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Abstract 
 
In this essay I have examined how teenager and leaders handle conflicts 
on a recreation centre in Nacka, outside of Stockholm in Sweden.  
I have made qualitative interviews with two leaders and ten teeangers. 
Also I have read researchlitterature about conflicts and how to handle 
them. Then I have made observations watching how leaders and 
teeangers communicate and behave. 
The purpose of the examination is to describe differences with 
constructive and destructive handle with conflicts. I have also shown 
how conflicts can give possibilites for the involved people to get to 
understand themselves, the other parts and the whole complex social 
behavior better.  
But that demands that the involved people choose a constructive solution 
where both parts cooperate, understand eachother and can see how 
themselves have contributed in developing the conflict.   
I have worked as an employee at the recreation centre two evenings a 
week in sex months. During that time I have observed conflicts and 
different strategies among teeangers and leaders.  
My conclusions are that conflicts give opportunities for people to grow 
as human-beeings and get a mentally richer life. Thererfore it is 
extremely important that teachers and other leaders have good 
knowledge in these subjects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Innehållsförteckning  
 
 
Abstract.........................................................s.3 
 
Innehållsförteckning.........................................s.4 
 
Förord.............................................................s.5 
 
Inledning och syfte...........................................s.6 
 
1. Om forskningen............................................s.8 
 
2. Om fritidsgården..........................................s.9 
 
3. Metoder......................................................s.10 
 
4. Teoretisk genomgång 
- 4.1 Definition av begreppet konflikt....................s.12 
- 4.2 Strategier för konflikthantering......................s.16 
 
5. Praktisk del av uppsatsen 
- 5.1 Konflikterna på fritidsgården.........................s.24 
- 5.2 Konflikternas funktion på fritidsgården............s.29 
- 5.3 Strategier och förhållningssätt........................s.33 
- 5.4. Framgångsrik och mindre lyckosam hantering. s.43 
 
6. Resultat...........................................................s.51 
 
7. Slutsatser och avslutande diskussion....................s.53 
 
13. Källor...........................................................s.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Förord 
 
Bakgrunden till min undersökning är att jag för några år sedan började 
arbeta ideellt som fotbollstränare och idrottsledare. Snabbt fick jag 
respekt för hur viktigt det är med kommunikation, men även för att det är 
ett svårt och komplext samspel där konflikter är ofrånkomliga. Min 
erfarenhet är att de vanligaste konflikterna är tysta. Parterna pratar sällan 
med varandra om det som är centralt. Vanliga strategier är 
avståndstagande, sabotageverksamhet, intrigerande och diverse 
manipulationer. 
Det var en positiv upplevelse för mig när jag började arbeta som 
timvikarie på Råby fritidsgård i Västerås. Här fick jag förmånen att 
arbeta tillsammans med kollegor som sökte konstruktiva strategier och 
lösningar. Det sporrade mig och öppnade dörrarna till en ny och 
spännande värld.  
Samma befriande känsla upplevde jag när jag började som timvikarie på 
en fritidsgård i Nacka. Kollegorna på gården har stor erfarenhet av att 
arbeta med ungdomar. Kunskapen och erfarenheten av kommunikation 
och konflikthantering är stor. Därför var valet av ämne för min c-uppsats 
på den kompletterande lärarutbildningen på Södertörns högskola 
självklar. Tack vare mina erfarenheter som fotbollstränare och vikarie på 
fritidsgårdarna har jag sett såväl möjligheter som faror med konflikter. 
Det har gett mig inspiration till denna uppsats. 
Det är många jag vill tacka för att de gett mig ovärderliga kunskaper. Jag 
börjar med de personer som jag kallar T respektive B i min 
undersökning. I intervjuerna och i arbetet på fritidsgården har de bidragit 
med sina kunskaper på ett positivt sätt. Samtidigt vill jag tacka övriga 
kollegor och, inte minst, ungdomarna på fritidsgården i Nacka. 
Tack också till Janet Engwall på Råby fritidsgård i Västerås för att hon 
anställde och introducerade mig till ett fantastiskt yrke. 
Jag vill även tacka min handledare Anders Blomqvist på Södertörns 
högskola för goda råd och tips under arbetet med denna uppsats. 
Till sist vill jag även tacka fotbollssverige och alla de människor jag har 
träffat i min roll som ungdomstränare och som spelare i de lägre 
reservserierna.  
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Inledning 
 
 
Konflikter är en del av livet, stora som små. De kan finnas mellan länder 
och i extrema fall utvecklas till väpnade konflikter. Det har vi många 
exempel på i världen. Några av de mest extrema väpnade konflikterna i 
modern tid är första och andra världskriget. Miljontals människor dog i 
strider och umbäranden. Sex miljoner avrättades i specialutformade 
utrotningsläger under 1940-talets början. 
I vardaglig bemärkelse är konflikter mer odramatiska, till exempel att två 
arbetstagare på en arbetsplats inte kan komma överens om hur en 
arbetsuppgift ska lösas.  
Ofta har människor olika uppfattningar om konfliktens innehåll. De kan 
till och med vara oense huruvida det existerar en konflikt. Det försvårar 
naturligtvis möjligheten till samarbete och konfliktlösning: "Det gäller att 
kunna upptäcka konflikt, att inse att det rör sig om en konfliktsituation."1  
För att kunna hantera en konflikt konstruktivt är det viktigt att förstå dess 
bakgrund, innehåll och, inte minst, funktion: "Även den mest destruktiva 
konflikt fyller en uppgift. Det är funktionen som bestämmer lösningens 
svårighetsgrad."2  
Lyckosam konflikthantering kräver att de inblandade parterna kan enas 
om konfliktens existens och beståndsdelar. Om de kan göra det är det 
troligt att de själva kan lösa konflikten. I annat fall kan de behöva hjälp 
av en tredje part: "Det är dock inte självklart att alla konflikter måste 
lösas genom ett aktivt ingripande. Det är helhetsbilden av en 
konfliktsituation som är avgörande för `konfliktlösarens´ angrepssätt.”3  
C-uppsatsen "Möjligheter och och faror med konflikter" handlar om 
oenigheter i vardagen mellan ungdomar, samt mellan unga och personal, 
på en fritidsgård i Nacka. En stor del av undersökningen kretsar kring hur 
de inblandade löser sina meningsmotsättningar, det vill säga om 
begreppet konflikthantering. Utifrån intervjuer och berättelser från ledare 
och ungdomar har jag samlat stoff från verkligheten i detta ämne. 
Utgångspunkten är att konflikter är en naturlig del av vardagen i alla 
människors liv. De kan ha olika utseende, och hanteringen  
 
 
skiljer sig stort. Det kan vara tydliga i öppna konfrontationer där parterna 
skriker åt varandra, eller mer undangömda och ta sig uttryck i skvaller, 
intrigerande eller menande blickar. Alternativt att de inblandade slutar 
prata och undviker varandra. 
Konflikter kan till exempel orsakas av att de inblandade bevakar sina 
intressen, försvarar sina värderingar eller av att de missförstår varandra. 
Dessa kollissioner kallas i facklitteraturen för intresse-, värderings- och 
pseudokonflikter. Andra konfliktgrupper är bland annat roll-, sak- och 
personliga konflikter. 

                                                           
1 Att hantera konflikter i arbete och grupp, Andreas de Klerk, förlag Timbro, 1991, s. 13, andra stycket) 
 
2 Ibid, s. 13, andra stycket 
3  Ibid, s 13, andra stycket 
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Konflikter kan vara både positiva och negativa, hanteringen såväl 
konstruktiv som destruktiv.  
En utgångspunkt i detta arbete är att konflikter är nödvändiga och, till 
och med, utvecklande för alla inblandade om de hanteras rätt.  
Vid felaktigt agerande kan konfliktsituationer orsaka skador som 
vantrivsel och psykiskt lidande för parterna, och även för omgivningen. I 
extrema fall kan det leda till öppna strider, såväl verbalt som fysiskt, eller 
en tyst ilska som spolierar såväl trivsel som personlig utveckling. 
Som ungdomsledare och lärare är ansvaret för att kunna hantera 
konflikter stort. De innehåller en möjlighet till personlig tillväxt, för 
såväl antagonister som konfliktlösare och övriga medlemmar i gruppen. 
En miljö där konflikter hanteras tryggt och säkert är en grogrund till en 
verksamhet där människor kan växa och utvecklas. 
 
Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ge en tydlig bild av skillnader mellan konstruktiva och destruktiva 
strategier vid konflikthantering. Dessutom vill jag ta fram fakta på vad de inblandade kan vinna 
respektive förlora beroende på hur de hanterar konflikter. 
Följande frågeställningar har jag diskuterat kring i min undersökning: 
 
1. Vilka konflikter kan förekomma på en fritidsgård?  
 
2. Vilka funktioner kan konflikter fylla? 
 
3. Vilka strategier har ungdomar och ledare när de hanterar konflikter på gården?` 
 
4. Vad kan skilja framgångsrik från mindre lyckosam konflikthantering? 
 
Varje frågeställning behandlas i varsitt kapitel och vägs samman i slutsatser och diskussioner i 
resultatdelen av uppsatsen. 
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1. Om forskningen 
 
 
Forskningen kring konflikter och konflikthantering är intensiv. Såväl 
politiska makthavare, fackföreningar och arbetsgivare ser samband 
mellan trivsel på arbetsplatserna och effektivitet samt sjukfrånvaro och 
långtidssjukskrivningar. Därmed finns starka incitament för att ge 
resurser tilll forskning i dessa ämnen. 
Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet är ett 
forskningscenter som ligger långt framme i denna forskning.  
Där forskar bland andra Thomas Jordan inom undervisning och 
utvecklingsarbete kring människors föreställningsvärldar, särskilt 
konflikter och samarbete.  
Rådande konflikthanteringsmodeller tar fasta på samverkansstrategier. 
Inblandade parter bör se sin del i situationen, ge och ta, samt eftersträva 
positiva lösningar ur ett helhetsperspektiv. Egenintresset bör inte styra 
konflikthanteringen. 
Amerikanen Thomas Gordon är en av de forskare som lagt grunden till 
detta synsätt, bland annat att konstruktiv hantering ska ha målet att båda 
parter kan sägas vinna. 
Blake & Mouton (1964) har arbetat fram en tvådimensionell modell som 
anger att det finns två förhållningssätt i en hantering: samarbets- eller 
egoinriktat konfliktbeteende. Denna modell har senare utvecklats av 
många andra forskare, till exempel Pruitt & Rubin (1986). Även här 
betonas att konstruktiva lösningar förutsätter samarbete. 
I boken Kommunikation och konflikthantering - en introduktion, 
Studentlitteratur, 1998, ger Arne Maltén en grundläggande beskrivning 
av de konflikthanteringsmodeller som är förhärskande. Det är också 
denna bok som jag har utgått från i min undersökning. 
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2. Om fritidsgården 
 
 
Fritidsgården ligger utanför Stockholm och hör till Nacka kommun. De 
flesta av besökarna bor i hyresrätter. Föräldrarna har ofta annan etnisk 
bakgrund än den svenska, till exempel somalisk, eritreansk, 
sydamerikansk, arabisk eller  asiatisk. Miljön är med andra ord 
mångkulturell både på fritidsgården och i övriga området. 
Varje kväll besöker mellan 30 och cirka 100 ungdomar gården. I regel är 
de mellan 13 och 19 år under kvällstid. Tidigare på eftermiddagen är de 
några år yngre men den åldersgruppen kommer jag utesluta ur min 
undersökning. 
Cirka tio procent av kvällsbesökarna är flickor. De allra flesta 
fritidgårdar domineras i antal av pojkar, och den här gården är inget 
undantag. Därmed kan man även säga att miljön är manlig (även om det 
handlar om mycket unga män). Jag koncentrerar min undersökning på 
ungdomsgruppen pojkar, men intervjuar också den kvinnliga chefen. 
Det stora intresset bland dessa besökare är fotboll och till viss del andra 
idrotter. De allra flesta spelar eller har spelat fotboll alternativt varit aktiv 
i annan idrott. Varje fredagskväll kan besökarna spela fotboll i en 
intilliggande idrottshall. 
Andra aktiviteter på gården är pingis, playstation, Internetsurfing och 
chat, biljard, styrketräning eller att titta på TV.  
Det finns ett särskilt tjejrum dit bara flickor har tillträde. Tanken är att de 
ska ha ett eget utrymme där de kan verka och vara fritt. 
I regel arbetar tre eller fyra fritidsledare kvällstid. De säljer läsk, toast, 
kakor och tilltugg, håller ordning på bokningstider av dator och 
playstation och en hel del annat. Viktigaste uppgiften är kanske att vara 
en god vuxen förebild och skapa förtroendefulla och varma kontakter. 
Det handlar om mjuka och svårdefinierbara värden, till exempel att ge 
bekräftelse via ögonkontakt, nickar eller klappar. Att prata med besökare 
och se att de mår bra: "Det är när en relation uppstått mellan en ledare 
och en ungdom som den förebyggande processen börjar. Det tar ungefär 
ett halvår att skapa en god relation  på ett sånt här ställe om det finns 
kontinuitet i mötena, säger Lars Wikander som är föreståndare på 
Östermalms fritidsgård sedan 1987. (---)Man kan säga att man inte har 
mycket till redskap som ledare. Men det är beroende av hur man ser på 
det.  
 
 
Redskapet är jag själv och min erfarenhet av hur ungdomar fungerar."4  
Att skapa och bibehålla funktionella och konstruktiva regler är en 
ständigt pågående process. Unga besökare ifrågasätter och testar hela 
tiden dessa gränser, och det är viktigt med en fast men mild hand.  
Självklart uppstår det en del konflikter mellan besökare men också 
riktade mot personalen. Ofta får fritidsledare agera medlare och 
konflikthanterare. Rätt hanterad kan konflikter skapa öppningar mellan 
människor, och utveckla relationerna. 
 
 
                                                           
4 Att vara ledare i öppen verksamhet av Bo J Ardström, s. 75, Fritidsforum, 1995 
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3. Metoder 
 
Jag har undersökt interpersonella konflikter och dess hantering på 
fritidsgården. I undersökningen har jag granskat vilka strategier och 
redskap som ungdomar respektive personal på fritidsgården har för att 
hantera konflikter, och vad de fyller för funktion och möjligheter i arbetet 
på gården. 
Jag har beskrivit modeller som fritidsledare, och ungdomar, använder i 
sin hantering av konflikter, och vilka strategier som är konstruktive 
respektive destruktiva. 
Uppsatsen innehåller även en teoretisk del där jag visar hur teori och 
praktik förhåller sig till varandra utifrån undersökningens innehåll. 
 
Praktiskt tillvägagångssätt: 
1. Egna observationer i mitt arbete på fritidsgården. 
2. Intervjuer med ungdomar. Tio intervjuer. 
3. Intervjuer med personalen Två intervjuer.  
4. Läsning av facklitteratur.  
 
 
Intervjuerna är kvalitativa och resonerande. Intervjupersonerna har svarat 
på öppna frågor och fritt resonerat om tankar, upplevelser och känslor 
kring konflikter de själva varit med om på fritidsgården, skolan eller 
någon annanstans. Som metodbok har jag utgått från Den kvalitativa 
forskningsintervjun, Steinar Kvale, Studentlitteratur, 1997, samt min 
tioåriga erfarenhet som journalist. Därför vill jag betona att jag använt 
öppna frågor, följdfrågor och tystnad som metoder att få 
intervjupersonerna att ge detaljerade beskrivningar av hur de hanterar 
konflikter. Man kan säga att jag har hjälpt och stöttat dem att gräva allt 
djupare i sitt inre och sina minnen efter de erfarenheter och kunskaper 
som de har, men kanske inte kan utttrycka ensamma. 
Intervjuerna med de två ledarna, varav en är chef, tog ungefär en timme. 
De tio ungdomarna lät sig intervjuas mellan tio och  
tjugo minuter. Alla intervjuer finns dokumenterade på såväl band som i 
utskrift. 
För att tillgodogöra mig nyanser och minska risken för feltolkningar har 
jag varit ordagrann när jag citerar de intervjuade. En följd av det är att 
citaten kan se konstiga ut i skrift, men min förhoppning är att det ska 
göra resultatet mer korrekt. 
Reliabiliteten i intervjumaterialet har troligtvis påverkats av att jag är väl 
känd för intervjupersonerna. Både ledare och ungdomar har lärt känna 
mig under ett halvår. Det positiva med det är att alla har vågat vara öppna 
och förtroliga mot mig i intervjuerna. Samtidigt finns en risk att jag blivit 
”hemmablind” och inte har samma opartiska ögon som en okänd person. 
Det går inte attt utesluta att jag missat företeelser för att jag arbetar i 
samma verksamhet som jag har undersökt. 
Dessutom kan det finnas skillnader i vad intervjupersonerna berättar och 
vad som verkligen har hänt. De kan välja delar som framställler dem 
själva i bättre dager, och de ser händelserna enbart ur sitt perspektiv. 
Intervjumaterialet har inget stort objektivt värde, men det är ointressant. 
Min undersökning handlar om subjektiva värden. Om upplevelser, 
känslor och tankar från individer och hur de har hanterat dem i det 
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sociala samspelet med andra mäniskor.  Därför är värdet av 
undersökningen stort, även om det baseras på subjektiva utsagor.  
Resultaten gäller (validiteten) enbart för denna fritidsgård, eller 
egentligen bara för de personer jag har intervjuat. Det är deras syn och 
berättelser som har lagt grund till resultatet. Med andra intervjupersoner 
hade det kanske kunnat bli andra resultat, åtminstone delvis. Det som 
talar emot det är att mycket av  
ungdomarnas och ledarnas erfarenhetsmässiga kunskap motsvaras av 
liknande tankegångar och beskrivningar i forskning och facklitteratur. 
Det har jag beskrivit i den teoretiska genomgången av konflikter och 
konflikthantering. 
Helt klart kan man säga att mina resultat bara är en del av sanningen. 
Andra ungdomar och ledare har säkerligen erfarenheter och kunskaper 
som denna undersökning missat. 
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4.Teoretisk genomgång 
 
4.1 Definition av begreppet konflikt 
 
 
Vare sig konflikten är intrapsykisk, interpersonell eller mellanstatlig 
handlar det om två eller flera kolliderande intressen. Att vilja fortsätta 
sova en tidig morgon kan krocka med intresset av att komma till jobbet i 
god tid och att i lugn och ro hinna äta en ordentlig frukost. Mellan länder 
kan det vara att makthavarna tolkar överenskommelser och mellanstatliga 
avtal på olika sätt: 
 
”Ordet konflikt kommer från latinets conflictus  som betyder sammanstötning. 
Begreppet definieras i litteraturen på flera olika sätt, men gemensamt för de flesta 
definitioner är att de tar fasta på svårförenliga mål och intressen. Konflikter kan 
studeras på olika nivåer - t.ex. individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Man 
kan också tala om konflikter inom människan (intrapsykiska), mellan människor 
(interpersonella) och konflikter med rötter i struktur och organisation 
(systemkonflikter). Konflikter har vanligen flera bottnar och handlar ofta om andra 
saker än det man i förstone kan tro, varför det kan vara realistiskt att anta förekomsten 
av en öppen och en dold dimension i de flesta konflikter.”5  
 
De inblandades omedvetna drivkrafter i en konflikt är naturligtvis svår, 
kanske till och med omöjlig, att beakta. Min inställning är att såväl 
antagonister som utomstående bör ha respekt för konfliktens komplexitet. 
Allt är inte vad det synes vara. Ändå är det viktigt att fokusera på fakta 
och vad parterna själva säger om orsak och innehåll i en konflikt. Det är 
dessa beståndsdelar som bör vara utgångspunkten i en framgångsrik 
konflikthantering. Samtidigt går det inte att bortse från osynliga 
komponenter. Här spelar erfarenheten hos de som hanterar konflikter en 
avgörande roll. "Magkänsla" och intuition är begrepp som med rätta 
ibland avfärdas som flummiga, men om man med dessa menar mångårig 
erfarenhet av liknande situationer och miljöer kan man enklare förstå att 
de kan vara användbara verktyg. Lärare, fritidsledare, barnskötare och 
andra som varje dag i många år har arbetat med människor utvecklar 
naturligtvis en kunskap där dessa begrepp är centrala i den dagliga 
professionen. På fritidsgården har ledarna jag intervjuar tillsammans över 
50 års erfarenhet i yrket. Min utgångspunkt är att jag bör respektera och 
lita på att den har  
mycket att tillföra min undersökning, även när det handlar om annat än 
rena fakta. 
 
 
Hör följer några andra definitioner: "Konflikter är ett spänningstillstånd 
mellan individen och den grupp han tillhör med konsekvent störning av 
kommunikationsmöjligheterna (Newcomb, Coser, 1971)”6  

                                                           
5 Gruppsykologi - om grupper, organisationer och Ledarskap av Lars Svedberg, förlag Studentlitteratur, 2003, s. 226, 
stycke fyra 
 
6 Det pedagogiska ledarskapet, Arne Maltén, förlag Studentlitteratur, 2000, s. 227, stycke två 
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Ett annat exempel: "Det föreligger konflikt när det dyker upp oförenliga 
aktiviteter, dvs när den ena verksamheten blockerar, förstör, hämmar 
eller på ett eller annat sätt skapar problem för den andra verksamheten. 
(Deutsch, 1973).7  
 
En annan definition: "En kollision mellan intressen, värderingar, 
handlingar eller inriktningar (deBono, 1986).”8 
 
Arne Maltén väver samman ovanstående tre exempel och formulerar 
följande definition på begreppet konflikt och betonar nyckelordet 
`oförenlighet´: "En konflikt uppstår vid en sammanstötning”, en kollision 
elller en oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värdesystem, 
grundläggande behov eller personlig stil."9  
 
Jag ansluter mig i uppsatsen till den senare breda definitionen av konflikt 
med det centrala begreppet ”oförenlighet”. Denna motsättning mellan 
människor kan orsakas av en mängd faktorer. Nedan redovisar jag över 
de vanligaste som förekommer i facklitteraturen.  
 
 
 
Lars Svedberg delar in begreppet konflikt i fem huvudgrupper; 
sakkonflikt, rollkonflikt, pseudokonflikt, intressekonflikt och personlig 
konflikt.9  
1. En sakkonflikt handlar enkelt uttryckt om att parterna är oeniga om 
fakta eller hur en situation beskivs. 
 
2. Rollkonflikt är när en grupp eller person tilldelas en roll och det 
uppstår oenigheter om vad den rollen innehåller. Personen anser sig ha 
vissa uppgifter medan en annan kollega anser att de ingår hans roll. 
 
3. I en pseudokonflikt är parterna egentligen överens, men 
kommunikationssvårigheter och missförstånd skapar oenighet. Vanligt i 
dessa konflikter är att en part felaktigt tror sig veta vad en annan tycker. 
Ofta har de inblandade olika information som  
gör att tolkningarna går i sär. 
 
 
 
4. I en intressekonflikt kolliderar inblandades olika intressen som ofta är 
konkurrerande och motstridiga. I grunden beror det i regel på olika 
värderingar, det vill säga värdet av någonting. Därför gör man olika 
prioriteringar. 
 

                                                           
7  Ibid, stycke tre 
8  Ibid, stycke fyra 
9 Gruppsykologi - om grupper, organisationer och Ledarskap av Lars Svedberg, förlag Studentlitteratur, 2003, s 226-
228) 
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5. Om en konflikt blir personlig är det vanligt att "felet" hänförs till en 
viss person. Gruppen utser en syndabock som anses orsaka problemen. 
Det kan till exempel vara en chef eller en medarbetare.  
 
Arne Maltén använder ytterligare två begrepp i sin indelning i 
konfliktgrupper, bland annat det han kallar för värderingskonflikter. De 
kan till exempel handla om människosyn, etiska och moraliska 
ställningstaganden, kamp mellan kortsiktiga och långsiktiga mål: 
"(...)utgör den kanske mest svårhanterliga interpersonella konflikttypen 
där kompromisslösningar sällan kan accepteras."10 
Det andra konfliktbegreppet benämns strategi/metod-konflikter. Det kan 
till exempel vara: "(...)valet av vägar eller medel i aktuellt 
målsättningsarbete (...) olika krav på hastigheten i ett 
förändringsarbete"11  
 
Framgångsrik hantering eller lösning av konflikter förutsätter en god 
konfliktanalys. Framför allt är det viktigt reda ut vad det är för typ  av 
konflikt. Chansen till en konstruktiv utveckling för grupp och inblandade 
parter ökar avsevärt om man kan bestämma konfliktens "innehåll och 
natur."12 . 
Olika typer av konflikter kan skilja stort i komplexitet och krav på 
åtgärder, till exempel kan värde- och intressekonflikter vara extremt 
svåra att hantera medan sak- och pseudokonflikter  
 
 
anses enklare. Att begreppsbestämma konflikten kan vara en bra 
inledning i konflikthanteringen: 
 
Vid en sådan drar man förutsättningslöst fram konflikten i dagsljuset, dvs. synliggör och 
medvetandegör dess innehåll och den dagsaktuella situationen. Därmed förlorar 
konflikten sin makt över de inblandade. Under analysarbetet är det viktigt att man 
arbetar tillsammans. Alla måste göras delaktiga, vilket stärker både den enskildes som 
gruppens självkänsla, samt underlättar en solidarisk uppslutning kring de beslut som 
fattas.13  
 
 
Enligt Ellmin (1985) bör en konfliktanalys besvara följande tre frågor: 
 
1. Vilken typ av konflikt gäller det?  
2. Hur har man hittills hanterat konflikten?  
3. Vilka förutsättningar finns för en positiv upplösning av konflikten? 14  
 
En annan analysmodell presentaras av Schmidt & Tannenbaum (1973): 
                                                           
10 Det pedagogiska ledarskapet, Arne Maltén, förlag Studentlitteratur, 2000, s. 229, stycke fyra 
 
11 Ibid, stycke fem 
12 Kommunikation och konflikthantering - en introduktion, Arne Maltén, förlag Studentlitteratur, 1998, s. 156, stycke 
åtta 
 
13 Ibid, s. 155, stycke fem och sex 
14 Ibid, s. 156, stycke sex 
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1. Konfliktens innehåll och natur.  
2. Bakomliggande orsaker.  
3. Konfliktens utvecklingsfas, dvs. hur länge den har pågått och hur den utvecklats.15  
 
En tredje modell har Svedberg (1992) tagit fram: 
 
• Erkänn och medvetandegör konflikten! 
• Identifiera faror och hot, den destruktiva komponenten!  
• Identifiera möjligheter och resurser, den konstruktiva komponenten!16  
 
Alla dessa tre forskningbidrag betonar vikten av att i konfliktanalysen 
bestämma vad det handlar om för typ av konflikt och var 
"konfliktcentrum" ligger. Ellimin (1985) har en modell som kan vara tilll 
hjälp för detta. En sådan analys kan fastställa om "konfliktcentrum" 
ligger inom: 
 
• individen själv: hur dennes beteenden, attityder, värderingar och försvarsmönster ser 
ut, 
• individens relationer till omgivningen: hur kommunikationen fungerar, om 
vederbörande isolerar sig eller är utåtriktad i umgänget med andra, 
• arbetsinnehållet: om arbetet ger tillfredsställelse, hur kraven är anpassade  
 
 
till kapaciteten, om det föreligger över- eller understimulering, 
• arbetsorganisationen/arbetsmiljön: om det råder tvångsstyrning, byråkratisk styrning 
eller demokratisk styrning, om medinflytande stimuleras, 
• ledningsformen: om ledningspolicyn är resultat- eller personinriktad, om medansvar 
uppmuntras, 
• den fysiska miljön: om den är lugn, avstressande, stimulerande eller kreativ, 
• samhällssituationen: vilka värderingar som råder, vilken fas man befinner sig i när det 
gäller sysselsättning och strukturrationalisering.17  
 
I denna modell får "arbete" ersättas med "fritidsgårdens verksamhet". I så 
fall blir betydelsen att organisationen, ledningen och verksamhetens 
utformning på fritidsgården har stor betydelse för förekomsten av 
konflikter och dess hantering. 
Ellmin utvecklar dessa tankar i sin modell i sin definition av begreppen 
processanalys och strukturell analys:  
 
I processmodellen sätts människors beteenden in i en kedja av händelser som länkas 
både till nuet och det förflutna, t.ex. beteenden, erfarenheter, åsikter och värderingar. 
I strukturmodellen undersöker man hur individen påverkas av verksamhetens 
organisation och struktur, av dess skrivna och oskrivna lagar, av normer och regler.18  
 
  
 

                                                           
15 Ibid, s.156, stycke åtta 
16 Ibid, s. 15, stycke tio 
 
17 Ibid, s.172, stycke två 
 
18 Ibid, s. 172, stycke fyra 
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Ellmin utvecklar tankar huruvida konfliktens centrum ligger inom eller 
utanför personen, det vill säga inre respektive yttre påverkan i en 
konflikt: 
 
I den inre modellen analyseras hur individen styrs av en rad personlighetsfaktorer som 
värderingar, motiv, insikt etc, dvs. den psykiska miljön. 
I den yttre modellen undersöks hur hur individen påverkas av faktorer utanför 
individen, som t.ex regler, strukturer, organisation, storlek på klasser och skolenheter, 
lokaler, arbetsmiljö och resurstillgång, dvs. främst den fysiska miljön.19  
 
De flesta konflikter är komplexa. Konfliktcentrum befiner sig i regel på 
flera ställen. Trots det anser Arne Maltén att konflikthanteringen vinnner 
på att de inblandade koncentrerar sig på ett smalare spektrum:  
 
Förmodligen finner man att konflikten kan anknytas till en blandning av process- och 
strukturfaktorer, av inre och yttre faktorer. Det gäller allatså att utgå från  
 
 
ett visst samspel mellan modellerna. trots detta blir anallysen mer slagkraftig om man 
arbetar efter ett smalare och mer specifikt modellval.20  
 
 
Resultatet av analysen avgör om gruppen väljer att hantera konflikten på 
egen hand, eller be om hjälp av en objektiv tredje part. 
På fritidsgården kan en utomstånde vara någon av personalen, om 
besökarna hamnar i konflikt. Det kan också vara så att en personal som är 
inblandad ber en kollega om råd för att hantera konflikten, till exempel 
för att diskutera ett gemensamt förhållningssätt eller kontrollera vad som 
hänt tidigare i liknande situationer. Givetvis är det tänkbart att 
fritidsgården i extrema fall begär en utomstående konsult om hjälp. 
 
 
 
 
4.2 Strategier för konflikthantering 
 
Efter att ha gjort en analys av konflikten kan de inblandade välja olika 
strategier i sin så kallade hantering. Arne Maltén hänvisar till fyra olika 
sätt som bland annat finns beskrivna hos Olsson, 1998, samt Kronvall, 
Olsson & Sköldeborg, 1991.21 Han benämner dem enligt följande22: 
 
1. Defensiva strategier: Konfliktlösningen inriktas på att dölja eller ignorera problemet. 
gruppen och de inblandade väljer att inte prata om situationen och att "sopa den under 
mattan". I den här strategin kan ingå att antagonisterna ser till att undvika varandra, 
alternativt får hjälp av övriga gruppen att inte behöva samarbeta eller umgås. Det kallas 
för harmonimodellen. 
En annan metod i den defensiva strategin är att utse en syndabock som får skulden för 
problemen i gruppen. Arne Maltén liknar metoden för en "kollektiv borträngning". 
                                                           
19 Ibid, s.172, stycke fem 
 
20 Ibid, s. 172, stycke sex 
21 Ibid, s. 174, stycke fem 
22 Ibid, s. 175-180 
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Dessa lösningar kan betyda att den utpekade syndabocken omplaceras, avstängs från 
verksamheten eller på annat sätt sparkas: "Man kan säga att syndabockstrategin 
tillämpar en separationsmodell. I och med separationsinsatsen anser man sig ha funnit 
förklaringen till och lösningen på konflikten.23  
 
Kommentar till den defensiva strategin: Som namnet på modellen 
antyder är denna metod destruktiv. De inblandade undviker att på allvar 
ta tag i situationen. Samtidigt har problemen blivit så stora att man måste 
göra någonting. De  
 
 
väljer att följa "minsta motståndets lag" och på ett enkelt sätt hantera 
konflikten. Det betyder att problemen i bästa fall försvinner ett tag, men 
snart är de med största sannolikhet tillbaka: 
 
Att lägga locket på eller att utse en syndabock är egentligen endast ett försök att 
manipulera konflikten. Därmed upphör all diskussion. Problemen och ångesten ligger 
kvar obearbetade och skapar på sikt ett "inre drama" med skuldkänslor gentemot den 
utpekade eller utstötte. Man förhindrar kollektiv samverkan(---)Gruppen har svårt att 
mobilisera tillräcklig energi för en konstruktiv konflikthantering. Den defensiva 
strategin är alltså i grunden destruktiv. Eftersom båda parter förlorar på den defensiva 
strategin, kan man beteckna partsförhållandet som förlora-förlora.24  
 
 
 
 
Vid defensiva strategier förhindrar de inblandade insyn utifrån, till 
exempel undviker man att blanda in medlare. 
 
 
2. Makt- och tvångsstrategier:  
Dessa strategier handlar om en styrkemätning mellan antagonisterna. Ofta handlar det 
om maktkamp, det vill säga en fajt om vem elller vilka som ska bestämma. De 
inblandade sätter varandra under press tills ena partern är besegrad. Modellen ger alltså 
en vinnare och en förlorare. Den som vinner har visserligen nått sitt mål. Ändå kan 
dessa strategier betecknas som destruktiva: "Om man genom list eller hot om åtgärder 
tvingar motparten till underkastelse  har man visserligen vunnit, men enbart en pyrrhus-
seger. Motparten hamnar i en passiv eller tillbakatryckt objektsroll och inväntar endast 
ett lägligt tillfälle till hämnd och revansch. Konflikten blir inte löst, utan snarare 
inkapslad.25  
 
Kommentar till makt- och tvångsstrategier: Dessa strategier är vanliga 
när föräldrar uppfostrar sina barn. Barn är beroende av vuxna som kan 
hota med straff och olika sanktioner. Samma beroendeförhållande finns 
mellan lärare och elever samt mellan fritidsledare och besökare på 
fritidsgården. 
Arne Maltén manar till en försiktig användning av dessa strategier. Han 
anser att de i grunden är destruktiva. Om den överordnade använder makt 
och tvång i allt för stor utsträckning kan det slå tillbaka och spoliera 
målet med utövningen:  
 
                                                           
23 Ibid, s. 175, stycke tre 
24 Ibid, s. 175, stycke fyra 
25 Ibid, s. 176, stycke två 
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I sådana fall resulterar den istället i att den underlägsne förtränger sin ilska och hat. 
Låsningar och stagnation  uppstår. Frustrationen utlöser öppet trots. Den underlägsne 
kan börja tillämpa passivt motstånd eller utöva viss  
 
sabotageverksamhet. En sådan upptrappning är att vänta, om inte förr så under barnets 
tonårsperiod.26  
 
Vanligast är att dessa strategier sker utan medlare, även om det är 
tänkbart med hjälp från en tredje oberoende part, till exempel kan en 
kurator eller skolpsykolog kallas in vid konfllikter mellan lärare och 
elever. Föräldrar kan även vända sig till oberoende expertis för att få stöd 
i uppfostran av sina barn. 
 
 
 
Arne Maltén menar att maktkonflikter har mycket att vinna på av att en 
medlare hjälper de inblandade att hitta en lösning. I annat fall är risken 
stor att hanteringen blir destruktiv:  
 
”Uppifrån kommande konfliktlösningar kan i värsta fall konsolidera rådande 
maktstrukturer. Ena parten vinner över den andra. Förloraren ruvar på hämnd, och detta 
skapar knappast något förtroendefullt förhållande. Maktmedel utlöser motmaktmedel i 
en oändlig, negativ spiral. Det rör sig hela tiden om ett motsatsförhållande mellan 
vinna-förlora. Segrare har i alla tider haft svårt att hantera en förnedrad fiende.”27  
 
  
Rituella strategier: Denna metod går egentligen ut på att avleda de 
inblandade från själva konflikten, och inte att hitta en lösning. Därmed 
fungerar den bäst som en inledning till reell konfliktlösning.   
Riter i detta avseende kan vara en rad ordningsfrågor, till exempel 
formalia och bordsplaceringar vid ett möte:  
 
”Man avdramatiserar själva konflikten genom att rikta uppmärksamheten på 
ordningsfrågor. Riterna kan ses som administrativa och kollektiva överenskommelser  
som är avsedda att mjuka upp den sociala samvaron och den psykiska miljön, dvs. att 
avleda uppmärksamheten  från konflikten och därmed underlätta ett mer avspänt 
beslutsfattande.”28  
 
 
Förhoppningen är att dessa riter ska bidra till att förena och försona 
parterna. De tillför inget i sak till att lösa konflikten men kan skapa ett 
känslomässigt klimat som underlättar den reella hanteringen av 
situationen.  
 
 
 
 

                                                           
26 Ibid, s. 176, stycke fyra 
 
27 Ibid, s. 177, stycke fyra 
 
 
28 Ibid, s.177-178, stycke sex respektive stycke ett 
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Samverkansstrategier: Arne Maltén poängterar med all önskvärd 
tydlighet att det här är de bästa metoderna för att hantera konflikter. 
I denna strategi ingår problemlösande samtal, förhandlingar och, om 
nödvändigt, medling av en tredje oberoende part. Den kallas även för 
samverkansmodellen. Det positiva med den är att båda parter kan bli 
aktiva och motiverade, enligt Arne Maltén: "Båda parter  har något att 
vinna, ett vinna-vinna-förhållande föreligger. Strategin är således klart 
konstruktiv.”29 
 
1. Problemlösande samtal: Bör bygga på frivillighet för parterna. Det 
ökar prognosen till en framgångsrik hantering (Kronvall m.fl., 1991). 
Inblandade erkänner motsättningarnas existens och kartlägger 
situationen. De tar ett gemensamt ansvar för hanteringen, och diskuterar 
förutsättningslöst och med tillit problemen. 
 
2. Förhandlingar: Parterna förhandlar konstruktivt med varandra. Målet 
är att hitta lösningar där båda känner att de vunnit på hanteringen. 
Förhandlingsmetoderna är mjuka och rättvisa. Varning för strategier som 
är förledande och hårda. De inblandade ska undvika hot och extrema 
positioner. 
 
3. Medling:  Medlaren ska fungera som en katalysator och med sin 
närvaro underlätta för parterna att mötas. Här är det viktigt att medlaren 
avstår från för kraftiga ingripanden. Förslag till lösningar ska komma 
från de som är inblandade i konflikten. 
Antingen vänder sig parterna till en intern eller extern medlare. Det finns 
för- och nackdelar med båda metoderna.  
Den interne medlaren käner miljön, personerna och verksamheten men 
kan misstänkas, omedvetet eller medvetet, ta ställning för någon av 
parterna. 
Den externe medlaren kommer utifrån och kan objektivt se på 
situationen. Saknar personliga bindningar till de inblandade och kan 
kommunicera rakt. Förmodligen har personen erfarenhet av liknande 
situationer. Däremot saknas kunskap om organisationen och dess 
specifika kultur. 
 
I de två första stegen är det viktigt att parterna erkänner konfliktens 
existens och att den kräver en gemensam hantering  
 
 
för bästa resultat. 
För framgångsrik medling bör alla inblandade få redogöra för sina 
upplevelser. Andra partern och medlaren ska lyssna aktivt.  
 
 
Arne Maltén menar att följande är viktigt: 
 
- att tankar, behov och inte minst känslor får en chans att komma upp till ytan ("hur 
upplever du situationen?" "vad är du rädd för?"), 
- att alla talar i "jag"-form och inte i diffusa vi- och man-utlåtanden (---) 
                                                           
29 Ibid, s. 178, stycke sex 
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- att man söker efter det som förenar, snarare än det som skiljer (---) 
• Man tar fram den bästa lösningen: Alla får säga sin mening om hur de upplever 
förslagen, (---) och så fastställer man till sist ett slutresultat som alla "tar i hand" på att 
hållla sig till.30  
 
  
Uppföljningen är viktig i denna process. Efter en tid träffas parterna för 
att utvärdera överenskommelsen. I denna diskussion kan de inblandade 
diskutera om lösningen håller, vad de lärde sig i konflikthanteringen och 
hur de kan hantera en liknande situation ännu bättre i framtiden. 
 
 
Enkelt uttryckt finns det två vanliga beteenden vid konflikter. Dels att 
vara tillmötesgående och försöka förstå motparten, dels att försvara sitt 
eget intresse och slåss för att det tillvaratas.  
Blake & Mouton (1964) beskriver detta i en tvådimensionell modell  som 
senare utvecklats av andra forskare, till exempel Pruitt & Rubin (1986).31 
Enligt denna modell kan inblandade välja att hantera konflikten utifrån 
två dimensioner. 
 
1. Samarbetsintresse: Att försöka tillmötesgå motpartens intressen och 
behov. 
 
2. Egenintresse: Att försöka tillgodose egna intressen och behov. 
 
I modellen kan de inblandade utifrån dessa två dimensioner arbeta med 
konflikthanteringen på fem olika sätt:  
 
 
konkurrens,anpassning, undvikande, samarbete och kompromiss.32  
 
Konkurrens: Konkurrensinriktade personer är sällan samarbetsvilliga i 
detta avseende. De utnyttjar sin maktposition och via fula knep och 
manipulationer försöker de att tillvarata egna intressen i en 
konfliktsituation. Konflikten får en vinnare och en förlorare. 
Metoden kan vara bra när det är viktigt med snabba beslut, till exempel 
vid akuta problem och nödsituationer.  
 
Anpassning: Anpassningsvilliga personer är generösa och 
samarbetsvilliga, ofta på gränsen till självutplåning. Konflikten får en 
vinnare och en förlorare. 
Kan vara bra om saken är viktig för motparten men inte för en själv, eller 
om vikten av att bevara harmonin i gruppen är större än att tillvarata egna 
intressen. 
 

                                                           
30 Ibid, s. 180, stycke fyra 
31 Ibid, s. 181, stycke 1 
 
32  (Ibid, s. 182-184) 
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Undvikande: Personer som undviker konflikten varken samarbetar eller 
hävdar egna intressen. Försöker att ignorera problemen. Konflikten 
stagnerar men finns kvar inom organisationen.  
Metoden kan vara bra om problemen är ovidkommande och onödiga att 
satsa tid och resurser på att lösa. Vissa konflikter är det enklare att leva 
med än att lösa. 
 
Samverkan: De som är samarbetsinriktade saluför egna intressen och 
behov samtidigt som personen är beredd att tillmötesgå motparten. 
Konflikthanteringen är socialt inriktad med målet att båda parter ska 
vinna. 
Metoden är bra för att involvera alla aktivt i en process. Åsikter och 
tankar från olika hålll skapar en helhetssyn och minskar risken för att 
gruppen förbiser viktiga fakta. Skapar engagemang och minskar 
spänningar i en grupp när starka känslor är involverade.  
 
 
Kompromissvilja: Den kompromissvillige hanterar konflikten genom att 
ge och ta av egna och motpartens intressen. Metoden går i första hand ut 
på att "rädda ansiktet" på de inblandade. En bra metod när det är viktigt 
med snabba beslut eller att komma överens om saker som varken är 
viktiga eller oviktiga, tilll exempel var konferensen ska hållas. 
 
Första steget i en konflikthantering är att diagnostisera situationen, bland 
annat utifrån följande kriterier: 
 
• De inblandades personlighet och erfarenhet.Till exempel: Är de 
samarbetsvilliga eller inriktade enbart på att försvara egna  
 
 
intressen? Har de förståelse för social samverkan eller utgår de från att 
människor agerar enskilt? 
 
• Nivå på konflikten: Var befinner sig konflikten? Mellan två 
avdelningar? Mellan två individer? Lokalisera vem/vilka som äger 
konflikten. Givetvis är det grundläggande att involvera rätt personer i en 
konflikthantering. 
 
• Typ av konflikt: Är det en sak-, värderings- , pseudo- eller 
intressekonflikt? Att känna konfliktens innehåll och form är 
grundläggande för en lyckosam hantering.   
 
 
 
Arne Maltén refererar till flera modeller för att hantera konflikter. Jag 
väljer att redogöra  valda delar från Thomas Gordon (1977 och 1979) 
som i sina böcker om det aktiva föräldraskapet, lärarskapet och 
ledarskapet tagit fram en sexstegsmodell.33   
 
Steg 1: Identifiera och definiera konflikten 
                                                           
33 Ibid, s. 186-188 
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• Vilka är svårigheterna och problemen? Hur ser de ut? Frekvens? 
Orsaker? 
 
I steg 1 kan följande frågeställningar vara till nytta, menar Arne Maltén, 
och refererar till Ellmin & Jonsson (1982) och Skakisprojektet där 
följande checklista med frågor kan komma till användning, framför allt 
för att lokalisera konflikten:34   
 
* Beteenden, attityder, värderingar och försvarsmönster hos individen. 
 
* Hur förhåller sig individen till andra människor och gruppen? Isolering, 
aggressioner och kommunikation. 
 
* Hur ser arbetet ut inom organisationen? Engagemang, tillfredsställelse, 
självkänsla, stress, motstridiga krav, över- respektive understimulering. 
 
* Hur fungerar organisationen? Styrs med tvång? Byråkratisk? Brist på 
inflytande? 
 
 
 
* Hur förhåller sig arbetsledningen? Information till de anställda, 
delegerande av ansvar, favorisering och förbigående av anställda? 
 
* Hur ser situationen ut utanför arbetslivet och samhället? Privatlivet? 
Familjelivet? Värderingar i samhället? 
 
Steg 2: Ta fram möjliga lösningar 
 
* Förslag till sätt att hantera konflikten. (Inga förslag får underkännas) 
 
Steg 3: Värdera de olika alternativen 
 
* Värdera och analysera för- och nackdelar med varje förslag. 
 
* Prata om vilka känslor de olika förslagen väcker. 
 
Steg 4: Vilket hanteringsförslag är bäst? 
 
* Välj det förslag som bäst kan bidra till framgångsrik hantering av 
konflikten. 
 
Steg 5: Genomförandet av beslutet 
 
* Analysera och ta bort hinder som kan stå i vägen för hanteringen. 
Bestäm vem som ska göra vad och när arbetet ska vara klart etcetra. 
 
 
Steg 6: Utvärdering av resultatet 
                                                           
34 Ibid, s. 186-187 
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* Diskutera om problemen är borta och vad som eventuellt finns kvar att 
göra. 
 
Arne Maltén påpekar vikten av att en neutral person leder processen. Om 
det inte kan ske av något skäl är det viktigt att ledaren inte styr processen 
i kraft av sin maktposition, till exempel som avdelningschef, klasslärare 
eller liknande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
På en fritidsgård är det vanligt att två personer är inblandade i  
en konflikt, vanliigtvis två av besökarna men ibland också besökare och 
personal. Thomas Gordon har idéer om hur dessa bäst kan hanteras. 
Utgångspunkten är att båda ska vinna på hur den löses. Tre scenarior är 
tänkbara, enligt den modellen:35 
 
Scenario 1, jag vinner - du förlorar:  
En av personerna bestämmer förutsättningarna, ofta i kraft av en 
maktposition, hur en konflikt ska hanteras. Motparten får anpassa sig till 
beslutet.  
Ett farligt scenario som i längden är destruktivt.  Stor risk att beslutet 
bara tillgodoser önskemålen för den som fattar beslutet. Ofta accepterar 
motparten beslutet men förlorar stora delar av sitt engagemang. I värsta 
fall kan det leda till att vederbörande blockerar verksamheten med 
intriger, komplotter eller passivt motstånd.  
Som lärare eller fritidsledare finns en risk för att agera på det här sättet. 
 
Scenario 2, du vinner - jag förlorar:  
Motparten får bestämma villkoren, kanske för att få arbetsro eller av 
rädsla för att förstöra en relation. Även om det kan finnas psykologiska 
eller pedagogiska skäl för denna metod, till exempel att personen ska få 
känna sig stark och betydelsefull, är det i längden en dålig metod. 
Underkastelse undergräver det egna jaget. Dessutom missar båda 
parterna chansen till ett verkligt möte och att ta del av varandras åsikter 
och tankar. 
 
Scenario 3, ingen förlorar - båda vinner: Efter gemensam diskussion 
fattar parterna ett beslut som tillfredssställer båda. Den bästa metoden 
eftersom båda känner att de vunnit på hanteringen. Chansen är stor att 
båda parterna har ökat sitt förtroende för varandra och att de växt soom 
människor. Engagemanget för varandra och verksamheten har ökat. 
Viktiga erfarenheter vid eventuella konflikter i framtiden. 
 
  
                                                           
35 Ibid, s. 189-190 
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5.Praktisk del av uppsatsen 
 
5.1 Konflikterna på fritidsgården 
 
 
I det här kapitlet besvarar jag den första frågeställningen: Vilka 
konflikter kan förekomma på en fritidsgård?  
Den här uppsatsen handlar om interpersonella konflikter, det vill säga 
mellan människor. Dessa beror oftast på att olika viljeinriktningar möts. 
Det gör dem oerhört komplexa och dynamiska: 
 
”Konflikter mellan människor är sällan enbart rationella och kan därför inte heller lösas 
på enbart rationellt sätt. Våra konflikter är intressekonflikter och därmed även 
viljekonflikter. Medan intressen kan beskrivas på ett förnuftigt och rationellt sätt, kan 
viljor sällan förklaras på det viset. Konflikter mellan människor är därför komplicerade, 
inte bara förutomstående utan också för de inblandade. Man vet inte alltid vad man vill 
eller varför man vill det. Ibland försvarar man sina intressen mycket kraftigare än vad 
som kan tyckas rimligt. Man känner inte alltid till sina egna motiv. Varje gång man 
försöker försvara sina intressen väcks känslor hos en själv, hos motparten och hos 
omvärlden. Känslorna försvårar ytterligare konfliktbilden. Enbart förståelsen för de 
rationella intressena räcker inte för att hitta en lösning på konflikten.”36   
 
 
Varje kväll har friluftsgården besök av mellan 30 och 100 ungdomar 
mellan 13 och 19 år. De träffas för att umgås och aktivera sig under upp 
till sju timmar en kväll. Givetvis är konflikterna många, även om de allra 
flesta löses utan större dramatik. Vanliga konflikter är tilll exempel vem 
som ska använda playstation eller  vem som ska ha hörnplatsen i soffan. 
Dessutom finns mer komplicerade konflikter som handlar om att tolerera 
varandras beteenden och personligheter:  
 
”Konflikthantering är en del av skolans och klassrummets vardag, om man med konflikt 
avser händelser och situationer där två oförenliga mål eller behov ställs mot varandra. 
Vanliga klassrumskonflikter är osämja/avund/rivalitet om föremål, om vem som skall 
gå före en annan, om vem som skall bestämma, om vem som får vara med och inte vara 
med, om vad som skall göras, om hur något skall göras etc. Konflikter kan ta sig fysiska 
uttryck som att knuffa, att sparka, att slå att kasta saker, att förstöra saker, att göra miner 
och nedsättande gester. Konflikter kan ta sig verbala uttryck som att hota, att vägra, att 
retas, att håna, att nedvärdera, att mobba. Många konflikter är kortvariga och löses 
genom att en part ger efter för en annan. Andra konflikter är långvariga och kräver 
insatser från lärare elller annan skolpersonal”37  
 
 
 
Exempel på konflikter från intervjumaterialet 
 

                                                           
36 Att hantera konflikter i arbete och grupp, Andreas de Klerk, förlag Timbro, 1991, s 14, andra stycket 
 
37 Ledarskap i klassrummet, Christer Stensmo, Studentlitteratur, 1997,s. 87, andra stycket 
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Givetvis finns det gott om konflikter på fritidsgården, såväl öppna som 
underliggande. Det kan till exempel vara intressekonflikter som vem som 
ska få boka tid för playstation eller vilka som ska ha pingisbordet. 
Underliggande konflikter är ofta mer besvärliga och kan få stora 
konsekvenser på trivsel och stämning i gruppen. Exempel på det är att 
vissa upplever att olika grupper hatar varandra på gården och att de 
ideligen provocerar varandra, eller att äldre utövar sin makt på yngres 
bekostnad. Här räknar jag upp de flesta konfliktkategorier som ungdomar 
och personal berättat om i intervjuerna: 
 
• Oenighet om pengar, till exempel att någon inte betalar sin skuld eller 
att någon inte vill låna ut pengar.  
• Störande beteende. Intervjupersoner uppger att andra stör när de tittar 
på TV eller deltar i någon aktivitet.  
• Förolämpningar. Det kan till exempel vara kommentarer som "du är 
keff", "du är värdelös", "knulla din mamma" och liknande. Ofta är det 
vad jag senare benämner som låtsaskonflikter. De balanserar mellan 
allvar och skoj, ofta med en flytande gräns. Ena sekunden kan det pågå 
med humor för att nästa blossa upp med hot om handgemäng. 
• Snack bakom ryggen. Att någon pratar skit om en bakom ryggen 
beskrivs som hotfullt och kränkande. Lika allvarligt som att bli baktalad 
är att bli anklagad för att baktala andra. Det handlar om en moral i 
gruppen: "man snackar inte skit bakom ryggen". Den som ändå gör det 
får vara beredd på att stå till svars. 
• Svartsjuka om tjejer. En ung intervjuperson berättade att han ofta blev 
osams med kompisar  på grund av svartsjuka. För honom är det en 
vanligt förekommande situation som han ofta får hantera. 
• Om tidsbokningar av dator och playstation. Tydliga intressekonflikter 
om vem som ska få tillgång till spel och aktiviteter. Det regleras av en 
ledarpärm där ledaren sköter tidsbokningar på förfrågan. Trots det kan 
vissa ungdomar på gården försöka att manipulera systemet, till exempel 
genom att själva skriva i pärmen under obevakade ögonblick, stryka över  
andras namn och skriva i sitt eget eller byta tider med varandra, ibland på 
yngres bekostnad när de inte vågar protestera. 
• Att ta saker från varandra, till exempel en MP3-spelare, och inte lämna 
tillbaka. En låtsaskonflikt som kan handla om att man mäter sig med 
varandra, till exempel i ranking inom gruppen. En svag person kanske 
inte vågar protestera över en sådan kränkning på samma sätt som en 
starkare. Vissa accepterar aldrig detta beteende och lämnas kanske 
därefter ifred. 
• Vilken kanal man ska ha på TVn, eller ljudnivån. En intresse- och 
maktkonflikt som handlar om vem som ska bestämma. 
• Personlig stil. Utan att kunna ange specifik orsak uppger en del 
intervjupersoner att de ogillar vissa personer av diffusa och obestämbara 
skäl. "Han är en irriterande person", "han är jobbig", är skäl som 
intervjupersonerna anger. 
• Försök att tvinga till sig fördelar på andras bekostnad, till exempel när 
äldre manipulerar sig till speltid vid playstation eller Internet. En 
defensiv maktstrategi som har stora efterverkningar i det tysta. En av de 
yngre intervjupersonerna uttrycker kraftig irritation, men också rädsla, 
över att äldre som han säger "utnyttjar honom". 
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L, 17 år, berättar om hur han upplever några av konflikterna på gården 
(utdrag ur min intervju): 
 
- Nej, det finns många som hatar varandra i den här fritidsgården. Jag gillar inte A.  
 
Varför inte då, varför gillar du inte honom? 
 
- För han är en sån där irriterande person. Han är irriterande, man irriterar sig på honom. 
 
Varför då? 
 
- Hur ska jag säga, jag har bråkat med honom många gånger, för löjliga grejer, som jag 
inte ens har sagt om honom, eller som det har gått runt skit om han som dom tror att det 
är jag som sagt. Sedan har vi börjat bråka, och jag gillar inte hans stil, mot andra folk. 
Hur han behandlar dom. 
 
Hur behandlar han andra folk då? 
 
- Han behandlar dom utan respekt, vissa, som inte känner honom så mycket. Han 
behandlar dom utan respekt. Skiter i dom, han bryr sig inte.  
 
Det är många här som hatar varandra, säger du. Hur gör dom då med varandra, 
hur visar det sig att man går runt och hatar varandra? 
 
- Jag vet inte hur jag ska säga det här. Men det är för dom det är lättast att starta bråk.  
 
Dom börjar ofta bråka med varann? 
 
- Dom vill hitta någon anledning. Så man kan starta bråk. 
 
 
 
 
Vad kan det vara för anledning? 
 
- Till exempel att man har gått runt och snackat skit om honom. Fast man inte gjort det. 
Det hände en gång här mellan D och A. Att V sa till D att dom snackat skit om honom, 
så började dom bråka i skolan. Men det var här dom snackade skit om honom. 
 
 
Kommentar till intervjun: L uttrycker starka känslor när han pratar om A. 
Han beskriver honom som en "irriterande person". Det är As stil som är 
problemet. Mer specifik är han när han säger att A behandlar andra utan 
respekt och inte bryr sig om andras känslor. Kanske kan det vara uttryck 
för en värderingskonflikt, det vill säga olika åsikter om hur människor 
ska behandla varandra. Tänkbart är att A och L tolkar olika beteenden 
och uppträdanden som lämpliga. 
L har blivit anklagad för att snackat skit om A, och därför har de ibland 
hamnat i konflikt. Själv uppger han att han är orättvist anklagad. Att 
"snacka skit" anges som ett allvarligt och klandervärt beteende. 
Både A och L har bråkat varandra, det vill säga också kommunicerat med 
varandra. Deras gemensamma strategi tycks vara att mötas i konflikten. 
En annan strategi skulle kunna vara att dölja konflikten, det vill säga att 
tycka illa om varandra i tystnad. Här är konflikten i alla fall synlig, 
erkänd och identifierad. Därmed har ett första kriterium för lyckosam 
konflikthantering uppfyllts. 
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Intervju med F, 13 å, om hur han upplever att äldre använder sin makt för 
att skaffa sig fördelar på yngres bekostnad (utdrag ur intervjun): 
 
Kan du berätta om saker du varit med om här på fritidsgården som är tjafs eller 
konflikter? 
 
- Jag har sett massa hot och att om man gör upplägg på pingis så blir man slagen efteråt. 
Sen om man vinner kanske på Playstation Fifa  2005 får man stryk så här på låtsas. Fast 
det vet man inte själv. 
 
Stryk på låtsas? 
 
- Alltså, stryk så här att man inte gör så att personen vinner då säger dom, att om du inte 
låter mig vinna  så gör jag bla bla bla. 
 
 
 
 
 
Vilka är det, alltså du behöver inte säga namn, är det dom äldre? 
 
- Ja, sen brukar dom äldre ta tider från oss, att om vi har bokat upp så säger dom, ja, vi 
bokar tillsammans, sen när vi har bokat låter dom oss inte vara med.  
 
Hur brukar du göra när det blir så? 
 
- Då brukar jag, nästa gång så, brukar jag låta, dom som jag känner i min ålder, vara 
med, men inte dom stora som jag vet kommer utnyttja mig för att få spela.   
 
Hur menar du att dom utnyttjar dig? 
 
- Så här, dom vill spela längre än vad dom får, än vad dom har bokat.  
 
Brukar du säga till personalen då? 
 
- Nej, ibland, inte så jätteofta. 
 
Varför inte? 
 
- Jag vill inte få problem. 
 
Vad skulle det bli för problem om du säger till personalen? 
 
- Jag vet inte, jag skulle kanske bli, jag vet inte, det är det som jag är rädd för.  
 
Hur menar du att det skulle bli problem på för sätt om du säger till personalen? 
 
- Dom retas och säger fula ord till mig, och kanske säger sånt som jag gjort, som jag 
kanske gjort av misstag,  om jag råkat göra någon illa eller nåt så gör dom saken större. 
 
För dom tycker att du skvallrar på vuxna? 
 
- Ja. 
 
Kommentar till intervjun: Här är det tydligt att vissa äldre på gården är 
hotfulla för F. De utövar en defensiv maktstrategi där hot och det faktum 
att de är äldre används som metoder att skaffa sig fördelar på yngres 
bekostnad.  
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Fs strategi är att inte prata med personalen eftersom han tror att det skulle 
kunna ge honom problem, det vill säga repressalier. Samtidigt säger han 
att han inte längre låter de äldre vara med honom och spela, i alla fall inte 
de som han vet kommmer att utnyttja honom. Därmed är han inte 
maktlös, hans svar på kränkningar är strategin att välja ut vilka som får 
vara med honom och spela. Tydligt är att han saknar förtroende för de 
äldre som utnyttjar honom. Något som är en naturlig reaktion. 
 
Sammanfattning av kapitlet: Konflikterna på fritidsgården äär många och 
vitt skilda. I intervjuutdraget berättar F om en svår konflikt där han 
känner sig utnyttjad av de äldre. Det är en komplicerad situation, och 
delvis dold konflikt. En annan subtil konflikt är att vissa intervjupersoner 
upplever att olika grupper hatar varandra.  
Mer enkla konflikter på gården är om vem som ska ha tillträde till 
pingisbordet, sitta på en speciell plats i soffan, välja TV-kanal och 
liknande. 
Allmänt kan sägas att de flesta konflikter och konflikttyper finns på 
fritidsgården, precis som på andra platser i samhället. Utifrån det är det 
viktigt att personal och ungdomar hanterar dem konstruktivt. 
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5.2 Konflikternas funktion på fritidsgården 
 
I detta kapitel besvarar jag frågeställningen: Vilka funktioner kan 
konflikter fylla? 
F, 17 år, har en tydlig erfarenhet av att en konflikt kan betyda något 
positivt om den hanteras väl. Han har efter ett bråk med en nära vän 
upplevet att de kommmit närmare varandra efter konflikten. Givetvis 
tack vare en konstruktiv hantering. (Nedan följer ett utdrag ur interjun):  
 
 
Is conflicts always bad or can they be good? 
 
- I mean, they are always bad. In a way they are good because you learn from them.  
 
What do you learn? 
 
- You learn from your misstakes and you learn, at he end, let say you become a friend 
with the person you had a conflict with, maybe you have a stronger boundage with him 
now, because you have come to know them as a person now. And know have they feel, 
so it is good in that sense. But conflicts, of course you should always talk about 
something, when you have had a fight, so they are good and bad at the same time. 
 
Även J, 18 år, uttrycker en erfarenhet av att konflikter är nödvändiga i 
det sociala umgänget. Han antyder attt det till och med skulle vara tråkigt 
utan dem, det blir ingen utmaning: 
 
- Vi lever inte i en perfekt värld där inga konflikter finns liksom. Man kan inte säga att 
det är bra med konflikt sådär för man tjafsar, men man vill ändå ha ett motstånd. Om 
man lever så här och jag är bäst på allting då blir man trött på allt, man vill ha så här lite 
motstånd. 
 
Hur menar du, motstånd? 
 
- Till exempel om du ska spela biljard då vill du inte spela mot någon knatte som knappt 
kan spela. Du vill hellre ha någon värdig motståndare, du tycker om det mer. 
 
En tolkning av detta är att konflikter är nödvändiga i det sociala 
umgänget. Annars blir vi uttråkade. Vi behöver säga ifrån, eller säga nej, 
för att markera vilka vi är som personer. Det gör oss  
 
 
tydligare för omgivningen. Därmed blir relationen mer innehållsrik. 
 
Samma erfarenhet har T utifrån sitt ledarperspektiv. Han menar  
att konflikter kan vara en möjlighet att fördjupa kontakten med besökare. 
De ger ledarna  en öppning, en situation, där de kan möta ungdomarna 
och känslomässigt få kontakt med varandra på en djupare nivå. 
Konflikter gör människor sårbara, antingen öppnar vi oss mot varandra 
för att komma närmare, eller också tar vi avstånd från motparten. Val av 
strategi beror på de inblandades personligheter och erfarenheter.  För en 
ledare kan en rätt hanterad konflikt vara ett gyllene tillfälle till 
undervisning och social fostran:  
 
”Det är många gånger en konflikt mellan en ledare och en ungdom kan vara de som gör 
att man når varann, får en bra kontakt, just det att man löste konflikten, och att man inte 
när man löste konflikten var ute efter att den andra skulle underkasta sig eller något sånt 
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där. Det är klart att den får underkasta sig eller anpassa sig till ett regelverk men ska inte 
känna sig kränkt och göras ner, och skamvrån. Nu går vi vidare. De här reglerna är dom 
som gäller och så berättar man dom så tydligt och rakt att de förstår, och då kommer 
konflikten bli en ingång, man har en gemensam upplevelse. Kommer du ihåg när du och 
jag blev arga för två år sedan. Ja, jäklar vad arga vi vart. Sen hittade vi en bra ton, då 
kan man få upp en bra kontakt.” 
 
T menar att i konfliktsituationen blir vi mer mänskliga. PÅ ett plan visar 
vi mer av oss själva, inte alltid sådana beteenden och egenskaper som vi 
vill saluföra i vardagen. Därmed ser parterna varandra mer som en 
helhet. Samtidigt höjer det insatsen, risken ökar för ett avståndstagande 
men på samma sätt blir chansen större till ökad närhet och förståelse av 
den andra personen:  
 
Konflikten kan vara bra på det sättet att den, affekten i sig kan göra att man går utanför 
sina gängse ramar, sitt vanliga beteendemönster. När man tappar kontrollen blir man 
väldigt sårbar, det gäller även ungdomarna när de blir arga, de kan bli vansinnigt arga 
och vräker ur sig. Att man sen inte blir tillintetgjord fast man egentligen blottat sig gör 
att ungdomen får förtroende för den vuxne. Jag vart utskälld för det jag sa. Jag kallade 
personalen för det och det, och ungdomarna också för den delen. Jag gjorde fel, det tar 
jag. Det fick jag utskällning för, men inte hur jag var. Man tillät mig att gå fel, och jag 
blev inte nergjord som människa utan det är mina handlingar som blev kritiserade och 
ogillade. Det kan de se skillnad på. På det sättet har vi faktiskt sätt dem som personer. 
Och i den här affekten, att de inte blev nergjorda, då kan man få en bra ton. Och ibland 
kan en konflikt, om den är rent och rakt riktade mot ledare, polis, kan det 
vara ett tecken på att man är arg på sina föräldrar men att man inte kan ta ut det, då får 
vi bära och myndighetspersoner, oftast är det polisen eller socialtjänstens arbetare som 
får bära den besvikelsen de har mot sina föräldrar. Där finns också saker att plocka upp 
om man är lite vaken som ledare. När det väl har lagt sig och man har eftersnack. Vad 
är det du är så arg på egentligen? För inte handlar det om pingisbollen. Den är ju inte 
viktig. Lyft upp den, det är konfliktens sätt att få se saker och ting. 
 
 
En stor utmaning i en konfliktsituation är att behandla varandra med 
värdighet. Ingen vinner på att kränka sin motpart, även om det är lätt att 
ta till sådana knep i affekt. Som ledare eller lärare är det en självklar 
professionell hållning. Här handlar det om att se på konflikterna som en 
del av arbetet, och att inte göra dem personliga. 
En av konflikternas funktion på fritidsgården är att markera rankingen 
inom gruppen, menar T: 
 
Många gånger så kan det vara, har det att göra med rankingen inom gruppen, killar då 
da. Man är inte så arg om någon håller på Djurgården eller AIK eller något politiskt 
eller religiöst heller för den delen faktiskt. Det är inte där konflikterna finns, ofta 
använder man för att markera position man har eller försöka klättra positionsmässigt 
inom rankingen, och då använder man  vilken konfliktmöjlighet som nu finns där. Man 
kan hitta på saker. Du, du snodde min mössa. Det har jag inte alls gjort. Och så blir det 
jättestort drag runt det där. Då gäller det att man som ledare förstår att det handlar inte 
om mössan. Man får inte fastna i hur bullrigt det är här, det gäller att läsa vad det 
egentligen handlar om. Ofta är de i en skala, där vi vuxna 
skulle anse att nu jäklar blir det slagsmål, men dom har flera andra trappsteg dom ska 
passera, och så ibland kan det bara smälla till också. Men det är ju ganska sällan, det har 
väl du också märkt. Det är rätt sällan det verkligen blir bråk, utan det är mycket tupp. 
 
 
Erfarenheten som ledare visar att många av besökarna använder 
konflikter i sitt bygge av en vuxen identitet: 
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Att markera vem man är. Att vinna en match, man vinner en match och då viker sig den 
andra eller så får man vika sig själv, och då har man fått en, ja, då använder man sig av 
konflikten, och den andra kanske är, konflikten handlar hos oss alltid om någon slags 
fysisk konflikt. Jag är starkare än dig eller man spelar liksom inte schack om det utan 
man visar på att här kan det smälla fastän det inte kommer att smälla. Man kan mobba 
rätt kraftigt också. Vi har ju några ungdomar som, vad vi har sett under den här 
terminen, då som på något sätt alltid hamnar i konflikt. Han som börjar på M då för att 
inte nämna några namn, han kan ju ofta hamna i konflikter och på något sätt använder 
ju han den konflikten också för tar du konflikt med någon högt upp i rankingskalan så 
lyfter det faktiskt den som är utsatt för konflikten också, att ledaren för flocken ägnar så 
mycket energi att bråka med den som är så långt ner.(---) Oftast är konflikter när de är 
ganska nära varandra i ranking. 
 
Som tonåring är konflikter ett sätt för pojkar på fritidsgården att utforska 
sin manlighet. Det blir ibland nästan som en teater där de överdriver sig 
själva, berättar T: 
 
Unga män som letar efter manlighet kan ofta ha en mycket bullrigare mörkare röst och 
överdriva poserna och gesterna. Då kan det se ut som om dom har en konflikt på gång 
men det är egentligen ett slags, eller deras sätt att hälsa på och sätta revir. 
 
Låtsaskonflikter - lek eller allvar? 
 
Ofta är det svårt för vuxna att avgöra om ungdomar bråkar på allvar eller 
skoj. Återigen är det ett socialt samspel som påminner om teater. De 
inblandade spelar olika roller och tycks testa gränser med 
förolämpningar, hot och till och med knuffar eller lättare slag. Ibland 
handlar det om att lura personalen att det är ett riktigt bråk, fast de 
inblandade vet att de skojar. Därmed  använder de leken inte bara för att 
testa varandras gränser utan också vad som accepteras av de vuxna 
ledarna. I, 15 år, berättar om hur låtsaskonflikter kan te sig. Min fråga 
inleder: 
 
Tror du vuxna människor ibland tror att ni bråkar och är osams fast ni bara 
skojar med varann? 
 
- Ja, det händer ofta. 
 
För ni låtsasbråkar en del, man vet inte om ni är arga på riktigt eller bara skojar? 
 
- Det är mest låtsasbråk, man skojar bara. 
 
Varför låtsasbråkar man? 
 
- Jag vet inte. 
 
Det är kul? 
 
- Det är roligt.  
 
 
 
 
Att det handlar om teater där de inblandade spelar olika roller blir ännu 
tydligare i intervjun med A, 16 år. Min fråga inleder: 
 
Men ofta är det så, som man ser som vuxen, när ni tjafsar, det är skoj men ganska nära 
allvar. Det är skoj men så går det över till allvar, man vet aldrig. Varför blir det så? 
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- Jag vet faktiskt inte men det är något som vi gör.  Vi vill få det att se ut som så att alla 
ska bli som: wow. Men egentligen det handlar bara om någon skojgrej. 
 
Det är nästan som att spela teater? 
 
- Ja till exempel. Man vill alltid få det sista ordet till exempel och då blir det så att man 
ska vara så skrikig så att den andra personen blir chockad och säger: ta det lugnt, det är 
bara skoj. Man vill få det sista ordet och spelar med lite. 
. 
 
B, som är chef på fritidsgården, och har arbetat inom denna och liknande 
verksamheter i över 30 år, menar att konflikter kan skapa möjligheter:  
 
”Konflikter kan vara möjliggörande. Att både ungdomar 
och fritidsledare får nya insikter och för ledare få bearbeta en problematik som man 
kanske inte sett tidigare. Det är jätteviktigt att man har hela gruppen bakom sig, och att 
man kan lyfta upp det på ett måndagsmöta. Att man kanske har känt sig kränkt, och vad 
beror det på? Är det personliga känslor som ligger i botten, eller kan man ta det 
professionellt. Då tar man upp det här och då får flera se det från olika håll så man får 
göra upp med sin insikt.” 
 
 
Kommentar till intervjuutdraget: B uttrycker sin erfarenhet av att 
konflikter kan göra det möjligt att utvecklas som människa. Hon menar 
attt det kan ge nya insikter och kunskaper. Samtidigt påpekar hon att det 
kräver stöd från omgivningen, i det här fallet personalgruppen. Det 
handlar om att få feed-back och att se på sin situation med ”andras 
ögon”. Därmed skapas distans och en ökad medvetenhet för hur andra 
männniskor tänker och upplever. Det kan också vara krävande. Som B 
säger kan man få ”göra upp med sin insikt”. Den inställningen kan vara 
bra att ha för parter som är inblandade i konflikter. 
 
 
 
 
Sammanfattning av kapitlet: Frågeställningen, som inleder kapitlet, har 
besvarats med att konflikternas funktioner kan vara många, både positiva 
och negativa. De kan i bästa fall öka förståelsen för inblandade parter, 
andra människor och social samverkan i stort. Ofta kan människor 
komma varandra närmare. De kan också vara ett verktyg i byggandet av 
en identitet och sökandet efter en manlighet. 
Negativt kan vara att vissa individer använder konflikter för att 
manipulera och skaffa sig fördelar på andras bekostnad. 
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5.3 Strategier och förhållningssätt  
 
 
I detta kapitel besvarar jag frågeställningen: Vilka strategier har 
ungdomar och ledare när de hanterar konflikter på gården? 
 
Vanligaste sätt att hantera en konflikt är att kommunicera med varandra. 
Det kan ske mer eller mindre framgångsrikt. Ibland är utgångspunkten 
jag vinner-du förlorar, den omvända, men intervjupersonerna uttrycker 
oftast en medvetenhet om att det bästa är att samarbeta vid hanteringen, 
att ge och ta, och att båda ska vinna på hur de inblandade hanterar 
konflikten. Här intervjuar jag L, 17 år, om en lyckosam strategi. Min 
fråga inleder utdraget ur intervjun: 
 
Ge exempel på någon konflikt där du varit inblandad, varför det blev konflikt och 
vad som hände? 
 
- Det var någonting som hände i skolan, att jag snackade om A och det var så här, det 
var bråk, och A hamnade i det bråket, det var han som bråkade med den personen. A 
ville inte att den personen skulle röra hans tjejkompis, och tjejkompisen gillade inte den 
stilen, som den killen tafsade på henne och så där. Sen började A bråka med honom och 
blev sur på honom, sen hotade den där killen honom. Sen så visade det sig att dom 
trodde att jag sagt att A gillade den tjejen, det var därför han hjälpte henne. Så han 
tänkte bråka med mig på grund av det där, men det var inte jag.  Så vi snackade om 
saken, han och jag i enrum och K, den där tjejen, så vi löste det. Det var första gången. 
 
Ni pratade med varandra, ni rensade luften i enrum, var någonstans? 
 
- I skolan. 
 
Ni hittade ett rum i skolan? 
 
- Vi gick in i en korridor. 
 
Utan någon vuxen, ni löste det själva? 
 
- Ja. 
 
Hur kändes det efteråt? 
 
- Det blev skönt, att han visste att det inte var jag som sa det. Han liter på mig. 
 
Hur mår du när det blir konflikter och folk blir osams och bråkar? 
 
- Jag mår dåligt. 
 
Hur då? 
 
- Man blir orolig, man vill inte bråka med den personen. vi säger, jag har känt V i 16 år, 
så om man tänker så här, det är onödigt att man bråkar och tjafsar med folk man har 
känt hela sitt liv. Jag blir mycket rädd om den här personen. Jag tycker verkligen om 
honom som vänner. 
 
Du blir alltså rädd att förlora en vän? 
 
- Ja. 
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Kommentar till utdraget ur intervjun med L: Tre personer var inblanade i 
konflikten. De sökte upp ett avskilt uttrymme och som L uttrycker det 
"rensade luften". L kände sig lättad efteråt och påtalar tydligt att han 
vunnit något i formuleringen: "Han litar på mig."  
Anseende och förtroende i omgivningen är viktigt. Att bibehålla och 
förstärka det, som i exemplet, är en konstruktiv strategi. Det bygger upp 
relationer mellan parterna, och i gruppen. I slutet av utdraget uttrycker L 
en medvetenhet om att priset vid misslyckad konflikthantering kan bli 
högt: 
"Man blir orolig, man vill inte bråka med den personen. vi säger, jag har 
känt V i 16 år, så om man tänker så här, det är onödigt att man bråkar och 
tjafsar med folk man har känt hela sitt liv. Jag blir mycket rädd om den 
här personen. Jag tycker verkligen om honom som vänner." 
Att misslyckas i att hantera en konflikt kan betyda en förlust av vänskap. 
En insikt som kan vara en stark drivkraft för att hantera konflikter 
konstruktivt. 
Samtidigt kan det vara svårt att hantera sådana situationer. Att möta 
någon ansikte mot ansikte i en konfrontation kräver självförtroende och 
social kompetens. K, 13 år, anammar teknikens landvinningar som en 
möjlighet för att närma sig en vän vid hantering av en konflikt: 
 
 
Om man tänker sig att du blir jätteosams med någon nära vän, kanske din 
bästa kompis, ni blir så osams att ni slutar ringa till varann, hur skulle 
du göra då? Om du fortfarande egentligen tycker att det är en jätteviktig 
person för dig.  
 
- Jag skulle försöka få kontakt. 
 
Hur skulle du göra då? Skulle du gå hem till han eller skulle du ringa? 
 
- Nej, jag skulle prata på MSN, och då skulle jag säga förlåt." 
 
 
 
En annan strategi är att använda tiden som verktyg för att lösa en 
konflikt. J, 18 år, menar att det är ett sätt att åter bli vännner: 
 
 
Hur tycker du att man ska göra när man ändå blir osams? 
 
- Blir man osams och inte pratar med varandra, då tänker man så här. Är det någonting 
jag har gjort? För de flesta tänker att han gjorde så här och så här. Man tänker aldrig 
själv så här, vad man själv gjort. Man borde tänka så här, vad har jag gjort mot honom 
eller vad har jag gjort som kunna ta effekt på honom överhuvudtaget. Då tänker man så 
här, det här kanske jag inte borde ha gjort. Då går man och ber om ursäkt. Eller ifall 
man är så stolt att man inte ber om ursäkt, då väntar man ut läget. Någon gång kommer 
man att hälsa på varann eller någonting. 
 
Och vad gör man då när man hälsar på varann? 
 
- Då hälsar man så här: hej. Eller om någon behöver en tjänst eller så där då blir dom 
kompisar till slut. 
 
Fast dom inte pratar om det? 
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- Ja, så småningom blir dom ändå kompisar. Typ om man behöver någonting och vet att 
han kan fixa det, då typ: hej. Så där först. Då säger dom bara hej och går sen iväg. Sen 
nästa gång blir det hej och hur mår du. Vad har du gjort i helgen? Till slut ber de 
varandra om tjänster och blir kompisar. 
 
Vad har hänt med konflikten då, om dom var osams? 
 
- Den försvinner. 
 
Vad har man gjort för att den ska försvinna då? 
 
- Alltså, tiden läker alla sår, sägs det. Den suddar ut allting. Visst man kommer ihåg det 
om man tänker på det. Men det är inget som kommer upp av sig själv. 
 
 
Kommentar till intervjun: Här använder J strategin att som han säger låta 
"tiden läka alla sår". Utan att beröra konflikten blir parterna återigen 
vänner. Samtidigt närmar de sig varandra efter konflikten. Givetvis är det 
en förutsättning för att de återigen ska hitta tillbaka till varandra. 
Sannolikt är det mycket som kommuniceras i detta spel även om parterna 
inte formulerar vad de kännner om konflikten i ord. I handlingar visar de 
att de vill fortsätta vara vänner. Samtidigt anger Js formuleringar att det 
handlar om en speciell sorts vänskap, nästan en affärsöverenskommelse. 
Han säger: "Ja, så småningom blir dom ändå kompisar. Typ om man 
behöver någonting och vet att han kan fixa det, då typ: hej. Så där först. 
Då säger dom bara hej och går sen iväg. Sen nästa gång blir det hej och 
hur mår du. Vad har du gjort i helgen? Till slut ber de varandra om 
tjänster och blir kompisar."  
Det låter mera som att deras sätt att umgås med varandra har karaktären 
av en funktion än relation. Kanske är det förutsättningen för att strategin 
ska fungera. Att börja umgås med varandra igen efter en konflikt utan att 
reda ut problemen fördjupar knappast deras vänskap, men det låter i 
intervjun som att det inte är så viktigt. J tycks mena att de har utbyte av 
varandra genom att göra varandra tjänster. Det är det centrala i deras 
umgånge. Därför tror jag att hans kongliktstrategi kan få relationen att 
fungera i det korta perspektivet, men den blir knappast fördjupad som vi 
har sett i tidigare exempel. 
 
Senare i intervjun försöker jag leda J vidare i sitt resonemang: 
 
Om den inte försvinner av sig själv, hur ska man då göra? 
 
- Det är inte mycket man kan göra åt saken, förutom att man sätter sig ner med båda två 
och snackar ut. Då måste man låta en snacka i taget och inte avbryta. 
 
Varför får man inte avbryta? 
 
- Om man avbryter då kan inte han säga sitt, förstår du, då säger han bara en liten del, 
då blir han avbruten och då kommer han inte att säga det han skulle säga egentligen. För 
han fick aldrig säga klart. 
 
 
Kommentar till intervjun: Här uttrycker J vikten av att var och en måste 
få ge sin version. Att det är viktigt att få göra det utan att bli avbruten. 
Annars kan de aldrig lösa konflikten. Ändå verkar det som att det är en 
strategi han tar till om inte den första i utdraget ovan fungerar. Forskning 
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och erfarenhet visar annars att den här senare strategin är mer 
framgångsrik, bland annat för att den ökar förståelsen för motparten och 
social samverkan.  
 
 
 
Även fritidsledaren T ser att tiden kan vara ett viktigt verktyg i 
konflikthantering:  
 
”Då kan det bli så att den blir avstängd, mot sin vilja. Det har i och för sig bara hänt en 
gång, och den försöker med föräldrarnas hjälp att få gå på gården, men han har inte 
någon lust att ändra sig heller. Sen kan det gå tre, fyra, fem år, och killen  är långt över 
20 och man möter honom i centrum och han säger, ja, jag var rätt dum den gången. Då 
är konflikten löst. Men fram till dess är den inte löst. När en konflikt är löst innebär det 
att båda parterna förstår att det ska ta slut, vad man gjort fel och att det inte gagnar den, 
och det där är upp till båda parterna (---) 
 
 
Andra strategier som intervjupersonerna berättar om är vända sig till en 
tredje part, vanligtvis en lärare eller fritidsledare, eller att vara tyst, till 
exempel om motparten är äldre och starkare. Den strategin uttrycker F, 
13 år, om sina upplevelser av att äldre utnyttjar honom och andra yngre:  
 
 
Brukar du säga till personalen då?- 
 
- Nej, ibland, inte så jätteofta. 
 
Varför inte? 
 
- Jag vill inte få problem. 
 
Vad skulle det bli för problem om du säger till personalen? 
 
- Jag vet inte, jag skulle kanske bli, jag vet inte, det är det som jag är rädd för.  
 
Hur menar du att det skulle bli problem på för sätt om du säger till personalen? 
 
- Dom retas och säger fula ord till mig, och kanske säger sånt som jag gjort, som jag 
kanske gjort av misstag,  om jag råkat göra någon illa eller nåt så gör dom saken större. 
 
Det är en destruktiv strategi, om än förståelig, som knappast gagnar 
verksamheten på fritidsgården. Exempel på ett liknande förhållningssätt, 
som ställer till problem är förhalning. Tidigare har jag berättat om hur L 
ideligen skjuter upp återbetalningen av sin skuld vilket leder till stora 
problem för honom och andra inblandade. 
Det finns många strategier för att hantera konflikter. En del är 
framgångsrika, andra är destruktiva.  
 
 
Ledarnas strategier 
 
På en fritidsgård är fritidsledarnas strategier och förhållningssätt centrala, 
dels för att de formar stämningen och verksamheten på gården, dels för 
att ledarna är viktiga förebilder för ungdomarna. Framgångsrika 
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beteenden hos de vuxna tas efter av besökarna och ger, i bästa fall, dem 
användbara verktyg i framtiden. 
T har arbetat som fritidsledare på gården i över 20 år. Flertalet av 
besökarna  ser honom flera gånger i veckan under många år. Hans 
attityder och beteenden kan fungera som riktklinjer för många av 
besökarna. Så här säger han om skillnader mellan konstruktiv och 
destruktiv hantering utifrån ett ledarperspektiv:  
 
”Konflikter är mellan ungdomar av en annan art än vad det är för vuxna. Därför finns en 
problematik och kanske ett obehag hos vuxna när ungdomar har konflikter. Vi tänker 
inte likadant. Konflikternas dynamik är annorlunda bland ungdomar än hos vuxna. När 
vi som jobbar med det här går in så går vi in i nåt som vi inte är i själva. En 
ungdomskonflikt ser annorlunda ut. Det viktiga är att vi agerar, sedan blir det jättebra 
ibland och mindre bra ibland. Så är det ju när man har en halvsekund på sig att 
bestämma vad man ska gå in med för taktik. Det viktiga är att man inte går in med 
affekt, att man blir arg själv, för då det blir inget bra. Man tappar överblicken, fokus och 
målet. Man blir bara arg och avreagerar sig eller så är man rädd och blir arg för att 
skydda sig. Men det viktiga är att man agerar, och sen vad som skiljer en dålig 
konflikthantering från en bra är att man följer upp den. Blir man arg när de beter sig 
dumt och skickar ut dem med en fruktansvärd radda svordomar för att de betett sig illa 
på gården, så är inte det helt optimalt, men hur det slutar, det avgörs vid nästa möte på 
måndagen eller en vecka efteråt när de kommer tillbaka, vad man gör då, vänder man 
dem ryggen, eller vill man inte ta tag i det som ledare, då är konflikthanteringen dålig. 
Alla människor måste få agera på sitt sätt, men sen när man inte är i en vass situation, 
det är då man ska ta tag i det. Det är det som avgör." 
 
Kommentar till intervjuavsnitter: T menar att ledarna måste utgå från att 
konflikter har ett helt annnat innehålll mellan ungdomar jämfört vad de i 
motsvarande fall har hos vuxna. Ofta är det mindre dramatiskt än vad 
vuxna tror. Han påpekar vikten av att förhålla sig professionell, det vill 
säga inte agera i affekt. På ett plan handlar det om att gå in i konflikten 
utan att bli en del av situationen. Mindre viktigt är hur ledaren agerar i 
den akuta situationen jämfört med vad som händer efteråt. T menar dett 
det som ofta skiljer bra från dålig konflikthantering är uppföljningen, det 
vill säga att dagen efter händelsen, en vecka senare eller liknande, prata 
om vad som har hänt och reda ut händelseförloppet. Den stora fördelen 
med det är att såväl ledare som ungdomar har fått distans och kan se på 
det med mer objektivt. Med stöd från en vuxen ledare kan de närma sig 
varandra och hantera konflikten konstruktivt. 
Dessutom bör en ledare se att konflikten kan ha en pedagogisk uppgift, 
det vill säga för att förklara vilka beteenden som är godtagbara och vilka 
som inte tolereras. Trots allt handlar det om unga människor som 
behöver vägledning: "Man ska snacka och man ska avdramatisera, på ett 
plan, man kan ju dramatisera och berätta vilka följder de här konflikterna 
skulle kunna innebära. Men man ska vara en lärare och pedagog när man 
hanterar konflikten veckan efteråt. Man ska inte agera utifrån, ja, jag vart 
så arg på dig, att man blev kränkt. Man kan säga att man blev arg och att 
det är obehagligt att bli så arg. Jag blev arg på dig för att du gjorde något 
som är så fel, man ger sig inte på en mindre. Men man får inte kräva 
upprättelse av ungdomen på ett personligt plan. Utan tala om som 
arbetsgrupp det var de här reglerna du bröt emot, och göra det väldigt 
tydligt. Alltid göra det tydligt för en ungdom vad det var den bröt emot. 
För att annars kan man inte veta hur man ska bete sig nästa gång. Man 
måste ju få reda på vad det var vi inte gillade. Annars vet de inte vad som 
var rätt eller fel. Var det bara det att jag var arg eller var det att jag bröt 
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mot någon regel, man måste ta tag i det och förklara vad det var som gick 
fel. Och varför vi tycker att det var fel." 
T menar att en ledare ska se på konflikten som ett bra tillfälle till 
undervisning, även om det i det här fallet handlar mer om fostran, men 
även det är kunskaper. Återigen påpekar han vikten av att vara 
professionell, att som vuxen inte känna sig kränkt på ett personligt plan. 
Det ingår i hans strategi att förankra stora konflikter i arbetsgruppen. Det 
fyller flera funktioner, dels att få sina tankar och handlingar speglade och 
att få feed-back på vad som var bra eller dåligt. Kollegerna kan utifrån 
hittta andra alternativ som den inblandade ledaren har missat. Dels är det 
viktigt på ett känslomässigt plan att bli bekräftat efter en turbulent 
situation, att få prata av sig och att känna stödet från chefer och kollegor. 
Dessutom kan värderingar och tolkningar av regler och arbetssätt 
förankras i arbetsgruppen och nå mer samstämmighet. 
 
T betonar att minst lika viktigt som vad ledaren säger är hur den säger 
det:  
 
"Ja, det är ju tonen och bemötandet som är det viktiga. Sanktioner är en ganska 
intressant sak. För vad som händer när någon får lämna lokalen i två minuter eller fem 
minuter eller tio minuter och gå ut och ta luft. Det intressanta är att man, det finns lite 
humor i det här som i ishockey har man ju utvisningar, att man får komma tillbaka när 
man lugnat ner sig. Det riktigt roliga är att dom känner till det här från första början, det 
är inte första varningen. Dom på något sätt väljer det själva, nu får du lugna ner dig och 
gå ut och ta luft i två minuter. Dom åker ut och det är med humor. Alla vet ju om 
reglerna. Det är jätteviktigt om sanktioner att alla vet om regelverket. När man kör i 130 
på motorväg ska man inte bli förvånad om man blir stoppad. Det är ett val man gör, 
man tar chansen. Det är samma sak med sanktioner. Sanktionerna får inte komma som 
en blixt från en klar himmel. Jag hade ingen aning om det här. Då är det värdelöst. Det 
blir bara ett straff. Sanktioner är ju liksom, nu har vi fått nog, nu får du gå ut eller så får 
du gå hem för kvällen. De som inte har gått på gården så länge, de kan ju kanske, när får 
jag komma tillbaka. Jaja, kom tillbaka imorgon igen men ta med dig ett bra humör. Att 
det hela tiden finns en slags mänsklighet, men så finns det de här grabbarna som fått så 
många chanser, som han som börjar på S som vi hade ett sista samtal med. Det är ju, då 
har dom fått så många chanser, så dom vet ju någonstans." 
 
 
Humor är en viktig ingrediens i konstruktiv konflikthantering, enligt T. 
Chansen att den blir framgångsrik ökar om den sker med värme och "en 
slags mänsklighet". Det betyder att sanktionerna ska vara väl kända och 
utdelas utan godtycke. Som T säger ska ungdomarna veta om reglerna. 
Ett straff för ett beteende, som ingen vet om att det är oacceptabelt, "är 
värdelöst". Straffet eller sanktionen ska också stå i rimlig proportion till 
beteendet. Det kan vara allt från att gå ut på gården i fem minuter till att 
bli avstängd för gott. I det senare fallet föregås det av ett antal varningar 
och samtal med personen. Ändå sker det ibland att någon av besökarna 
stängs av från verksamheten. I facklitteraturen benämner forskare och 
författare dessa strategier som defensiva. De kan kalllas för 
separationsmetoder eller harmonimodeller, det vill säga att man avskiljer 
störande personer från gruppen. Ledarna anser det ibland nödvändigt för 
att de skapar vantrivsel och är dåliga förebilder för yngre besökare, till 
exempel kan det handla om kriminalitet och droger. Samtidigt finns en 
risk för att denns strategi utvecklas till ett syndabockstänkande, att det 
skapas en kultur där man söker syndabockar för att hantera situationerna 
på gården eller om det handlar om en grupp. Ibland kan det vara så att 
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gruppen använder syndabocken för att dölja egna problem, till exempel 
personliga tillkortokommanden, eller andra  saker som de inte vill eller 
orkar se. 
Så här skriver Arne Maltén  om hur en sådan strategi kan se ut. Det finns 
bland annat beskrivet hos Olsson, 1998, samt Kronvall, Olsson & 
Sköldeborg, 1991.38 Han benämner dem enligt följande39 : 
 
1. Defensiva strategier: Konfliktlösningen inriktas på att dölja eller 
ignorera problemet. gruppen och de inblandade väljer att inte prata om 
situationen och att "sopa den under mattan". I den här strategin kan ingå 
att antagonisterna ser till att undvika varandra, alternativt får hjälp av 
övriga gruppen att inte behöva samarbeta eller umgås. Det kallas för 
harmonimodellen. 
En annan metod i den defensiva strategin är att utse en syndabock som 
får skulden för problemen i gruppen. Arne Maltén liknar metoden för en 
"kollektiv borträngning". Dessa lösningar kan betyda att den utpekade 
syndabocken omplaceras, avstängs från verksamheten eller på annat sätt 
sparkas: "Man kan säga att syndabockstrategin tillämpar en 
separationsmodell. I och med separationsinsatsen anser man sig ha funnit 
förklaringen till och lösningen på konflikten."40 
 
Kommentar till den defensiva strategin (från det teoretiska kapitlet): Som 
namnet på modellen antyder är denna metod destruktiv. De inblandade 
undviker att på allvar ta tag i situationen. Samtidigt har problemen blivit 
så stora att man måste göra någonting. De väljer att följa "minsta 
motståndets lag" och på ett enkelt sätt hantera konflikten. Det betyder att 
problemen i bästa fall försvinner ett tag, men snart är de med största 
sannolikhet tillbaka: 
 
”Att lägga locket på eller att utse en konflikt är egentligen endast ett försök att 
manipulera konflikten. Därmed upphör all diskussion. Problemen och ångesten ligger 
kvar obearbetade och skapar på sikt ett "inre drama" med skuldkänslor gentemot den 
utpekade eller utstötte. Man förhindrar kolllektiv samverkan(---)Gruppen har svårt att 
mobilisera tillräcklig energi för en konstruktiv konflikthantering. Den defensiva 
strategin är alltså i grunden destruktiv. Eftersom båda parter förlorar på den defensiva 
strategin, kan man beteckna partsförhållandet som förlora-förlora.”41 
 
 
Vid defensiva strategier förhindrar de inblandade insyn utifrån, till 
exempel undviker man att blanda in medlare. 
 
 
T berättar om en händelse där en av de äldre besökarna blev avstängd för 
gott. Min fråga inleder: 
 
Han fick inte komma tillbaka mer? 
 

                                                           
38  Ibid, s. 174, stycke fem 
39  Ibid, s. 175-180 
40  Ibid, s. 175, stycke tre 
 
41  Ibid, s. 175, stycke fyra 
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- Nej, han var 18 år. Han bidrog inte, tvärtom ställde han bara till det. 
 
Hur avslutade ni det för honom så att säga? 
 
- Förutom, man måste se till att, man kan inte få en varning för ett år sedan och så beter 
man sig illa nu och får sluta gå här. Om man under flera veckor, inom några dagar, inte 
beter sig, nu är de riktigt nära. Dom här grabbarna hade redan fått veta att nu är ni här 
på nåder, ni är 18 år och ni beter er som 12-åringar eller 15-åringar. Det här vill vi ha ut 
av er om ni ska vara här. Som 18-åringar har vi rätt att ställa krav på er. Bete er och 
sitta, inte ligga och brottas i soffan. Enkla regler. 
 
Men ni hade haft samtal med dom om det, öga mot öga? 
 
- Ja, och även här uppe på kontoret. Sen så kan dom inte hålla i det hela, då tog vi upp 
det på ett personalmöte, som en personalfråga, de här grabbarna har gjort bort sig så 
mycket att de får sluta gå här. Så får man se till att personalgruppen är överens. Är man 
överens om det tar man sen 
upp det med grabbarna, nu har vi tagit upp det här med personalgruppen, hädanefter får 
ni skärpa er. Gör ni en grej till så är det färdigt. Då vet de vad det rör sig om. Om dom 
sen två dagar senare fortsätter att brottas i soffan då blir det ett enkelt samtal. Nu ur vi 
där. Punkt. Det här duger inte, du är här för sista kvällen, ta vara på den här kvällen för 
sen har du gått färdigt.  
 
Då släpper ni dom så att säga? 
 
- Ja, man grundar ju alltid detta samtal innan, dom är inte förvånade. Dom försöker väl 
och säger en chans till. Nej du har fått ett antal chanser de sista två åren. Nu är det 
färdigt för dig. Du skrämmer dom små. Det är också anledningen. Vad är anledningen 
till att man kör ut dom? Det är inte att de har konstig frisyr eller annorlunda musiksmak. 
Det är ju att de ger sig på sånt som är heligt. De kanske ger sig på yngre. De kan vara 
fruktansvärt dåliga förebilder, de kanske är kriminella. Eller håller på med knark eller 
något sådant klassiskt vilket det inte var i det här fallet. Här var det att de gav sig på 
yngre och bråkade, utövade lite sådana här maffiametoder. Det duger inte. Men vi har ju 
träffat på dom här i byn efteråt och det finns inga hardfeelings. Det är inga problem, de 
kommer fram och hälsar. Dom förstår, de har gjort ett val. Om man vet vad det rör sig 
om, om man vet spelreglerna. 
 
Men vad handlade den konflikten om? 
 
- Ja, den konflikten den handlade om att man från, de här var 18, en 15-åring bad att få 
titta på en dvd-film. Med fodral. Det var två filmer, sen lämnade man inte tillbaka. 
Filmerna. Eller bara den ena. Den andra lämnade man inte tillbaka. När den unga killen 
kom till oss ledare, och vi sitter bara en bit bredvid, vi satt och åt där, då kommer han 
till oss. Du, jag får inte tillbaka filmen. Då säger vi att du får lämna tillbaka filmen. Du 
kan inte hålla på och ta så här. Han visste ju om att han låg dåligt till. Jag har inte tagit 
den och så dumnekade dom. Som vanligt. Till sist när pressen blev för stor på dom. Vi 
skäller ut dom. Så lämnar han tillbaka fodralet, det hade ramlat ner på golvet. Det 
visade sig att det var tomt. Då hade han tagit själva skivan, det visade sig att han hade 
den i fickan då, då vart vi riktigt arga. Filmen kom tillbaka men då var det färdigt. Det 
är så dumt att det inte är sant. Då är det färdigt. Dels har han tagit en film från en yngre 
kille, dels nekar han, dels nekar han att lämna tillbaka fodralet, dessutom bluffar han en 
gång till och vi står fyra ledare där, nu får du fan ge dig. Är du helt dum? Tror du att du 
kommer undan med det här? Han försökte ändå, och då är han inte beredd att ta sig 
till andra regler här heller. Då är det färdigt. 
 
 
Kommentar till intervjuutdraget: Att stänga av den här personen från 
verksamheten liknar vad facklitteraturen kallar för en separationsmetod 
eller harmonimodell. Det skulle allltå vara en defensiv strategi som slår 
tillbaka negativt mot verksamheten. Det förutsätter att personen är en 
syndabock för någonting som inte fungerar i verksamheten, det vill säga 
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att han oförskyllt får ta på sig skulden. Som T beskriver situationen är 
personen inte oskyldig. tvärtom har han fått upprepade varningar. Han 
har fått chansen att bättra sig men fortsätter med oönskade beteenden, till 
exempel att manipulera och förtrycka yngre besökare (som i exemplet 
ovan). Dessutom accepterar han utan protester beslutet från 
fritidsledaren. Därför kan sanktionen sägas ske i samförstånd, och 
hanteringen kan kallas för en samverkanslösning. Samtidigt är det viktigt 
att lärare, fritidsledare och andra vuxna aldrig missbrukar sin makt över 
ungdomar, till exempel bör alla vara på sin vakt mot 
syndabockstänkande. Det finns en risk att en sådan kultur föds och att 
man omedvetet lockas in i sådana tankebanor, särskilt om det är en 
arbetsplats eller grupp med stora interna problem. Då riskerar besluten att 
ta sig uttryck i defensiva maktstrategier som slår tillbaka på 
verksamheten. Tydliga regler som förankras i samförstånd med övriga i 
gruppen, såväl kollegor som ungdomar, minskar risken för att defensiva 
strategier ska utvecklas. 
En annan aspekt är att den avstängda personen, som är 19 år, började bli 
för gammal för att gå på gården. Det var dags för honom att gå vidare, 
ooch att stänga av honom kan på ett plan vara ett sätt att hjälpa honom att 
släppa taget, och gå in i vuxenvärlden. Fritidsgården är en öppen 
verksamhet, och det finns inga lagar som gör att han måste vara kvar på 
gården. Varken han eller fritidsgården är bundna av lagstiftning som till 
exempel i skolan. Tänkbart är att en 14-åring med samma beteende hade 
fått ytterligare några chanser. Samhällets krav är starkare på att ta hand 
om och fostra yngre i sådana öppna verksamheter.  
 
 
B, chefen på fritidsgården, betonar vikten av att synliggöra och förstå 
konfliktens grund: 
 
”Är det något som är med en person under en längre tid, vad var då inledningsskedet till 
konflikten. Sen får man diskutera i personalgruppen om det är en eller flera personer 
som blivit utsatta av den här ungdomen eller den här gruppen ungdomar. Om det är en 
ungdom så måste man vara konsekvent, och ta diskussionen i personalgruppen vid varje 
tillfälle som den här ungdomen gör det här. Man måste kunna se, identifiera problemet, 
för det handlar om gruppens och personalens trygghet. Och att ta i konflikten när den är 
liten så att den inte hinner växa till någonting som inte blir helt oöverstigeligt för 
ungdomen att tappa ansiktet och för personalen att tappa 
ansiktet. Personalen måste också våga uttrycka det till mig och sin omgivning för vet 
man ingenting då får man heller inget stöd.” 
 
Liksom kollegan T tycker hon att tonfall och förhållningssätt är viktigt i 
en konflikt. Att skapa en positiv stämning och trivsamt klimat i 
hanteringen ökar chansen till att den blir framgångsrik: 
  
”Ja, till exempel bara vara vänlig, att prata, man måste ha en grundrelation för att kunna 
ha ett korrigerande samtal, även om det sker på ett annorlunda sätt. Att man man jobbar 
tillsammans, man gör någonting, man kan gå ut i köket och baka sockerkaka och prata 
under tiden. Det kan vara olika ingångar beroende på vem du är, är det en idrottskille 
kan du ta ut han   ocå så spelar man poängbasket och så pratar man under tiden. Det 
behöver inte alltid vara med pekfingret, man kan ösa konflikter på många andra sätt.” 
 
Om det är en allvarlig händelse tycker hon attt man som ledare bör söka 
stöd i mötet med ungdomen:  
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”Om det är av en slags allvarlig händelse, först tar man diskussionen med ungdomen 
enskilt, dock aldrig ensam som personal, man måste alltid kunna verifiera och diskutera 
vad som hände när man sitter och pratar. Man ska aldrig sätta sig i den situationen att 
man sitter själv. Man bör vara två.” 
 
 
Både B och T förespråkar situationsanpassad konflikthantering. 
Skillnader i förhållningssätt kan variera beroende på en mängd orsaker, 
tilll exempel personlighet och erfarenhet.  Flexibilitet är ett nyckelord vid 
val av strategi bland ledare, menar T:  
 
"Ingen konflikt är ju den andra lik. De är som individerna som har dom. I konflikter 
mellan ungdomar får man, när man jobbar med ungdomar, kan man som vuxen inte ta 
in sin vuxenerfarenhet i konflikterna utan får mera se snabbt 
som attan försöka se vad som ligger bakom. Själva bullret, man får inte bli bedövad av 
bullret och den hotfulla stämningen. Man måste snabbt kartlägga om de här tänker slå 
på varandra exempelvis. Eller om de bara tuppar sig, och hur mycket tid man har. 
Ibland tänker dom kasta sig över varandra och då får man gå in rent fysiskt och skilja 
dem åt. Annars måste man snabbt försöka se vad som ligger bakom. För det kan ligga 
en jättebanal sak eller också en jättestor sak bakom. Det är lite som att vara, varje 
konflikt är liksom lite unik och det finns ingen generalmedicin hur man löser konflikter. 
Det viktiga är att man agerar och sen efteråt gärna pratar med resten av personalen. För 
det blir en sådan här ögonblicksbeslut liksom hur man går in. Sen pratar man med dom 
andra som såg det. Låg vi rätt i tonen? Gick vi in för hårt? Gick vi in för löst? Det 
viktiga är att man agerar och visar, vi bär ju reglerna, vi som är vuxna och om vi inte 
agerar så sviker vi reglerna." 
 
 
T betonar vikten av att vuxna ledare låter ungdomar behålla sin värdighet 
och självrespekt, även när de har uppfört sig illa. Ledare ska hantera de 
som är inblandade i konflikter med varsamhet och respekt. Det ökar 
chansen att de lär sig något och får positiva erfarenheter av hur konflikter 
kan lösas:  
 
"Som jag var inne på förut då, att man inte som vuxen vart kränkt för att man blev 
tvingad att skrika åt ungdomar. Det är oftast ens egna obehag. Det är obehagligt att gå 
ur ramarna lite grann. Det är många människor som tycker det är jobbigt att säga nej till 
andra, det är mycket lättare att säga ja. Sen att gå in och stoppa en konflikt med buller 
och bång, det blir 
bumerangeffekt. Om man inte gör en kalkylerad insats men har man gjort en mindre 
kalkylerad insats mår man ju dåligt och då kan det ibland bli så att vuxna människor vill 
ha avbön. På mer än sakfrågor. Du gjorde mig ledsen, och sen är den fortfarande kränkt. 
Då ska ungdomen på något sätt inte bara göra avbön för vad den gjorde utan också be 
om förlåt mer än vad den egentligen kan. Man får inte gå in i affekt. Och inte ta hämnd. 
Väldigt viktigt. Vi har ju en roll här. Skriker man på mig skriker man inte på mig som 
människa för jag har en annan plattform hemma. Det här är en yrkesroll jag har. Det är 
viktigt att när man jobbar här jobbar man utifrån en yrkesroll, hur personlig den än är, 
så är det en yrkesroll. Att vi inte ska bli kränkta som personer och ska ta hämnd. Det 
händer faktiskt. 
 
En strategi som kan vara framgångsrik är att dela upp hanteringen på 
flera tillfälllen. Hela konflikten måste inte hanteras på en gång. Det gör 
att ledarna kan följa upp och se om oönskade beteenden minskar mellan 
tillfällena, menar B:  
 
”Det kan vara så att man kanske får dela upp samtalet i två, tre eller fyra gånger. För 
man måste ge killarna möjlighet att bättra sig, vi håller kollen på er en tid framöver, nu 
skakar ni hand och bättrar er. Är det så att det ändå fortsätter, med mobbing, förtryck 
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och trakasserier, då tar vi en ytterligare diskussion. Man har en graderingsskala. Först är 
man ganska överseende, sen så blir det skarpare samtal, till slut kan det vara så att den 
här personen är inte önskvärd och avstängs.” 
 
Viktigt är också att peka på att det finns en konflikt och ett oönskat 
beteende. Särskilt med tanke på attt det är ungdomar. En bra början är att 
medvetandegöra vad det är som är oacceptabelt, menar B: 
 
”Det kanske inte var så synligt för ena parten, det kanske var ett förhållningssätt som 
man använder både i skolan och hemma. Och sätter i norm på gården, och då säger vi 
att det inte är okej att bete sig på det viset. Det handlar ju hela tiden om ett 
värderingssystem, vad är okej och vad är inte okej.” 
 
 
 
Sammanfattning av kapitlet: Strategierna för att hantera konflikter är 
många i undersökningen. Exempel på konstruktiva förhållningssätt är att 
utgå från modellen: ”jag vinner-du vinner”. Många av intervjupersonerna 
utgår från insikten att jag tjänar på att båda är nöjda med hur vi 
kommunicerar och hanterar konflikten. Båda är  beredda att se sin del i 
situationen. I denna strategi är det viktigt med ödmjukhet, respekt, 
empati och förståelse för social samverkan.  
Ledarna använder gärna värme och humor för att hantera konflikter med 
ungdomar på ett tryggt och säkert sätt. En annan strategi kan vara att dela 
upp hanteringen i flera samtal, och inte lösa hela konflikten vid ett och 
samma tillfälle. 
Mer destruktiva strategier från intervjumaterialet är förhalning, 
manipulationer och rena lögner. Elller att bara utgå från sittt eget intresse 
och ignorera vad detta synsätt får för konsekvenser för motparten och 
helheten. 
 
 
 
 
 
 
5.4 Framgångsrik och mindre lyckosam hantering 
 
I detta kapitel besvarar jag frågeställningen: vad kan skilja framgångsrik 
från mindre lyckosam konflikthantering?  
 
I mina intervjuer med besökare och personal är det tydligt att teorier om 
framgångsrik hantering av konflikter många gånger, är förankrade, i 
vardagen på och utanför fritidsgården. Det finns  såväl en medveten som 
omedveten kunskap om samverkanssstrategier, konflikters funktion och 
behov av medlare. Mycket av det intervjupersonerna säger går att 
översätta till facktermer och resonemang som finns i forskning och 
facklitteratur. 
Flera av ungdomarna, och även personal, berättar om hur konflikter med 
kompisar  och andra kan vara en öppning för att lära känna varandra 
bättre och skapa förtroende. Insikten att båda parter bör inse att de har 
något att vinna på att hitta en överenskommelse, som båda kan acceptera 
och vinna på, är stor. Det är också en strategi som flertalet av de 
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intervjuade säger att de använder när de hanterar konflikter i sin vardag. 
De flesta är medvetna om att dåligt hanterade konflikter kan orsaka stora 
förluster i ens liv, till exempel att man förlorar vänskap och förtroende 
för varandra eller att de växer och skapar onödigt stora problem för en 
själv eller en större grupp. 
Samtidigt finns exempel från intervjumaterialet på mindre lyckosam 
konflikthantering. Nedan intervjuar jag J, 18 år, om en konflikt kring en 
skuld. Detta är ett utdrag ur intervjun (som vi kallar konflikt a) och min 
fråga inleder avsnittet: 
 
 
Kan du ge något exempel på någon konflikt där du varit inblandad, vad som 
hände och varför det blev konflikt, och hur det löste sig?  
 
- Okej, jag kan säga så här, jag uppger inga namn nu, men. Det var en konflikt mellan 
mig och en mörkhyad kille som bor här också. Först han vill låna pengar av mig. Visst, 
jag är bra kompis, så jag lånar ut en hundring sådär. Sen två dagar efter så vill han låna 
en hundring till. Jadå, visst, sådär men kan du betala tillbaka. Han bara, ja, jag får 
pengar nästa vecka, du får 50 spänn mer. Jag bara, javisst, varför inte liksom. Så jag 
lånade ut hundra spänn till. Sen så hörde jag att han var skyldig en massa andra massa 
hundringar så där. Jag bryr mig inte, det är deras problem. Han kanske har pengar eller 
han kanske kan fixa på nåt sätt, jag bryr mig inte, bara jag får min del. Sen har det gått 
en vecka, jag har inte hört något om mina pengar eller någonting, sen gick det två 
veckor. Då tänkte jag så här: skumt. För han hade inte kommit till mig, som en bra 
kompis, och betalat tillbaka. Sen kom han till mig igen dagen efter det efter två veckor 
och frågade efter tvåhundra spänn till. Då tänkte jag så här, hallå du skulle betala 
tillbaka 250 spänn förra veckan liksom. Han bara, jag vet, men jag köpte det här och det 
här. Jag bara okej, men du får inga mer pengar av mig. Han bara kom igen kom igen, 
var en bra kompis. Jag sa, jag har varit en bra kompis men inte du. Han bara, vad menar 
du med inte du? Du har inte betalat tillbaka dina skulder när du lovat. Han bara, är jag 
en dålig kompis för det? Ja, det tycker jag. Han bara, jaha, låna inte ut mer pengar till 
mig då. Nej, jag ska inte. Men jag vill fortfarande ha tillbaka mina pengar. Så han bara, 
ja okej du får dom om en vecka. Veckan gick, sen bara, vad hände med mina pengar, 
kommer jag att få dom? Han bara, ja imorgon. Sen såg jag honom på fritidsgården 
dagen efter. Samma sak hände två tre dagar i rad. Till slut får man nog. Jag bara, det 
räcker nu, ge mig mina pengar, jag pallar inte mer. Antingen ger du mig mina pengar 
eller också blir det inget utav det, ingen vänskap, ingenting, jag avbryter hela skiten. 
Han bara, du ska få dina pengar. Jag frågade när. Han sa om två dagar, jag lovar. Jag 
väntade två dagar. Han hade ingenting. Då jag gick upp till han och plingade på, och 
sen så öppnade hans farsa. Jag snackade med honom och sa så här, jag bara, är den där 
killen hemma, han bara, nej, han är ute och spelar fotboll. Vet du var någonstans? Nej. 
Han såg att jag var rätt upprörd. Han bara, vad handlar det om? Nej, han är skyldig mig 
250 spänn, och han har varit det i nästan en månad nu. Han har sagt så här, i morgon 
och i morgon hela tiden, att jag ska få mina pengar. Farsan bara, du kan få dina pengar 
ifall hans son säger att det är sant och erkänner. Så kommer han upp efter en halvtimme. 
Då jag var ute på den gatan, den gården. Hos en klasskompis. Så kom han upp så här. 
Han kommer upp till sin port. Då ser jag honom gå in i sin port. Då går jag upp efter 
honom och tar nästa hiss för han hann före. Sen går jag upp och plingar på. Sen öppnar 
den där killen, och det är hans farsa som är bakom. Så kommer hans farsa fram och 
säger till sin son, är det sant att du är skyldig han 250 spänn. Framför ögonen, han kollar 
på mig i ögonen, och säger nej. Då flippar jag och säger: vad håller du på med? Tror du 
du kan blåsa mig hur som helst, nej, nej, det funkar inte sådär. Jag sa jag har flera 
vittnen. Sen såg jag två kompisar därnere som hade sett att han hade lånat pengar av 
mig. Jag sa, dom där två därnere, dom såg, dom vittnade om händelsen. Dom såg 
allting, dom hörde allting och så sa dom som det var, exakt som jag sa. Då blev den där 
killen helt tyst och skämdes. Så sa han, 250 spänn, nej. Jag bara, hur mycket var det då? 
Han bara, jag vet inte. Vadå, vet du inte? Hur mycket lånade du då? Han bara, jag vet 
inte.  Jag bara, sluta bomba, ljug inte för mig. Din farsa är ju i närheten också, ska du 
ljuga framför din farsa också? Skäms du inte? Gör man så där? Han bara, nej okej, jag 
är skyldig dig sådär och sådär. Sen han hade inga pengar så jag fick pengarna av hans 
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farsa. Sen så sa jag om du ska fråga om pengar, kom aldrig till mig igen, du får inte ett 
öre av mig. Glöm det. Han bara, okej. Jag bara gick så här. Jag sa hejdå till hans farsa 
och bara gick. 
 
Kommentarer till konflikten:  
 
J och hans kompis kan på en nivå sägas ha löst konflikten. Den skyldige 
betalade till sist skulden, och ytterligare 50 kronor. Samtidigt är 
vänskapen spolierad. J har förlorat förtroendet för sin kompis. Båda har 
förlorat en vän. Den som var skyldig pengar kan också ha förlorat 
anseende i gruppen.  
I den inledande teoretiska delen av uppsatsen har jag refererat till 
Thomas Gordon och hans idéer. Han menar att utgångspunkten i en 
konflikt är att båda ska vinna på hur den löses. Tre scenarior är tänkbara, 
enligt litteraturen. 42  
 
Scenario 1, jag vinner - du förlorar:  
En av personerna bestämmer förutsättningarna, ofta i kraft av en 
maktposition, hur en konflikt ska hanteras. Motparten får anpassa sig till 
beslutet.  
Ett farligt scenario som i längden är destruktivt.  Stor risk att beslutet 
bara tillgodoser önskemålen för den som fattar beslutet. Ofta accepterar 
motparten beslutet men förlorar stora delar av sitt engagemang. I värsta 
fall kan det leda till att vederbörande blockerar verksamheten med 
intriger, komplotter eller passivt motstånd.  
 
Scenario 2, du vinner - jag förlorar:  
Motparten får bestämma villkoren, kanske för att få arbetsro eller av 
rädsla för att förstöra en relation. Även om det kan finnas psykologiska 
eller pedagogiska skäl för denna metod, till exempel att personen ska få 
känna sig stark och betydelsefull, är det i längden en dålig metod. 
Underkastelse undergräver det egna jaget. Dessutom missar båda 
parterna chansen till ett verkligt möte och att ta del av varandras åsikter 
och tankar. 
 
Scenario 3, ingen förlorar - båda vinner: Efter gemensam diskussion 
fattar parterna ett beslut som tillfredssställer båda. Den bästa metoden 
eftersom båda känner att de vunnit på hanteringen. Chansen är stor att 
båda parterna har ökat sitt förtroende för varandra och att de växt soom 
människor. Engagemanget för varandra och verksamheten har ökat. 
Viktiga erfarenheter vid eventuella konflikter i framtiden. 
 
Här finns egentligen ett fjärde scenario som inte anges i litteraturen: jag 
förlorar - du förlorar. Givetvis beror det på vad som händer i efterhand. 
Om man utgår från Js version är korrekt kan den andra parten får sig en 
tankeställare och uppriktigt be om ursäkt. Kanske kan det återupprätta 
förtroendet mellan de två partena, men i det här läget har båda förlorat.  
 

                                                           
42 Arne Maltén, Kommunikation och konflikthantering - en introduktion, s. 189-190 
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Exempel på hur en liknande konflikt (som vi kallar konflikt b) löstes när 
den som vill ha sina pengar använder en mjukare mer resonerande 
strategi (utdrag ur intervju med min fråga som inleder) 
 
Intervju med Ö, 16 år: 
 
Kan du ge en exempel på en konflikt där du var inblandad här på fritidsgården, 
och vad som hände. 
 
- Nu handlar det om mig och M. (författarens ändring för att anonymisera) Vi var i 
fritidsgården förra fredagen. Då frågade han om han kundefå låna fem kronor för att 
köpa en toast, för han var hungrig.  Då sa jag, ok M, du får låna dom, du får ge mig dom 
på måndag i fritidsgården igen. Då sa hann ok ok men han gav inte dom. Sen gick det 
en vecka till nästa fredag och då kommer han igen och säger, nej, nej jag har inte dom.  
Sen träffade jag han i helgen och då gav han. Så det tog lite tid men det var inte så stor 
konflikt men det var i alla fall konflikt. 
 
Hur reagerade du när du inte fick pengarna? 
 
- Jag var rätt så sur på honom. Jag skrek lite men inte så mycket. Sen sa han jag ska inte 
ge dig.  Då sa jag, M, nu får du sluta. För ingen kommer låna till dig pengar om du 
håller på så här. Du måste vara snäll, vi är dina kamrater. Så förklarade jag till han. Då 
sa han, ok Ö, jag ska ge dig pengarna. 
 
Då löste ni konflikten utan personal? 
 
- Javisst. 
 
Och det gick bra? 
 
- Det gick jättebra. 
 
Och ni är vänner? 
 
- Ja, det är vi. 
 
 
Kommentar: Samma situation som tidigare i konflikt a. Ö vill ha sina 
pengar men M förhalar återbetalningen. Med resonerande argumentering 
fick han M att inse att hans beteende var ohållbart, och skulle slå tillbaka 
mot honom: Jag citerar: "Jag var rätt så sur på honom. Jag skrek lite men 
inte så mycket. Sen sa han jag ska inte ge dig.  Då sa jag, M, nu får du 
sluta. För ingen kommer låna till dig pengar om du håller på så här. Du 
måste vara snäll, vi är dina kamrater. Så förklarade jag till han. Då sa 
han, ok Ö, jag ska ge dig pengarna." 
M försökte smita från sitt ansvar men Ö lyckades rädda situationen och 
göra båda till vinnare. Skulden återbetalades och de är fortfarande 
vänner. 
Av någon anledning fungerade inte det i konflikt a. Kanske beroende på 
att det var olika personligheter och en annan situation med faktorer som 
är obekanta för mig. En tanke är att Ös mer mjuka stil, att jämföra med Js 
hårdare argumentering, kanske skulle ha varit mer framgångsrik men det 
är bara en spekulation. 
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I en annan intervju (som vi kallar konflikt c) berättade F, 17 år, om en 
annan lyckosam konflikthantering där båda kan sägas vara vinnare. 
Intervjupersonen är engelskspråkig. Min fråga i inleder avsnittet: 
 
Can you give an example on a conflict which has involved you and what 
happened? 
 
- Me and my friend, we had a conflict. He was like teasing me or something 
about something I did. I embarressed myself. It was ok in the beginning but 
it got worse and worse. It was in the same night it happened. At the end I 
just yelled, I got mad and we had our conflict then. But the next day we 
talked about it. Then he understood he should not push it too far. And I 
understood that I have to have my temper, keep my temper sometimes and stuff 
like that. After that we came really good friends, better friends than we 
were before. We had a more deeper undertanding of eachother, so now he knows 
when not to push and I know how to keep myself calm. 
 
You both learned from the conflict? 
 
- Yes, we both learned from the conflict. 
 
 
Kommentar tilll konflikten: Här har konflikten skapat upprörda känslor 
mellan två vänner. Tydligen har båda hanterat situationen bra i efterhand, 
enligt F. Båda har givit och tagit i något som kan kallas för 
samverkansstrategi. De samarbetar om konflikten och visar på förståelse 
för motpartens behov samtidigt som de inte ger avkall på eget intresse. 
Denna inställning har jag tidigare redogjort för när jag refererat till Blake 
& Mouton (1964). De beskriver detta i en tvådimensionell modell  som 
senare utvecklats av andra forskare, till exempel Pruitt & Rubin (1986).43  
Enligt denna modell kan inblandade välja att hantera konflikten utifrån 
två dimensioner. 
 
1. Samarbetsintresse: Att försöka tillmötesgå motpartens intressen och 
behov. 
 
2. Egenintresse: Att försöka tillgodose egna intressen och behov. 
 
Här har de valt det första och, enligt litteraturen, mest framgångsrika 
sättet. Så här har jag tidigare i uppsatsen skrivit om samverkan vid 
konflikthantering:  
 
"De som är samarbetsinriktade saluför egna intressen och behov samtidigt som 
personen är beredd att tillmötesgå motparten. Konflikthanteringen är socialt inriktad 
med målet att båda parter ska vinna. Metoden är bra för att involvera alla aktivt i en 
process. Åsikter och tankar från olika håll skapar en helhetssyn och minskar risken för 
att gruppen förbiser viktiga fakta. Skapar engagemang och minskar spänningar i en 
grupp när starka känslor är involverade." (källa, jag själv)?) 
 
 
Frågan är varför personerna i konflikt a båda förlorade på sin hantering 
medan de i konflikt b och c vann på hur den löstes. 
 

                                                           
43  Ibid, s. 181, stycke 1 
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Arne Maltén Första steget i en konflikthantering är att diagnostisera 
situationen, bland annat utifrån följande kriterier: 
 
• De inblandades personlighet och erfarenhet.Till exempel: Är de 
samarbetsvilliga eller inriktade enbart på att försvara egna intressen? Har 
de förståelse för social samverkan eller utgår de från att människor agerar 
enskilt? 
 
• Nivå på konflikten: Var befinner sig konflikten? Mellan två 
avdelningar? Mellan två individer? Lokalisera vem/vilka som äger 
konflikten. Givetvis är det grundläggande att involvera rätt personer i en 
konflikthantering. 
 
• Typ av konflikt: Är det en sak-, värderings- , pseudo- eller 
intressekonflikt? Att känna konfliktens innehåll och form är 
grundläggande för en lyckosam hantering.   
 
I det första exemplet valde han som var skyldig pengar att förhala och att 
förhålla sig passiv till att betala tillbaka pengarna. Man kan misstänka att 
han försökte komma undan. Eller mer direkt uttryckt: att blåsa sin 
kompis på pengarna. I så fall tänkte han på sitt eget ekonomiska 
intressen. Kanske oförmögen att inse de sociala konsekvenserna av sitt 
beteende. 
J tvingades att vara aktiv och med ideliga påminnelser, uppsökande av 
motpartens pappa och hänvisande till vittnen för att få tillbaka sina 
pengar.  
I en sådan situation har naturligtvis personernas erfarenhet och 
personlighet spelat en stor roll. En vuxen mogen människa vet att det 
ställer till problem för en själv att inte betala tillbaka en skuld. Bristande 
erfarenhet och en oförståelse för regler i social samverkan kan förklara 
beteendet med att försöka smita från skulden. Det kan vara så att han helt 
enkelt saknar verktyg för att agera konstruktivt i en sådan 
konfliktsituation. Sedan kan man bara spekulera om orsakerna. Kanske 
hanterar föräldrarna och andra i hans närhet konflikter på liknande sätt. 
En konsekvens av detta blir att såväl J som hans vän har fått en negativ 
upplevelse av konflikter och dess hantering. Detta får de ta med sig i 
livet. Förhoppningsvis kommer de över det, och kanske blir hanteringen 
mer lyckosam en annan gång, men risken finns att det upprepas. Tills de 
inblandade har lärt sig den mer konstruktiva vägen. 
 
 
I det andra exemplet ansträngde F och hans vän sin relation så pass att 
det blev en öppen och utåtagerande konfrontation. F skrek på sin vän 
efter att ha blivit provocerad under en tid. Ett möjligt scenario skulle 
kunnna ha varit att de tapppat förtroendet för varandra efter den 
händelsen. F skulle kunna ha tänkt att vännen agerat alt för respektlöst, 
medan hans kompis skulle kunna känna sig kränkt över utbrottet. 
Men F och hans vän valde en mer konstruktiv strategi. Till att börja 
pratade de med varandra. Att döma av svaren i intervjun hade båda en 
konstruktiv inställning till samtalet. Utan att ge avkall på sig själva insåg 
båda att de hade del i händelseförloppet. De gav också intryck att förstå 
vad som stod på spel: deras vänskap.  
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F insåg att hans beteende att skrika på sin vän kan upplevas kränkande 
och hota vänskapen. Vännen förstod att han hade gått för långt i sina 
provokationer och att han borde ha slutat tidigare. 
Resultatet blev positivt. De, inte bara räddade vänskapen, de kände att 
den fördjupades. Dessutom fick de med sig en erfarenhet de kan ha nytta 
av längre fram i livet. Man kan alltså säga att konflikten utvecklade dem 
som människor, och ökade deras förståelse för det sociala samspelet. 
Frågan är varför de valde denna framgångsrika väg. Om vi utgår från 
Arne Malténs resonemang kan vi anta att de inblandades personlighet 
och erfarenhet bidrog till lösningen. Båda var samarbetsvilliga, och det är 
en nödvändighet för att lyckas. Deras personlighet bidrog säkerligen till 
hanteringen. Om jag spekulerar kan jag tro att de hade förmåga till närhet 
och självförtroende att mötas i en förtrolig dialog. Troligt är att någon, 
förmodligen föräldrarna, gettt dem verktyg för att hantera en sådan 
situation.  Kanske var det vad som saknades i det föregående exemplet. 
Konflikt a och b är intressekonflikter, de handlar om att få och betala 
tillbaka pengar. I c har konflikten en annan karaktär. Det handlar om hur 
vänner ska bete sig mot varandra, vad som är acceptabelt. Jag väljer att 
kalla det för en värderingskonflikt där värderingen om vilka beteenden 
som är godtagbara. Att de inblandade löste den konflikten så 
framgångsrikt kan bero på att de inblandade står varandra nära i 
värderingar. De har liknande uppfattningar och erfarenheter av vad som 
är rimligt i social samverkan. Med helt olika åsikter i de frågorna  blir 
konflikthanteringen svår. Värderingskonflikter anses i forskningen vara 
de mest svårhanterbara av konflikttyperna.   
 
 
Tänkbart är att F och hans vän hade valt någon av de andra strategierna i 
Thomas Gordons modell. Då hade följande kunnat hända: 
 
Scenario 1 (jag vinner - du förlorar): F framhärdar att hans vän agerat 
oförlåtligt och måste kapitulera. Själv står han fast vid att han inte har 
gjort något fel utan att hans kraftiga utbrott enbart berodde på vännens 
beteende. 
Resultatet hade blivit att F fått bekräftelse på sin version, och känt sig 
återupprättad. Samtidigt hade vännen blivit kuvad och känt sig osedd. 
Parterna hade aldrig mötts på allvar, och de hade inte fått den där 
"djupare förståelsen för varandra" som F berättade om i intervjun. 
Troligtvis hade det försämrat relationen och de hade missat möjligheten 
att ta med sig den positiva erfarenheten av att ha löst en konflikt där båda 
känt sig som vinnare. 
 
Scenario 2 (jag förlorar - du vinner): F får stå till svars för sitt utbrott. 
Vännen känner sig kränkt och vägrar inse att hans beteende har del i Fs 
reaktion. Sammma sak som i scenario 1 händer, men de inblandade byter 
roller. Resultatet blir lika dåligt med försämrad vänskap och en dålig 
erfarenhet av konfliktsituationen blir följden. 
 
Något av dessa scenarior är tänkbara, och händer dagligen runtomkring 
oss. Olika personligheter och erfarenheter på de inblandade avgör om 
konflikthanteringen blir lyckad, misslyckad eller någonstans mittimellan. 
 



50 

  
Sammanfattning av kapitlet: Detta kapitel kan på ett sätt sägas vara 
essensen i uppsatsen. I intervjuutdragen har olika intervjupersoner 
berättar om resultat av olika strategier, och vad det har fått för 
konsekvenser för de inblandade. En intervjuperson berättade 
inlevelsefullt om hur han och vännen kom varandra närmare efter att ha 
hanterar konfilkten utifrån bådas gemesamma intresse. De samarbetade 
och såg såväl sin egen som motpartens del i situationen. 
I ett annat exempel berättar en intervjuperson om hur det kan gå i en 
konflikt där de inblandade inte samarbetar. De blev oense om en skuld. 
Efter förhalning, ultimatum och inkallannde av vittnen och en föräldder 
kom de överens om skulden men vänskapen var spolierad. Förtroendet 
var förbrukat.  
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6. Resultat 
 
Utgångspunkten i uppsatsen var att diskutera och besvara följande 
frågeställningar: 
 
1. Vilka konflikter kan förekomma på en fritidsgård och hur hanteras de 
av de inblandade? 
 
2. Vilka funktioner kan konflikter fylla? 
 
3. Vilka strategier har ungdomar och ledare när de hanterar konflikter på 
gården? 
 
4. Vad kan skilja framgångsrik från mindre lyckosam konflikthantering? 
 
Jag  besvarar dem i tur och ordning: 
 
1. Mängder av konflikter förekommer på den här fritidsgården, allt från 
oenigheter om skulder och svartsjukedraman till att äldre förtrycker 
yngre och irritation på olika personliga stilar.  
 
2. Konflikternas funktioner är många, både positiva och negativa. 
Positivt är att de utvecklar de inblandade parterna, de lär sig att förstå 
andra individer och det sociala samspelet med konflikter. Det är också 
centralt i bygggandet av en identitet och sökandet efter en manlighet. 
Negativt kan vara att de förtrycker och tilllvaratar eggna intressen på 
andras bekostnad. 
 
3. Konstruktiva strategier från ungdomar kan vara samtal och möten: 
aktivt lyssnande och att låta motparten prata färdigt. Det handlar om 
samverkan. 
Intervjuade ledare i undersökningen påtalar vikten av ett positivt 
förhållningssätt i konflikthanteringen till exempel värme och humor. 
Andra strategier kan vara att dela upp konflikthanteringen i flera samtal 
och att prata ihop sig med resten av personalen. 
Destruktiva strategier kan vara tystnad, undvikande, förhalning intriger, 
skvaller eller att en starkare part tvingar på en svagare sina villkor. 
Istället för att synliggöra konflikten ser man till att den blir osynlig.  
 
 
4. Skillnaden mellan framgångsrik och mindre framgångsrik hantering  
handlar främst om att inblandade parter ska samarbeta. Dessutom bör de 
ha den personlighet och erfarenheten att de kan se sin egen del i 
situationen. De ska klara av att ha en helhetssyn och inte bara se till sina 
egna intressen. För att nå dit kan val av rätt strategier vara viktiga. 
Människor som kan se på konflikten med distans, värme och humor har 
större chans att hitta en lösning som gör alla parter till vinnare. I sådan 
lyckosam hantering ökar förtroendet mellan parterna samtidigt som de 
inblandade växer som människor.  
Uppsatsen har gett  mig flera intressanta uppslag för vidare forskning. Ett 
exempel vore att närmare undersöka vikten av värme och humor i 
konflikthantering, till exempel intervjua ett stort antal erfarna personer 
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om hur de använder sin humor när de kommunicerar med människor, och 
om de har utvecklat särskilda humormetoder. Efter mina egna intervjuer 
är jag övertygad om att det skulle vara intressant forskning. 
En annan forskningsvinkel vore att fördjupa min undersökning och 
närmare ta reda på vad människor vinner när de hanterar konflikter 
konstruktivt, och vad de förlorar vid destruktiv hantering. Givetvis 
handlar det om, som jag visat i min uppsats, förtroende och personlig 
utveckling, men resultaten skulle helt klart gå att göra mer konkreta om 
man fokuserar och gör en smalare undersökning än min uppsats. 
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7.Slutsatser och avslutande diskussion 
 
Undersökningen av konflikter och dess hantering på fritidsgården i 
Nacka visar att det hos flertalet finns en medvetenhet om vad som kan 
kallas för konstruktiv konflikthantering. En annan sak är att den kan vara 
svår att genomföra i praktiken. 
Framgångsrik konflikthantering kräver att inblandade parter samarbetar 
och ser sin del i situationen. Därmed ökar chansen för att konflikten kan 
lösas och föra de inblandade närmare varandra. Konstruktiv hantering 
gör att konflikten ger möjligheter till personlig utveckling och ökad 
förståelse för social samverkan. Det kräver engagemang och social 
kompetens hos parterna. Ibland är det nödvändigt med enn tredje part 
som hjälper de inblandade att vara konstruktiva. 
Mest eftersträvanssvärt är modellen: "jag vinner-du vinner" (Thomas 
Gordon) som finns beskriven i uppsatsen.  Det kräver att båda har 
mognad, förståelse för social samverkan och erfarenhet av framgångsrik 
konflikthantering. Framför allt bör de vara medvetna om att de själva, 
motparten och resten av gruppen gynnas av att alla inblandade upplever 
att de vinner på et sätt konflikten hanteras. För yngre människor kan 
ledare, lärare eller föräldrar vara viktiga förebilder för hur konflikter 
hanteras. 
Att vinna en konflikt på motpartens bekostnad är oftast en pyrrhus-seger. 
Vinnaren kan kortsiktigt njuta av segern, att den "fick rätt" och att 
motståndaren tvingades till underkastelse. Strax slår det tillbaka. Den 
som förlorat konflikten tappar förtroendet för motparten och ruvar på 
hämnd. Kanske tar det sig uttryck i passivt motstånd, intriger och annat 
som gör det svårare för "segraren". 
Utifrån ett ledarperspektiv bör konflikter ses som en möjlighet. Rätt 
använda är de viktiga verktyg i den pedagogiska och sociala 
verksamheten.  
Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att konflikter höjer 
insatsen. De inblandade har mycket attt vinna på lyckad 
konflikthantering, men de har också mycket att förlora om det blir fel i 
detta komplexa sociala samspel. Vänskap, anseende och trivsel i gruppen 
är några exempel på vad som står på spel. 
Det kräver mogna ledare, som ser professionellt på sitt jobb, och inte tar 
yrket och händelser på arbetsplatsen personligt. Man måste kunna skilja 
på privat- och yrkesliv. Kunskaper om konflikthantering i såväl teori som 
praktik borde vara självklara  
 
 
inslag i utbildningen för sådana yrken, kanske borde det även läras ut till 
elever i skolan. 
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