deras vänskap. Tjejerna 

konstaterar att de inte tror det kan komma upp någonting som kan splittra dem och göra att de 

slutar umgås.

Ett exempel på hur de löste en konflikt givet av Sara:

”Om någon var intresserad av någon och sen så visste den andra det och sen så 

höll det på i ett år, samma konflikt så då till slut så gjorde vi så att vi satt på ett  

café och då fick dem typ prata med varandra så satt vi där och försökte hålla dem  

lugna och så fick dem reda ut vad det var.” (Sara)

Såhär löste de deras hittills största konflikt genom att sätta sig på ett café och medla mellan de 

två som bråkade. Det som gjorde att de kunde tala ut i lugn och ro utan att börja skrika på 

varandra var kanske den hemtrevliga miljön på cafét menar Johanna samtidigt som konflikten 

ifråga redan pågått i ungefär ett år.

5.2.3 Sammanhållning

När en konflikt uppstår emellan två medlemmar blir det aldrig så att de resterande tar någons 

sida. Detta är upp till dessa att lösa så länge det inte urartar. Det blir aldrig så att någon eller 

några  ställer  sig  bakom den andra  och  formerar  ”allianser”  när  två  personer  bråkar  med 

varandra. 

När vi frågade om vad som är de viktigaste egenskaperna man ska ha som en grupp så fick vi 

ganska liknande svar, ärlighet och lojalitet beskrevs som det viktigaste. Att man är ärliga mot 

varandra samt att det skall finnas tillit så man kan berätta vad man vill till varandra utan att 

någon går ut med det och snackar om vad som sades inom gruppen. 

Ett citat som passar in på vad alla gruppmedlemmarna svarade på frågan hur de är gentemot 

andra grupper angående kommunikation och umgänge:

”Vi är väldigt sammansvetsade som grupp men kommer det in fler så blir det ju att  

man umgås med dem men det blir ju alltid att vi fem gör saker och ting[...] alltid  

tillsammans och dem andra får ju självklart ta del av det...” (Erika)
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Samtidigt som de är väldigt öppna så är de fortfarande slutna eftersom det alltid i slutändan 

kommer vara de fem som umgås, vilket i sin tur gör det svårt att komma in i deras lilla grupp. 

De har andra kompisar vid sidan om gruppen, men när de är i Halmstad så är det alltid de fem 

som umgås  oavsett  vad.  Sara menar  att  om man skulle  ta in en ny medlem så skulle  de 

antagligen tycka att hon är lite ”kokko” i huvudet. Johanna påpekar också att det är fritt fram 

att umgås med andra personer utanför gruppen men att de kanske tycker det är obehagligt att 

komma in i den slutna grupp som de ändå är.

Tjejerna tror att de betraktas som en sammansvetsad grupp och svarar utan tvekan ja när vi 

frågar om de anser sig vara en sammansvetsad grupp. 

När de är ute och tvingas att umgås i en större grupp som till exempel på en fest så håller de 

fortfarande i varandra och erkänner att de alltid håller ihop. Dock så kan någon gå iväg en 

stund  för  att  sedan  komma  tillbaka  och  detta  uppskattas  inte  alltid  eftersom ingen  skall 

separeras  från  gruppen.  De  försöker  hålla  ihop  vart  de  än  går,  dock  så  anpassar  de  sitt 

beteende lite för att inte störa de andra runtomkring. Nina menar att man kanske inte använder 

samma tonläge när man är ute som man gör vanligtvis och att man brukar lugna ner sig men 

att man annars är som vanligt.

Nina nämner en intressant sak, när de väl bestämmer sig för att gå ut så kan de aldrig vara för 

sig själva utan att det alltid är någons pojkvän som följer med vilket är lite negativt. 

Samtidigt så tror de flesta av dem inte att det skulle vara en annan sammanhållning om det 

hade varit en blandad grupp med killar och tjejer. Dock så tror inte Mikaela att det skulle 

funka eftersom hon inte tror på hela den idén med att vara bästa kompis med en kille.

Gruppen hålls ihop lika mycket av var och en och det är ömsesidigt mellan dem, Sara tycker 

det hade varit lönlöst om man hade behövt kämpa för att hålla ihop gruppen. Problemet som 

de nämner är att det kommer en tid då folk kommer flytta ifrån varandra, vilket i sin tur gör 

att man inte kommer att kunna träffas lika ofta. Mikaela tror ändå att de kommer att kunna 

hålla kontakten, men att det inte kommer vara som förut. 

På frågan om de tror att de visar upp en fasad som är starkare än den egentligen är tänker vi 

inleda med ett citat av Sara: 
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”Ne men vadå det är inte såhär att vi sitter där bara för att vi ska visa upp att vi  

är  jättestarka  eller  typ  att  vi  är  värsta  sammansvetsade  gruppen  utan  det  är  

snarare att vi är det fast inte folk vet om det. Folk vet ju inte hur mycket vi umgås  

och vad vi fem har så på så sätt är vi starkare än vad man tror.” (Sara)

Sara menade att de är starkare som grupp än vad som visar sig utåt eftersom folk inte vet hur 

mycket de umgås med varandra förutom de gångerna man kan se dem tillsammans.

De anser sig vara starkare tillsammans än var för sig, och man kan se i deras ögon att de 

menar det. De anser sig utvecklas som personer när de är med de andra och en sak som är 

unik för en av tjejerna är att Nina är ensambarn. Hon har med hjälp av de andra tjejerna i 

gruppen lärt sig umgås med människor på ett helt annat sätt, hon menar att hon utvecklats 

mycket åt det sociala hållet.

Man kan sammanfatta det med en mening av Mikaela: ” 

Jag vet inte... [...] Nä men vad fan klart man är starkare man har fan sina vänner  

som stöttar en och allt sånt här klart man blir starkare inom gruppen än om man  

är helt själv liksom. Det är ju självklart. Jag vet att jag alltid har dem och kan få  

hjälp när jag vill och behöver”. (Mikaela)

De anser att orsaken för konflikterna är att de är sig själva och inte intar roller vilket gör att 

konflikter uppstår. Konflikterna i sin tur talar för att alla har olika åsikter och ingen håller 

tillbaka. Nina och Johanna har svarat på ett liknande sätt då de menar att förhållandet mellan 

alla personerna inom gruppen är väldigt öppet, vilket i sin tur kan ge utlopp för konflikter.

Det finns inga direkt unika normer tjejerna emellan då de flesta ”vanliga” gäller; lögner, svek, 

att ta andras pojkvänner och så vidare är inte tillåtet.

5.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten från intervjuerna blev lika, både gällande den 

kvinnliga  gruppen  och  den  manliga.  Grupperna  hade  liknande  åsikter  och  föreställningar 

kring  konflikter  och  sammanhållning  inom respektive  grupp,  men  grupperna  sinsemellan 

skiljer sig åt. Nedan sammanfattar vi det essentiella ur materialet:

 Killgruppen tar upp och löser konflikter när de uppstår och helst på plats. De anser att 

detta är viktigt för sammanhållningen och låter inte problem ligga och växa sig större. 
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Tjejgruppen å andra sidan har många olösta konflikter som tas upp när andra konflikter 

uppstår och har således en annan syn på konflikter. Begreppet är i stort sett negativt 

laddat hos båda grupper, men i båda grupperna anser medlemmarna även att konflikter 

kan vara positiva. 

 Konflikterna  i  killgruppen  är  förebyggande  för  framtida  konflikter  och  detta  ses 

situationer som något positivt av alla medlemmar trots att begreppet konflikt har en 

negativ laddning. De anser att man genom konflikter utvecklas och kan sätta stopp för 

liknande situationer i  framtiden.  I tjejgruppen råder det olika åsikter;  Sara anser att 

konflikter  aldrig  kan  vara  av  godo  medan  Mikaela  tycker  att  dessa  behövs  för 

utveckling.

 Kommunikation är  en stor del av båda gruppernas sätt  att  hantera  konflikter.  Inom 

killgruppen så är det en essentiell faktor för att kunna umgås problemfritt och för att 

stärka sammanhållningen. Tjejgruppen anser detsamma men trots denna generella åsikt 

löses problem på ett annorlunda sätt än enbart genom kommunikation, nämligen också 

genom att låta dem rinna ut i sanden.

 Tjejgruppen  är  väldigt  sluten  och  där  finns  inte  plats  för  nya  medlemmar. 

Grundmedlemmarna  håller  ihop  och  det  är  svårt  för  nya  medlemmar  att  ta  plats. 

Detsamma gäller för killgruppen trots att de försöker vara öppna för nya medlemmar, 

men även här är det svårt att ta plats bland starka personligheter. Båda grupper anser 

sig  vara  starkare  tillsammans  än  på  egen  hand  och  detta  har  bidragit  till  den 

sammanhållning grupperna har. 

 Man kan urskilja aktiva och passiva deltagare i båda grupperna. Killgruppen har ett 

antal  aktiva  deltagare  som  för  större  delen  står  för  konflikter  medan  de  passiva 

deltagarna  håller  sig  objektiva  och  försöker  lösa  dessa.  Detsamma  gäller  för 

tjejgruppen då deras konflikter oftast är emellan samma medlemmar. 

6.0 Analys

Föreliggande studies syfte är att erhålla en djupare förståelse och insikt i gruppprocesser som 

rör  konfliktsituationer  och  sammanhållning.  Analysen  kommer  att  utgå  ifrån  våra 

frågeställningar där vi frågar oss: Är grupper så enade som de framställs utåt? Hur hanteras i 

så fall de konflikter som uppstår och hur påverkar dessa sammanhållningen? Vad det är som 
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gör att en sammansvetsad grupp förblir sammansvetsad. Är det individuella egenskaper eller 

gemensamma intressen?

6.1 Analysens utgångspunkter

Under  rubriken analysens  utgångspunkter  förtydligar  vi  resultatet  från de båda grupperna. 

Medlemmarna  i  båda  grupperna  har  en  benägenhet  att  komma  i  konflikt  med  varandra. 

Begreppet  konflikt  har  inom  grupperna  en  negativ  laddning,  men  det  innebär  inte  att 

konflikterna  alltid  bidrar  till  någonting  dåligt  eller  destruktivt.  De intervjuade  undvek att 

använda begreppet konflik och använde istället ord som tjafs, smågnabb etc. vilket antyder att 

försvarsmekanismer så som  bortträngning  användes av majoriteten av medlemmarna.  Den 

kvinnliga gruppen använde sig mer av detta än den manliga gruppen, och som man kan se i 

materialet  så  sopar  dessa  sina  problem  under  mattan  och  försöker  glömma  bort  dem. 

Resultatet visar att de problem som förträngs återkommer under nya konflikter, en ond cirkel 

där problemen inte löses i tid eller överhuvudtaget. Den manliga gruppen har för det mesta 

inga problem med olösta konflikter.  Deras användning av kommunikation kommer väl till 

rätta  när  konflikter  uppstår  och  denna  är  en  grundpelare  i  gruppen.  Oftast  uppkommer 

sakkonflikter när  det  handlar  om  aktiviteter  så  som  sport  och  tv-spel,  som  anses  vara 

”manliga”  aktiviteter,  där  ett  tävlingsmoment  ingår.  Det  är  i  samband  med  detta  som 

medlemmarna  värderar  varandras  aktiviteter  och  åsikter  och  vad  som  är  rätt  och  fel 

utkristalliseras.  De  passiva  deltagarna  i  gruppen  kommer  då  in  och  ur  en 

intellektualiseringsposition använder de sig av förnuft och logik för att lösa den uppstådda 

konflikten. Detta bidrar till att de inblandade får en annan syn på sina åsikter genom att andra 

perspektiv framhävs av de passiva medlemmarna, och på så sätt löses konflikterna relativt 

enkelt med hjälp av kommunikation. 

 

Den kvinnliga gruppen relaterar till  konflikter på ett annat sätt och anledningen till  att det 

existerar så många konflikter  är att det saknas  feedback mellan medlemmarna.  Saknas det 

feedback mellan medlemmarna leder detta till diverse feltolkningar i kommunikationen och 

problemen trappas upp gradvis.  Hos denna grupp uppstår oftast intressekonflikter i samband 

med förseningar  där  specifika  medlemmar  kräver  att  andra kommer  i  tid  och detta  är  ett 

återkommande problem hos gruppen. Just intressekonflikter blir det för att förväntningarna 

finns  där,  medlemmarna  ska  vara  i  tid  som  det  är  sagt  och  då  hålls  dessa  som  krav. 

Intressekonflikterna går hand i hand med rollkonflikter då det för större delen är samma två 
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personer som hamnar i dessa situationer. Dessa rollkonflikter uppstår för att de inblandade vill 

hävda sig i gruppen och visa på vem som har rätt och på så sätt vara ledaren för gruppen. Det 

är även dessa två inblandade som utmärker sig i gruppen som högljudda och de som står i 

centrum vilket tyder på att maktpositioner är i spel. De förväntningar och krav medlemmarna 

ställer på varandra är oförenliga. På detta sätt påverkas även sammanhållningen, som förvisso 

är väldigt stark inom respektive grupp. Det är den sociala attraktionen som medlemmarna har 

gentemot varandra och gruppen som helhet som gör att dessa konflikter kan existera så länge 

samtidigt som gruppen håller samman. I den kvinnliga gruppen är attraktionen en essentiell 

faktor  då  de  anser  att  gruppen  är  större  än  dem  själva.  Således  bidrar  medlemmarnas 

attraktion till gruppen som helhet till dess stabilitet då det är dragningskraften till gruppen och 

inte till enskilda individer som råder. 

6.2 Konflikternas påverkan på sammanhållningen

Genom hela arbetets gång har konfliktbegreppet haft en negativ laddning, både hos oss och 

hos de intervjuade.  Detta  har  man kunnat  lägga märke till  speciellt  under intervjuerna då 

begreppet undveks konstant och ersattes med andra begrepp. I resultatet kan man se att de 

interpersonella  konflikter  som  uppstår  bland  medlemmarna  i  båda  grupper  upplevs  som 

väldigt negativa i stundens hetta, men för att sedan bli något positivt och något man kan se 

tillbaka på och lära sig utav. Ett citat av Simon där han menar att man bör lära sig av tidigare 

konflikter  så  att  de  inte  uppstår  igen  tyder  på  att  dessa  värderas  som båda  negativa  och 

positiva. En konflikt behöver inte enbart skapa situationer där något ont är resultatet, vilket vi 

tydligt  ser  i  dessa  två  grupper  där  konflikter  i  slutändan  förblir  av  godo.  Trots  att  den 

kvinnliga gruppen har olösta, återkommande konflikter som för tillfället förstör stämningen 

emellan medlemmarna tas dessa med ro eftersom gruppen i efterhand är lika sammanhållen. 

När det väl uppstår en konflikt i respektive grupp så brukar de inblandade medlemmarna inte 

tala  med  varandra  på  ett  tag,  låt  det  vara  några  minuter  eller  dagar  vilket  tyder  på  att 

konflikterna har en negativ påverkan på stämningen.

När man ser på dessa företeelser ur ett socialpsykologiskt perspektiv så handlar det om ett 

flertal  olika faktorer;  stämningen påverkas både av specifika enskilda individer och av att 

gruppen förhåller sig passivt och låter det fortgå. Enligt Forsyth, som menar att gruppen till 

sin  natur  skapar  sociala  dilemman  för  sina  medlemmar,  så  bidrar  även  de  passiva 
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medlemmarna  till  en  dålig  stämning  då  dessa  inte  medverkar  till  en  lösning.  Trots  att 

grupperna  anser  sig  vara  sammansvetsade  och  att  det  är  en  bra  stämning  kan  vi  utifrån 

intervjuerna anta att dessa konflikter bidrar till en dålig stämning då medlemmarna i vissa fall 

slutar tala med varandra eller går runt och känner sig nedvärderade.

Man kan se  i  resultatet  att  den  manliga  gruppens  passiva  deltagare  försöker  förhålla  sig 

objektivt och bidra till  konfliktlösningen medan de kvinnliga,  passiva medlemmarna, sitter 

vid sidan och låter  konfliktsituationen trappas  upp.  Då dessa passiva deltagare i  männens 

grupp till större delen förhåller sig objektiva kan även dessa provocera för att skapa ytterligare 

diskussioner. Detta för att identifikation är en stor del av deras förhållningssätt till gruppen, 

där de anpassar sig och tar de starkas sida för att inte utsätta sig själva för konflikten i fråga. 

På detta sätt får de som vanligtvis är passiva i gruppen större känslor av samhörighet och 

erkännande, trots att de själva inte skapar dessa konflikter.  De får känna sig som en del av 

gruppen, den del som är aktiv och håller igång intriger som symboliserar gruppens vardagliga 

natur. Medlemmarna i gruppen anser själva att det inte finns någon konflikt som skulle kunna 

bidra till en splittring eller uppbrytning vilket i sin tur leder till den frihet dessa medlemmar 

har för att kunna påverka på detta sätt. Detta visar på att de är säkra i sin grupp och vet med 

sig att dessa konflikter eller deras positioner i situationen inte kommer att förstöra för dem på 

längre sikt. 

Således påverkar även de passiva deltagarna gruppens stämning eller sammanhållning genom 

att antingen vara där och trappa upp konflikten eller genom att inte delta alls i situationen. 

Dessa situationer har enligt gruppen ingen påverkan på sammanhållningen då det inte handlar 

om  några  stora  eller  omfattande  konflikter.  Det  handlar  om  småsaker  som  alla  grupper 

upplever. 

Vidare visar resultatet på att den främsta bidragande faktorn till  sammanhållningen är den 

sociala attraktion som grupperna besitter. Medlemmarnas gemensamma attraktion till gruppen 

som  helhet  ger  dem  förutsättningarna  att  inte  låta  konflikterna  komma  emellan  dem. 

Attraktionen grundar sig i det som symboliserar gruppen som helhet, dvs. att individerna i 

respektive  grupp  är  väldigt  lika  varandra  och  på  så  sätt  kan  grupperna  behålla  sina 

medlemmar under en längre tid trots dessa meningsskiljaktigheter. Hade det å andra sidan 

varit en interpersonell attraktion där medlemmarna i gruppen finner sig mer attraherade till 

specifika medlemmar än gruppen som helhet så skulle dessa konflikter ha en större påverkan 

på sammanhållningen än de i nuläget har. Ur resultatet kan vi även se att grupperna är större 
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än  dem  själva  vilket  stödjer  vårt  påstående  kring  social  attraktion  kontra  interpersonell 

attraktion.  Således  har  attraktionen  till  gruppen  som  helhet  bidragit  till  den  starka 

sammanhållningen i respektive grupp.

6.3 Gruppernas styrka, en fasad eller inte?

Angående de känslor som medlemmarna uppvisar kring gruppens styrka kan man ur resultatet 

se att det i  respektive grupp finns en relativt  liten skillnad. Samtliga medlemmar anser att 

gruppernas styrka visas både när medlemmarna är bland andra och då de är för sig själva. Vid 

flertalet  tillfällen  har  t.ex.  den  manliga  gruppen  fått  uppmärksamhet  kring  deras 

sammanhållning, att de ”alltid” umgås samt att det är just dem som ingår i respektive grupp. 

Dessa kommentarer av andra har i sin tur givit dem medvetenhet kring deras sammanhållning 

och relationen till varandra har framhävts på en annan nivå än de tidigare hade. 

Då grupperna förvisso är väldigt slutna finns det en tendens till att vilja ha in nya medlemmar 

men  där  starka  individuella  egenskaper  och  gruppernas  dynamik  sätter  stopp  för  nya 

medlemmar. Om man ser till den kvinnliga gruppen kan man urskilja varför denna grupp inte 

växer sig större. I resultatet ser vi att de är positiva till tillväxt när dessa intervjuas en och en 

men sätter man dessa resonemang i grupp-perspektiv så är inte de enskildas syn densamma 

för gruppen som helhet, inte minst ser man detta då gruppen inte expanderas.  Om man ser till 

gruppens  åsikter  och  funktionalitet  som en  separat  enhet  så  är  grunden  stabil  och  redan 

etablerad vilket medför en svårighet för nya medlemmar att anpassa sig till. Då medlemmarna 

som utgör grunden i gruppen redan är samspelta och inte längre i samhörighetsfasen finns det 

ytterst lite plats för en ny medlem att komma in till. Detta i sin tur gör att gruppen förlorar i 

styrka  genom  att  den  inte  är  tillräckligt  mogen  för  förändring  trots  att  medlemmarna 

separerade från gruppen är det. 

Detta  innebär  inte  att  gruppen är  svag  som grupp,  men  att  dess  styrka  når  inte  sin  fulla 

potential då gruppen verkar vara rädd för förändring

Ser vi till den manliga gruppen så spelar de aspekter vi tagit upp ovan en mindre roll för deras 

tillväxt. Dessa är kvar i samhörighetsfasen till skillnad från den kvinnliga gruppen, och detta 

gör att en ny medlem kan kännas som att gruppen tar ett steg bakåt istället för framåt. Med 

detta menar vi att gruppens anpassning kommer att ske på basis av en individ och inte genom 
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att  individen  anpassar  sig  till  gruppen.  Då  medlemmarna  alla  var  för  sig  är  starka 

personligheter och tar  mycket  plats så finner sig nya medlemmar i skymundan och tappar 

intresset  för  fortsatt  engagemang.  Den  sociala  attraktionen  som  borde  funnits  var  alltså 

interpersonell attraktion och gruppen som helhet förlorar de nya medlemmarna.

Detta i sin tur gör att även denna grupp förlorar i styrka när det kommer till tillväxt då ingen 

förändring sker utan rädslan för detta förhindrar nya medlemmar att ta plats. 

6.4 Könsidentitet i samband med konflikter

Vi kan med hjälp av resultatet se att konflikter uppfattas olika av båda grupperna, vilket i sin 

tur kan ha att göra med könsskillnaderna mellan kvinnorna och männen. Det man kan urskilja 

är att kvinnogruppen skapar konflikter ur minsta lilla händelse, medan medlemmarna i den 

manliga gruppen oftast endast behandlar gränsöverträdelser. 

Det brukas mer allvar angående vad man tycker och tänker inom den kvinnliga gruppen då det 

oftast blir spänt mellan två stycken parter när de inte tycker likadant. Killarna håller det mer 

på en skämtsam nivå och märker inte ord och tankar lika ofta. Tjejerna däremot håller ihop 

trots att det finns så många konflikter dem emellan och detta betyder i sin tur att deras sociala 

identitet är stark, vilket tyder på att de identifierar sig på samma sätt. 

Tjejerna  har  tagit  till  sig  varandra  och därmed har  det  gett  upphov till  att  de  inte  sviker 

varandra vad det än gäller. Man kan se i resultatet att de tycker det är viktigt att man är ärliga 

mot  varandra  och  litar  på  varandra  för  att  man  skall  förbli  en  fungerande  grupp.  

Killarna har inte riktigt samma starka sociala identitet då de inte känner varandra särskilt väl 

även om de umgåtts ett tag nu. De är fortfarande i en uppbyggnadsfas och även om de uttalar 

sig om att de är sammansvetsade så var de inte säkra eftersom de inte behandlat en konflikt av 

större slag ännu. 

Man  kan  tydligt  urskilja  hur  konflikter  behandlas  inom  dessa  två  grupper  och  hur  ofta 

konflikter uppstår inom dem. Då kvinnor anses besitta en högre emotionell intelligens än vad 

män gör, kan detta vara orsaken till att de har så många konflikter mellan varandra. Kvinnorna 

går till djupet med konflikterna men i slutändan löses dessa inte, vilket dock männen gör när 

det uppstår en konflikt.  Enligt  denna teori är skillnaden mellan männen och kvinnorna att 

männen är långsammare med att uppfatta vad motparten menar i en konfliktsituation, som i 

sin tur leder till missförstånd mellan dem även om dessa i slutändan hävdat samma sak.  De 
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manliga intervjupersonerna menar att det kan gå hett till vid en eventuell konflikt mellan två 

parter, och enligt Randells genusteori så betyder det att män känner sig hotade inom gruppen 

och därför guidas av sina känslor i stundens hetta. Dock så brukar de vara sansade nog att 

kunna känna igen vem det är som har fel och vem som har rätt, ett bevis på att de använder sig 

av intellektualisering,  dvs. förnuft och logik. Kanske handlar medlemmarna i den kvinnliga 

gruppen mer utifrån sina känslor då det uppkommer konflikter ofta. Dock så kan de, utifrån 

Randells, i sin tur hantera dessa med hjälp av att de har mer utvecklade sociala färdigheter. 

6.5 Analys i förhållande till frågeställningen

I föreliggande rubrik kommer vi att konkretisera det vi kommit fram till i analyskapitlet.  I 

förhållande till vårt syfte och frågeställning tar vi nu fram det essentiella ur analyskapitlet och 

framhäver de resultat som detta gett oss för att kunna svara på vår frågeställning.

I urvalet valde vi dessa två grupper då vi ansåg dem som starka utåt och i resultatet har vi 

kunnat se att  så var fallet.  Respektive grupp är väldigt sluten mot utomstående genom att 

grunden  för  gruppen  redan  är  lagd  och  detta  ger  dem  ett  förhållningssätt  gentemot  sin 

omgivning  som uppfattas  som enighet,  inte  minst  när  de alla  är  samlade.  När  vi  tidigare 

redovisat den sociala attraktionen drog vi slutsatsen att denna är en viktig faktor för att en 

grupp ska förbli sammansvetsad – ingen medlem är större än själva gruppen. 

De  konflikter  som  uppstår  påverkar  sammanhållningen  till  viss  grad  men  den  sociala 

attraktionen hindrar dessa från att bli  större än vad de för stunden är. Trots att respektive 

grupp har haft svårigheter med att få konflikter att upphöra har dessa inte bidragit negativt till 

sammanhållningen,  utan  tvärtom.  Utvecklingen  av  grupperna  har  fortskridit  i  takt  med 

konflikterna, inte minst hos den manliga gruppen som tar lärdom av tidigare situationer. Detta 

har i samband med kommunikation, där passiva deltagare använder sig av intellektualisering 

och feedback för att förmedla ett objektivt perspektiv på situationen, bidragit till en starkare 

sammanhållning bland männen. På detta vis har de även synliggjort de gränser de enskilda 

medlemmarna har, vilket i sin tur ger gruppen som helhet ett sätt att veta när konflikterna 

börjar  spåra  ut  och  dessa  kan  stoppa  i  tid  utan  att  skapa  splittringar  och  påverka 

sammanhållningen på ett negativt sätt.  
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7.0 Avslutande reflektioner

Syftet med föreliggande uppsats har varit att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv öka vår 

kunskap  och  förståelse  kring  vänskapsgrupper  och  de  gruppprocesser  dessa  genomgår  i 

förhållande till konflikter. Då detta är ett ganska brett tema valde vi istället att lägga fokus på 

just den ”lilla vänskapsgruppen”. Vi har inte funnit särskilt mycket tidigare forskning som 

specifikt behandlar vänskapsgrupper, vilket i sin tur gjort att vi fått anpassa oss till det som vi 

har kunnat hitta. 

Under arbetets gång har vi funnit oss väldigt tidspressade eftersom vi haft problem med att 

kartlägga och klargöra vilka grupper som ska delta i studien. Planeringen började tidigt men 

sedan kom problemen; svårigheter från både vår och de deltagandes sida att komma i kontakt 

med varandra och utföra dessa intervjuer, vilket ledde till att vi ett tag stod en bra bit in i 

kursen utan några intervjupersoner att grunda arbetet på. Vi kunde även schemalagt arbetet 

bättre där vi med hjälp av ett mer strukturerat schema kunde bli klara tidigare än tänkt och på 

så sätt få handledning i tid och utan stress. Vid ett senare skede än tänkt fann vi dock våra 

intervjupersoner och har kunnat sätta igång med att intervjua och transkribera, men då var vi 

redan en bit  in på kursen och vi kände att  vi  inte skulle kunna bli  klara i  tid,  men detta 

ordnade sig med hårt jobb och en god handledare. 

Att arbeta metodologiskt var en lätt uppgift för oss då vi har gjort detta tidigare. Det svåra 

med denna studie var att hitta tidigare forskning som inte är grundad i organisationsnivån eller 

forskning som behandlar etniska grupper. Detta gick dock relativt snabbt då vi med hjälp av 

personal i biblioteket samt handledarens hjälp kunde hitta mer specifik forskning och på så 

sätt hitta en ingång i ämnet. 

Vi anser att mer forskning på smågrupper med fokus på vänskapsgrupper borde genomföras. 

Detta för att man ska höja medvetandet hos folket och ge dessa en förståelse för de olika 

processer  som  sker.  Vi  tror  att  detta  hade  bidragit  till  en  större  förståelse  och  en  mer 

harmonisk miljö för alla som ingår i sådana grupper, då medvetenheten hade varit högre kring 

vad som sker i människors vardagliga liv. 

Vårt  mål  med  uppsatsen  har  varit  att  framhäva  dessa  processer,  hur  konflikt  kontra 

sammanhållning  fungerar,  och har i  den mån det  går försökt förankra de kapitel  vi  har  i 

uppsatsen till  vårat  syfte och frågeställningar.  Vi har även försökt att  skriva ett förståeligt 

språk även för utomstående och göra det så enkelt som möjligt  för läsaren att följa med i 
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uppsatsen.  Det  har  varit  lärorikt  att  skriva  uppsatsen  och  vi  känner  att  både  vi  och  de 

deltagande  har  erhållit  ytterligare  förståelse.  För  vår  del  har  uppsatsen  bidragit  till 

medvetenhet  kring  de  grupper  vi  själva  ingår  i  samtidigt  som de  för  de  deltagande  nu  i 

efterhand givit ämnen att prata om i gruppen. 

8.0 Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie har varit att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv erhålla 

djupare förståelse och ökad kunskap kring de processer som finns i smågrupper. Med detta 

har vi menat hur konflikter påverkar sammanhållning samt vad det är som gör att en stabil 

grupp förblir stabil och behåller dess styrka. 

Ur  ett  kvalitativt  förhållningssätt  med  en  hermeneutisk  ansats  har  vi  genom  en 

semistrukturerad intervjuguide utfört tio intervjuer på två grupper. I respektive grupp ingick 

fem medlemmar varav den ena gruppen var män och den andra kvinnor. Teoribildningen har 

haft en utgångspunkt i socialpsykologin där ämnet grupper är centralt och här har fokus lagts 

på teorier kring konflikter, sammanhållning, kommunikation och genus. 

Resultatet visar att begreppet konflikt har en negativ laddning men att de inte är endast av 

ondo och kan vara utvecklande för både gruppen och den enskilde individen. Den visar även 

på  att  de  grupper  som intervjuades  har  stark  sammanhållning  och  att  de  konflikter  som 

uppstår inte är en stor faktor för gruppernas välmående. 

Vidare så visar resultatet även att konflikter kan vara skadliga om de inte löses i tid men att 

detta  inte  är  av  tillräcklig  vikt  för  att  gruppen  ska  bryta  upp  eller  splittras.  Gruppens 

sammanhållning symboliseras av den sociala attraktion medlemmarna har gentemot gruppen 

och på så sätt är gruppen i fråga större än de själva, vilket även det gjort att konflikterna som 

uppstår inte har den starka, negativa påverkan som begreppet konflikt antyder. 

Resultatet  har  analyserats  utifrån  teorier  från  Lars  Svedberg,  Arne  Maltén,  Donelson  R. 

Forsyth, Carl M. Allwood, Michael A. Hogg mfl. 
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