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Syftet med den här uppsatsen var att bidra med fördjupad kunskap om hur 
konflikter i arbetsgrupper, inom behandlingsarbete, påverkar klienter. 
Genom att ha besvarat två delfrågor: Hur reagerar och agerar personal i 
konflikter? Hur påverkar dessa reaktioner och aktioner behandlingsarbete 
med klienter? Kunde vi få svar på den övergripande frågan: Hur påverkar 
konflikter i arbetsgrupper behandlingsarbetet? Det teoretiska perspektivet 
har utgjorts av Antonovskys KASAM. Metoden som använts var en 
empirisk studie med kvalitativ intervjuforskning. Intervjuerna gjordes med 
sex personer inom lika många verksamheter. De utskrivna intervjuerna 
tolkades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visade främst 
likheter i vad behandlingspersonal lägger i begreppet konflikt. Det som 
framträdde var att det fanns både konstruktiva och destruktiva konflikter 
och att dessa påverkade klienterna mer eller mindre negativt. Slutsatsen blev 
att personalen reagerar på olika åsikter och agerar med osäkerhet och 
irritation. Konflikterna påverkade både det professionella 
behandlingsarbetet och klienterna negativt.     
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INLEDNING 
 
Konflikter är ett ämne som ständigt är aktuellt. Capozzoli (1995) menar att konflikter och 
oenigheter är naturligt bland människor som arbetar ihop. Konflikter uppstår i arbetsgrupper1 
inom alla yrkeskategorier. De behöver inte alltid vara negativa men de är oundvikliga i en 
arbetsgrupp. Konflikter kan vara både konstruktiva och destruktiva och det är de destruktiva 
som ger upphov till splittringar i arbetsgruppen. Det är hanteringen av konflikterna som avgör 
vilken påverkan och utgång de får. Det är viktigt med ett bra samarbete i en arbetsgrupp, att 
man känner samhörighet och att man har en öppen kommunikation med sina arbetskamrater 
för att kunna utföra ett bra arbete.  
 
Stabilitet i arbetsgrupper borde vara en förutsättning för ett bra arbetsklimat och ur ett 
behandlingspedagogiskt perspektiv är det viktigt då arbetet rör redan utsatta människor. Vid 
destruktiva konflikter tror vi att arbetsgruppens engagemang för klienterna blir lidande och att 
man då inte kan tillgodose deras behov. Kunskap om hur konflikter i arbetsgrupper påverkar 
klienter är något alla bör ta med sig ut i arbetslivet oavsett i vilken form av behandlingsarbete 
det handlar om. Som behandlingspedagog förfogar man över en unik kunskap om bemötande 
och om skapandet av goda relationer med andra människor. Denna kunskap kan tas med ut i 
arbetslivet och förhoppningsvis kan den bidra till förändring både genom praktisk kunskap 
och mellanmänskligt samspel. 
 
Forskningsintresset är hur konflikter i arbetsgrupper, inom behandlingsarbete, påverkar 
klienter. Den förförståelse och erfarenhet vi har kring ämnet har vi fått från arbete inom 
verksamheter med barn- och ungdomsbehandling. Den här C-uppsatsen utgår inte ifrån 
perspektivet barn och ungdomar, men man bör ha med dem i tankarna, främst för att 
intervjuerna gjordes med personal inom verksamheter med barn och ungdomar.  
 
Uppsatsens utgångspunkt ligger på intervjuer med personal, inom olika professioner, med 
mångårig erfarenhet, av barn och ungdomar inom behandlingsarbete. Önskan är att få ta del 
av deras erfarenheter för att kunna belysa studiens ämne. Vidare är tanken att dessa intervjuer 
ska kunna ge en förståelse kring konflikter i arbetsgrupper och dess påverkan på klienter. 
Denna förståelse kan bidra till en fördjupad kunskap som är högst relevant för arbetsgrupper 
inom alla behandlingsyrken.          
 
 
BAKGRUND 
 
I den här delen av uppsatsen tar vi upp tidigare forskning om arbetsgruppens psykologi och 
några av de olika grupper som vi människor kan tillhöra. Vidare belyser vi vad en konflikt är, 
hur den kan uppstå och hur man förebygger att destruktiva konflikter utvecklas samt 
arbetsledarens roll. Detta är relevant för att kunna få förståelse för hur konflikter i 
arbetsgrupper kan påverka klienter.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Arbetsgrupp är vårt primära begrepp, men kommer växelvis, att använda personalgrupp utan ändrad innebörd. 
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Arbetsgruppens psykologi 
Människan har sin tillhörighet i olika grupper. En grupp kan se olika ut beroende på hur den 
beskrivs och särskiljs utifrån de varierande syften och tillämpningar den fyller menar 
Svedberg (2003). Han beskriver vad som påverkar och utmärker vilken eller vilka av de olika 
grupperna människan tillhör.  
 
Den första är primärgruppen vilken innebär små grupper som är varaktiga med nära 
personliga relationer. Människan föds såväl fysiskt som psykiskt in i en sådan här grupp. 
Familjen och de närmaste vännerna är exempel på en primärgrupp och utgör grunden för 
identitet och överlevnad. Det menar också Maltén (1992) när han skriver att man kan se 
primärgruppen som det sociala livets källa och att det är här som individens sociala natur och 
ideal grundläggs. Nästa är sekundärgruppen och Svedberg (2003) förklarar att här är 
distansen mellan gruppmedlemmarna större och grunden utgörs av, att man har en gemensam 
målsättning eller att man har en liknande social position. Trots distansen mellan 
medlemmarna kan gruppen vara betydande ur flera aspekter, indirekt eller direkt. Maltén 
(1992) beskriver denna grupp som en mellangrupp mellan primärgrupp och samhället. Han 
menar att vi här får möjlighet och förmåga att lära oss att påverka företeelser i samhället. Han 
påvisar vikten av att få denna kunskap redan i unga år för att inte få svårigheter i senare 
sociala sammanhang, som på arbetsplatsen eller i samhället. I den grupp som benämns som 
referensgrupp är det enligt både Svedberg (2003) och Maltén (1992) gruppens värderingar, 
normer och mål som man accepterar som sina egna och som sedan kommer att utgöra ett 
rättesnöre. Det vill säga att i denna grupp finns de rätta värderingarna och den tilltalande 
livsstilen som man vill omge sig med. 
 
Granér (1994) visar att det finns ett gemensamt mönster i gruppers utveckling till ett 
samarbete och att det är en lång och mödosam process. Mönstret kan beskrivas i olika stadier 
och är ett hjälpmedel för att förstå vad som händer i gruppen. I varje fas ställs medlemmarna 
inför problem och frågeställningar som gruppen måste lösa gemensamt för att den ska kunna 
utvecklas vidare. Granér (1994) har delat upp faserna på följande vis:  
 
Orienteringsfasen: här präglas gruppen av försiktighet, ytlighet och anpassning, då 
stämningen från början är spänd och kännetecknas av osäkerhet. Fasen kan liknas vid en 
smekmånad eftersom, stämningen brukar bli positiv när alla är angelägna om att visa sig 
välvilliga i sitt ställningstagande till det egna medlemskapet. 
 
Konfliktfasen: övergången till denna fas sker när medlemmarna tagit ställning för att tillhöra 
gruppen och blivit accepterade som medlemmar. Självkänslan växer i samband med den 
ökande tryggheten och det blir nu aktuellt att hävda sig själv och de egna behoven. 
Markerandet av egna intressen leder till tydliga spänningar mellan deltagarna och för några 
innebär det att de hamnar i konflikter med varandra. Olika maktkamper är vanliga och de 
tenderar till att gruppen delar sig i olika läger. 
 
Närmandefasen: fasen kan beskrivas som att deltagarna har tröttnat på att bråka och vill 
istället finna gemensamma lösningar snarare än att hävda sina egna intressen. Det kan även 
innebära att behovet av att hävda sin självständighet tillgodosetts och därmed har det 
överdrivna ifrågasättandet släppts. När konflikterna är lösta upplevs en lättnad och det ger en 
ambition till samarbete istället för konkurrens. I närmandefasen växer en harmoni fram genom 
tolerans och uppskattning för varandras olikheter. 
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Samarbetsfasen: medlemmarna kan ge och ta kritik kring nödvändiga områden för att 
gruppen ska kunna fungera effektivt. De finner en balans för att tillgodose de olika behoven 
och gruppen får då mer energi till att fokusera sig på sina uppgifter. 
 
Separationsfasen: gruppen upplöses, ändrar karaktär eller förlorar viktiga medlemmar. Fasen 
handlar om hur gruppen hanterar de känslor som separationer väcker (Granér, 1994). 
 
Svedberg (2003) menar att människan är en social varelse som tillsammans i grupp tillgodoser 
olika slags intressen, behov och värden som man bara kan uppnå gemensamt. Detta anser 
också Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) då de menar människan är en social varelse 
med behov av att känna tillhörighet, att få uppleva trygghet tillsammans och att få bekräftelse 
av andra människor. Det finns också ett behov som handlar om det egna jaget och som 
framträder genom att man skapar, presterar, använder och utvecklar sina egna resurser. Man 
måste också uppleva självkänsla och identitet, vara någon i sina egna och andras ögon och 
uppleva en mening och ett sammanhang i arbetet. Det är hur dessa behov tillfredställs som 
blir avgörande för hur individers självuppfattning och självförtroende formas. Arbetsgruppen 
är den som främst formar arbetsklimatet och det innebär att vi är varandras arbetsmiljö. Det 
förutsätts att varje individ tar ett personligt ansvar för en bra fungerande psykosocial 
arbetsmiljö, Lennéer Axelsson och Thylefors (2005). Alla i arbetsgruppen bidrar genom vad 
de gör och vad de inte gör. Samtidigt berörs man också av vad andra gör och inte gör, skriver 
Granér (1994) och menar att det är denna helhet som visar vad gruppsykologi handlar om. 
 
Varje individ kommer till gruppen med sin personlighet och det är allas personligheter 
tillsammans som präglar gruppen, enligt Granér (1994). Grupper utvecklar ett mönster av 
olika stämningar och det är detta mönster som bildar gruppens klimat. Gruppklimatet blir 
därmed resultatet av de samlade erfarenheterna av olika händelser och situationer i gruppen. 
När individerna i gruppen lär känna varandra bättre och därmed utvecklas bidrar alla 
medlemmar till att klimatet förändras. Moxnes (1981) ger uttryck för gruppen som ett socialt 
system där människor handlar i samförstånd. Ett socialt system, som en arbetsmiljö, en familj 
eller ett möte mellan människor, har alla sin struktur som innebär att man vet hur man 
förhåller sig till varandra. Man vet vilka regler som ska följas, vad som är ett gott klimat 
medlemmar emellan, fördelningen av arbetsuppgifterna, förväntningar, vem som är ledare och 
underordnad. Den sociala strukturen kan vara både stark eller svag. En grupp med stark 
struktur har ändamålet klart för sig och vet hur, varför och vad som krävs för att utföra sina 
uppgifter. Är strukturen i en grupp svag kan det upplevas som att riktlinjer, arbetsfördelning 
och målsättningar är bristfälliga (Moxnes, 1981).   
 
Man är inte alltid överrens och det krävs en viss ansträngning för att alla ska kunna samarbeta 
med varandra på arbetsplatsen, Lennéer Axelsson och Thylefors (2005). Bilden av 
arbetsmiljön kompliceras av att människor upplever samma arbetsmiljö på olika sätt. 
Upplevelsen av arbetssituationen påverkas av personliga behov, läggning och ambitioner. Hur 
saker upplevs kan vara kopplade till faktiska förhållanden på arbetsplatsen, men också 
påverkas av tidigare erfarenheter eller utifrån den aktuella livssituation man befinner sig i. De 
som under en längre period har arbetat under dåliga förhållanden reagerar förr eller senare på 
något sätt. Människor svarar ofta på besvikelser med ilska, resignation, motsträvighet eller 
överdrivet hjälpsökande. Sådana beteenden varken främjar arbetsklimatet, individen eller 
effektiviteten. I likhet med att människor kan skadas av en dålig fysisk arbetsmiljö kan de 
också skadas av den sociala arbetsmiljön eller av arbetsuppgifter som är psykiskt krävande 
(Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). 
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Vad är en konflikt? 
Det finns många definitionen av begreppet konflikt. Lennéer Axelsson och Thylefors (1996) 
skiljer på två olika definitioner: innehållsdefinitioner och konsekvensdefinitioner. En 
oberoende definition är den etymologiska; från latinets conflictus kommer ordet konflikt som 
betyder sammanstötning, motsättning – att det är en kamp mellan olika krafter. En konflikt är 
en intressemotsättning som kan vara stor eller liten, viktig eller oviktig. Denna definition av 
konflikt från latinska conflictus använder Svedberg (2003) när han påpekar att litteraturen 
definierar begreppet olika, men också att gemensamt för de flesta är tyngden på svårförenliga 
mål och intressen. En typ av konsekvensdefinition är den som Coser i Lennéer Axelsson och 
Thylefors (1996) beskriver som ett spänningstillstånd mellan en individ och den grupp han 
tillhör utgörs av en störning i kommunikationsmöjligheterna som resulterar i en konflikt.     
 
Det är inte alltid de olika faserna som Granér (1994) skriver om flyter på. Lennéer Axelsson 
och Thylefors (1996) menar att när det gäller konflikter i en arbetsgrupp kan det ses som en 
naturlig del av samarbetet. Det anser också Capozzoli (1995), att för många är synen på 
konflikter något negativt och något som bör undvikas. Vidare menar han, att konflikter och 
oenigheter trots allt är något naturligt bland människor som arbetar ihop. Lennéer Axelsson 
och Thylefors (2005) hävdar att samarbete och konflikt inte ska ställas mot varandra. Om en 
person är bra på att samarbeta, är det möjligt att den personen kan lösa konflikter som uppstår 
med andra. Det är sättet på hur man löser konflikter som utvecklar samarbetet och 
verksamheten vidare. Capozzoli (1995) påpekar, att konflikter varken är något bra eller dåligt. 
Det blir ett problem först när människor inte är benägna att hantera och lösa konflikterna 
effektivt.   
 
Konflikter är något som alltid finns i vardagen och i arbetsgrupper, Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2005). Det anses förvånande och onormalt om konflikter uteblir i sociala 
organisationer. När det talas om konflikter brukar det skiljas mellan två olika, 
uppgiftskonflikter och relationskonflikter. Uppgiftskonflikter handlar om att inte vara överens 
kring sakfrågor som är relaterade till arbetet. De kan också kallas kognitiva konflikter och 
med det menas att man har olika åsikter, tolkningar eller intressen. Många gånger kan 
uppgiftskonflikten vara både stimulerande och utvecklande, men blir den för stor finns risken 
att det brister i fokusen på arbetsuppgifterna och gruppdynamiken blir för påfrestande. När det 
talas om relationskonflikter handlar det om spänningar mellan personer i en arbetsgrupp. 
Personliga konflikter i en arbetsgrupp påverkar ofta såväl prestationer som klimatet negativt. 
Det finns en risk att uppgiftskonflikten kan leda till en relationskonflikt, då det finns olika 
uppfattningar kring en sakfråga eller att individerna i arbetsgruppen känner sig orättvist 
behandlade (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). 
 
Eftersom konflikter är oundvikliga i såväl vardagen som arbetsgrupper, menar Lennéer 
Axelsson och Thylefors (1996), att det är av betydelse att man ökar medvetenheten om sitt 
förhållningssätt i konflikter. För att kunna öka sin medvetenhet är det en bra början om man 
själv hittar en definition av begreppet konflikt. Synen på och valet av definition får inte bara 
ge en betydelse utan man måste vara öppen för motsatser och kontraster av definitionen för att 
lättare se konflikter som goda och lära av dem. Risken med bara en betydelse av definitionen 
kan resultera i att man bara ser konflikter som negativa och destruktiva. Vidare skriver 
Lennéer Axelsson och Thylefors (1996) att det finns olika sätt att analysera och redogöra för 
personliga förhållningssätt i konflikter. Johnson och Johnson i Lennéer Axelsson och 
Thylefors (1996) har genom att utgå från djurens egenskaper från fablernas värld utvecklat en 
modell som gör det lättare att förstå de personliga förhållningssätten i konflikter. 
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Sköldpaddan är den pessimistiska typen. Man drar sig hellre tillbaka än att 
konfrontera konflikten därför att det är den bästa och bekvämaste utvägen. 

  
Hajen skyr inga medel utan det är med hot och sårande behandling som den tvingar 
andra att godta en lösning. Det är vinna eller försvinna som gäller och kampen för 
seger är viktigare än relationen och själva vinsten. 

 
Teddybjörnen vill vara alla till lags och tycker att konflikter utgör ett hot mot en 
relation. En teddybjörn är en som håller tillbaka sina egna intressen och blundar för 
problemet då han sätter större värde på relationen. 

  
 Räven är lagom engagerad i både vad det gäller mål och relationer. Kompromissar 
gärna och övertalar sin partner att göra likadant. Genom en jämkning som gör att 
båda känner sig delaktiga nås en lösning på konflikten. 

  
Ugglan är klok och är mån om målen och relationen. Ugglan tycker att konflikter är 
ett sätt att minska spänningen mellan personer. Ugglan ser konflikter som ett 
problem och utifrån det vill han tillfredsställa sina egna och andras behov fullt ut.  

  
Parallellen mellan djurens egenskaper och människans förhållningssätt visar att medlemmarna 
i en arbetsgrupp kan ha olika strategier för att hantera konflikter. 
 
Capozzoli (1995) beskriver skillnader mellan konstruktiva och destruktiva konflikter. I 
konstruktiva konflikter förändras människor och växer personligen ifrån konflikten genom att 
hitta en lösning på problemet. När det gäller destruktiva tas inga beslut och man undviker 
frågor kring problemet, som då förblir olöst. En konstruktiv konflikt ökar engagemanget för 
arbetet och binder samman gruppens medlemmar. Medan den destruktiva förstör 
arbetsgruppens moral och leder till att gruppens medlemmar splittras eller delas upp i mindre 
grupper. Vidare menar han att många konflikter motverkas av arbetsgruppens medlemmar 
som bara vill bevara fred eller status quo. Ett sådant tänkande är farligt då det kan leda till ett 
led av misslyckande och en avgörande nedgång för organisationen. Det kan kopplas till det 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) påpekar att det är onormalt när det inte finns 
konflikter i organisationer. Konflikter kan ge ett kreativt värde och har flera fördelar om det 
finns öppenhet och tolerans för oenigheter kring sakfrågor. Likt Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2005) menar Capozzoli (1995), att det endast är när människor tillåts att värdera 
olika åsikter och diskutera i en öppen atmosfär som konflikter blir en framgångsrik 
beståndsdel. 
 
Hur konflikter kan uppstå i arbetsgruppen 
Capozzoli (1995) visar de sju vanligaste orsakerna till uppkomsten av konflikter: Olika 
värderingar, attityder, behov, förväntningar, uppfattningar, resurser och personligheter. Även 
Forté (1997) skriver att konflikter kan förekomma i en variation av olika plan eller nivåer. 
Konflikter kan vara inom personer eller mellan personer, inom grupper eller mellan grupper. I 
vårdande yrken kan var och en och alla av de här konflikterna bli påtagliga. Varje konflikt 
påverkar organisationen på sitt sätt. Det kan till exempel handla om administrativa regler, som 
är bestämda av andra än arbetsgruppen själv, på vad de måste göra och hur 
omvårdnadsstandarden ska se ut. Arbetsgruppen kan då känna sig maktlös och otillfredsställd, 
vilket kan leda till att personalen tappar motivation för sitt arbete. 
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Inom människovårdande yrken menar Forté (1997) att det finns mycket att vara i konflikt om. 
Förändringar är den vanligaste orsaken till att det skapas konflikter. Man blir orolig, känslig 
och extremt lyhörd för vad som sägs och får en tendens att överreagera. Förändringar kan ge 
upphov till att man oroar sig över sin status och sin inkomst eller att man känner sig överkörd. 
Man kan också se brister i arbetssäkerheten och ana att vårdens kvalitet riskerar att försämras. 
I förhållande till det Forté anser om vårdens kvalitet, menar Levin (2003) att arbetet kan vara 
tungt på grund av sjukskrivningar, hög personalomsättning etc. Det finns även en annan sida 
som Forté visar på, att uppdragsgivaren vill behålla lika god kvalité av vården men för en 
lägre kostnad. Detta menar också Levin då han skriver, att en faktor som är helt opåverkbar 
för behandlingspersonal är just den ekonomiska situationen. Det är inte ovanligt att man 
måste prioritera, framförallt i kommunerna, där den rådande ekonomin styr mycket hur man 
väljer att göra. Det är något som försvårar arbetet enligt Levin (2003). 
 
Förebygga att destruktiva konflikter utvecklas 
Brandt (2001) påvisar hur viktigt det är att lyssna aktivt på sina medarbetare. Han menar att 
arbetsgruppen bör vara uppmärksam på att känslorna stämmer överens med både den uttalade 
och tysta kommunikationen, för att kunna reducera konflikter. En öppen och ärlig diskussion 
kring missförstånd i arbetsgruppen tillåter dem att klargöra problem, att uppfatta varandras 
känslor, och få en ny förståelse för varandras uppfattningar. En öppen kommunikation innebär 
att lyssna aktivt och att inte avbryta eller inta en försvarsställning. Man ska upprepa det som 
sägs så objektivt som möjligt och ta till sig förslag på problemlösningar för att slutligen 
komma närmare en lösning på konflikten (Brandt, 2001). 
 
Enligt Bens (1999) kan destruktiva konflikter förhindras om ett förebyggande arbete 
genomförs när arbetsgruppen bildas eller förändras. Hon visar olika förslag på förebyggande 
tillvägagångssätt. För att inledningen av gruppbildningen inte ska ta skada bör det undvikas 
att medlemmarna får börja sina nya eller förändrade arbetsuppgifter förtidigt. En stark grund 
att stå på förhindrar tveksamheter som annars kan göra att man ser tillbaka på det som borde 
ha klargjorts och diskuterats från början. Arbetsgruppen behöver en förståelse för gruppens 
utveckling och möjligheter. Det är av vikt att veta innebörden av konflikthantering och hur ett 
effektivt gruppbeteende påverkar gruppens mentalitet. Medverkan i en arbetsgrupp kräver helt 
nya färdigheter för både arbetsgruppen och ledaren. Arbetsgruppen behöver förstå sitt koncept 
och vara medveten om arbetsgruppers utveckling och möjligheter. Det gäller att alltid vara 
säker på att varje arbetsgrupp utvecklar och aktivt använder egna regler för uppförande. 
Arbetsgruppens normer är viktiga redskap för att hantera medlemmars agerande.  
Det aktiva användandet av normer är det första och viktigaste redskapet för att bilda ett 
positivt klimat (Bens, 1999).  
 
Redskap som struktur och normer är väsentliga för att kunna se och hantera medlemmarnas 
agerande. Används redskapen aktivt bildas det ett positivt klimat i arbetsgruppen. Att ge 
medlemmarna utbildning i grupputveckling ger förståelse för vad som sker och för vad som är 
normalt förfarande i en arbetsgrupp. Det måste ges utrymme för diskussioner som genererar i 
förebyggande strategier. Diskussionerna skapar inte bara medvetenhet utan uppmuntrar också 
medlemmarna till att ta tag i problem så fort de uppkommer.  
 
Alla arbetsgrupper behöver ha ett system som möjliggör att medlemmarna regelbundet kan ge 
varandra feedback för sitt arbetsutförande. Dessutom är det lämpligt med en kartläggning som 
kan påvisa gruppens effektivitet men även ge en möjlighet till en öppen och objektiv 
diskussion som kan leda till förslag till lösningar på eventuella brister. Under gruppens 
utveckling är det att föredra regelbundna samtal där ledare och medlemmar får dela med sig 
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av sina behov och förslag. Samtal i samförstånd undviker maktkamp mellan gruppens 
medlemmar och ledning. Bens (1999) poängterar att man inte får glömma att det är naturligt 
att arbetsgrupper hamnar i konflikt. Nyckeln är att agera snabbt för att finna orsaken till 
arbetsgruppens problem så att arbetsgruppen ska få möjlighet att utvecklas framåt. (Bens, 
1999) 
 
Arbetsledarens roll 
När olikheter uppstår mellan individer, som har ett samarbete, har konflikter visat sig vara 
mer konstruktiva än destruktiva. Grupparbete leder till rätt förståelse för olikheter och skapar 
ett system som är avgörande i besluttagandet och kommunikationen. Arbetsledaren kan 
säkerställa att samarbetet får övertaget genom att skapa en omsorgskultur i vilken personalen 
känner sig manad att samverka i och delta i rutinerna. Olösta konflikter skadar förhållanden 
och hindrar personalens förmåga att tillhandahålla utmärkt omsorg. Om det förekommer 
skadade förhållanden måste arbetsledaren göra sin del för att förhindra konflikters kortsiktiga 
och långvariga resultat. Eventuellt behöver arbetsledaren hjälpa personalen att komma fram 
till en lösning och hur de ska använda erfarenheter för personalutveckling. Oavsett om 
konflikter blir lösta eller förträngda sätter det djupa spår. Bra och omtänksamma arbetsledare 
vänder inte ryggen mot oenigheter. Istället ska arbetsledarna vara rustade med styrka av 
samarbete och förmå sin personal göra detsamma. Genom gemensam kommunikation 
tillhandahåller man en utmärkt lösning av arbetsmiljöns problem innan behovet uppstår av 
disciplinära åtgärder. Har man en jämlik kommunikation hjälper det konfliktarbetet (Brandt, 
2001). 
 
Bain (2001) anser att många organisationer slösar på sina viktigaste investeringar genom att 
ignorera de mänskliga resurser som redan finns där. Undervärdering av personal är ett 
problem. Genom att underförstått förnedra människor blir också arbetsutförandet 
undervärderat och saboterar därmed organisationens effektivitet. Varje medlem i 
arbetsgruppen ska få bidra med sin maximala potential. Om någons potential inte är tillräcklig 
för sin uppgift bör den anställde få hjälp att förstå sin begränsning och bli stöttad i sin 
utveckling. Med arbetsledarens stöd kommer arbetsgruppen skapa vägar till att använda 
talangerna i gruppen. Det är ofta tillräckligt att göra medlemmarna medvetna om varandras 
potentialer för att matcha rätt person för rätt uppgift. Samtidigt är det lika viktigt att 
arbetsledaren kan ge arbetsgruppen ett eget ansvar i sin inbördes uppgiftsfördelning och bara 
vara tillgänglig vid behov. Det som kan betyda mest för arbetsgruppen är att den själv 
kommer fram till en egen och gemensam uppgiftsfördelning (Bain, 2001). 
 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med den här studien är att bidra med fördjupad kunskap om hur konflikter i 
arbetsgrupper, inom behandlingsarbete, påverkar klienter. Genom att besvara de två 
delfrågorna 
 
• Hur reagerar och agerar personal i konflikter? 
 
• Hur påverkar dessa reaktioner och aktioner behandlingsarbetet med klienter? 
 
söker vi svar på den övergripande frågan:  
 
Hur påverkar konflikter i arbetsgrupper behandlingsarbetet? 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Här använder vi oss av Aaron Antonovsky (1991) och hans teori om KASAM - känsla av 
sammanhang. För att kunna belysa hur konflikter i en arbetsgrupp påverkar klienter i 
behandling kommer vi att belysa de tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet, som ingår i KASAM. 
 
Antonovsky (1991) utgår ifrån det salutogena tänkandet som innebär att man ser till de 
faktorer som påverkar och gagnar det friska istället för det sjuka. Han menar att man genom 
att tänka på detta sätt, skapar möjligheten att formulera och vidareutveckla teorin om 
problemhantering och att man samtidigt blir tvingad att lägga sin energi på detta. Vidare 
menar Antonovsky att han ser KASAM som ett hållningssätt, att det utgör kärnan i det 
salutogena tänkandet, som påverkar hälsa, glädje, livstillfredsställelse och/eller framgång 
inom olika områden och skeenden i livet.   
 
Komponenterna i KASAM   
Begriplighet: syftar på om och hur man upplever yttre och inre stimuli. Ger stimulis en 
förnuftsmässig och påtaglig upplevelse och kan man se information som sammanhängande, 
ordnad, strukturerad och tydlig eller upplevs den som oordnad, kaotisk, oväntad eller 
oförklarlig. Den som har hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller 
hon kommer att stöta på i framtiden är förutsägbara, eller om de kommer som en 
överraskning, kan se att det går att hitta en lösning som ger en förklaring. Det går inte att 
påverka stimulis önskvärdhet utan det kan inträffa dödsfall, misslyckande eller krig och i 
sådana situationer finner en människa med hög känsla av begriplighet ett sätt att göra dem 
gripbara. 
 
Hanterbarhet: definierar den grad av resurser som man upplever att man har till sitt 
förfogande när man behöver möta de krav som utgörs av diverse stimulis. Resurserna kan 
vara under ens egen kontroll eller kontrolleras av andra människor, som man känner att man 
kan räkna med och lita på, sin maka/make, vänner eller kolleger. Har man hög känsla av 
hanterbarhet tycker man inte att livet behandlar en orättvist eller att man faller offer för olika 
omständigheter. Man inser att man kan utsättas för olyckliga händelser och när det sker förstår 
man att det går att ta sig igenom dem utan att sörja resten av livet. 
 
Meningsfullhet: är begreppets motivationskomponent och syftar på i vilken utsträckning 
meningsfullhet ger livet en känslomässig betydelse. Att man känner att de krav och problem 
som man ställs inför är värda att lägga energi på. Man ser utmaningar som ett välkomnande 
istället för bördor som man helst vill slippa undan. När det sker olyckliga upplevelser 
konfronterar man dem och försöker finna en mening att ta sig igenom dem med bibehållen 
självaktning. 
 
Antonovskys formella definition av KASAM: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de 
stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 
strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 
skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och (3) 
dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 
1991, s.41).  
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Betydelsen av komponenternas relation 
De tre komponenterna följs åt och är evigt sammanflätade, enligt Antonovsky (1991). Trots 
den oupplösliga bindningen kan balansen mellan komponenterna vara ojämn och 
tyngdpunkten kan ligga på en eller två komponenter. Hur förhållandet mellan komponenterna 
framträder kan variera från situation till situation, som vid tillfälliga situationer eller i 
allmänna livssituationer. Man kan inneha en social roll, som t.ex. hemmafru, som innebär att 
man har sådana erfarenheter som skulle leda till att man hamnade högt på komponenterna 
begriplighet och hanterbarhet men lågt på meningsfullhet. Balansen mellan komponenterna 
visar att en sådan här roll skapar livserfarenhet som ger en jämvikt mellan över - och 
underbelastning samtidigt som upplevelsen av delaktighet, att ge form åt resultatet, uteblir på 
grund av att ens förmågor nonchaleras. 
 
Det finns åtta möjliga konstellationer vad det gäller förhållandet mellan de tre komponenterna 
men vi kommer endast att nämna de vanligaste typerna. Det innebär inga större problem för 
människor som ligger högt eller lågt på samtliga komponenter. Deras mönster kan ses som 
relativt stabilt utifrån att de ser sammanhanget i världen i hög eller låg grad. Instabilt blir det 
däremot om man har hög grad av begriplighet och låg grad av hanterbarhet och det visar sig i 
tveksamhet mot förändringar. Vilken riktning förändringen tar bestäms av känslan av 
meningsfullhet. Engagemang hjälper till att förstå det problem som man har ställts inför och 
som i sin tur leder till att man blir motiverad till att ta fram sina resurser för att hitta en 
lösning på problemet. Hittar man inte motivationen slutar man att vara mottaglig för stimuli 
och har då inte heller någon strävan att söka efter resurser, vilket leder till att världen så 
småningom blir obegriplig. Antonovsky (1991) anser att hög hanterbarhet är starkt beroende 
av hög begriplighet men det innebär inte alltid att man tror att man klarar sig bra. Det är när 
man ställs inför olika krav och när man behöver finna resurser för att klara av dem som det 
fordras en klar bild av vad kraven innebär. Har man låg grad av meningsfullhet, som beror på 
att man inte bryr sig, men högt på de båda andra komponenterna riskerar man att förlora sin 
förståelse och tappa kontrollen över sina resurser. En intressant konstellation av 
komponenterna är när man har hög grad av meningsfullhet och låg grad av begriplighet och 
hanterbarhet. En person med denna kombination kan tänkas vara modig och engagerad i sitt 
sökande efter förståelse och resurser. Det finns ingen garanti för att denna människa ska 
lyckas men tror ändå på att chansen finns.  
 
Alla tre komponenterna är nödvändiga även om de kan spela en mer eller mindre central roll. 
Den viktigaste komponenten är meningsfullhet som är den som styr motivationen, utan denna 
blir förmodligen inte hög grad av begriplighet och hanterbarhet något som håller i sig under 
någon längre tid. En människa som bryr sig om andra och engagerar sig har alltid möjligheten 
att vinna förståelse och hitta resurser. Den näst viktigaste komponenten är förmodligen 
begriplighet därför att hög hanterbarhet kräver förståelse. Den sista komponenten fyller också 
en viktig funktion eftersom den påverkar hur situationen hanteras i samverkan med resurserna 
och meningsfullheten. KASAM i sin helhet utgör nyckeln till en framgångsrik 
problemhantering (Antonovsky, 1991).  
 
 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I det här kapitlet om metodologiska utgångspunkter gör vi först en kort beskrivning av den 
hermeneutiska vetenskapstraditionen och därefter beskriver vi hermeneutiken som 
forskningstradition. Vi presenterar Kvales (1997) anvisningar när det gäller kvalitativ 
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forskning och med intervju som metod. Bryman (2006) och Kvale (1997) hjälper oss att 
definiera begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
Forskningstraditioner 
Det finns två olika forskningstraditioner inom den samhällsvetenskapliga forskningen, 
positivismen och hermeneutiken. Positivismen finner sin sanning, resultat, genom att följa 
metodregler som i princip är oberoende av innehåll och sammanhang i undersökningen. 
Forskarens inflytande på sanningen ska helst vara obefintlig. Hermeneutikens syfte är att 
finna en giltig och gemensam förståelse för människors diskurser, sätt att prata, och 
handlingar Kvale (1997). I vår uppsats kommer vi att utgå från den hermeneutiska 
forskningstraditionen därför att vi vill tolka och få förståelse utifrån den mänskliga verklighet 
som berör vårt ämne.  
 
Hermeneutisk vetenskapstradition 
Den vetenskapstradition som vi bygger vår studie på är den hermeneutiska. Genom 
hermeneutiken lär man sig att förstå hur människor föreställer sig världen och olika händelser 
i den och förståelsen får man genom tolkning. Hur man tolkar och hur tolkning ska ske 
vetenskapligt är ämnet för hermeneutiken. Inom hermeneutiken är man alltså inte intresserad 
av hur världen är, utan hur den uppfattas och uppfattningen kommer ur hur vi tolkar världen 
(Hartman, 2004).   
 
Hermeneutisk forskningstradition 
Genom hermeneutiken får vi kunskap om hur individer och grupper uppfattar sin livsvärld 
och sina situationer. Det vanligaste sättet att se om hermeneutiken har någon giltighet utgörs 
av att förståelsen för andra människor är beroende av vår egen bakgrund. Detta gör sig 
gällande utifrån att förståelsen är beroende av vår egen sociala och historiska situation. I 
hermeneutiken gör man tolkningar av observerbara beteenden och upptäcker det osynliga 
bakom beteendet. För att kunna tolka beteenden förutsätts det att man har en kunskap som 
kallas förförståelse, vilket innehåller språk, begrepp och trosföreställningar. Även personliga 
erfarenheter har betydelse för hur vi förstår andra människor. Den nya förståelsen tillsammans 
med den gamla vävs samman till en cirkel, som enligt Kvale (1997), är en oändlig process 
som inte slutar förrän man har kommit fram till en tänkbar mening. Hermeneutikern använder 
cirkeln till att forma en helhetsuppfattning men trots helheten kan vi aldrig nå en total 
förståelse för en annan människa, eftersom vi inte kan lägga undan vår egen förståelse för 
världen. Kvale (1997) menar, att det ska vara en gällande mening som är enhetlig och 
oberoende av inre motsägelser.  
 
Då syftet med vår studie är att bidra med fördjupad kunskap om hur konflikter i 
arbetsgrupper, inom behandlingsarbete, påverkar klienter, vill vi ta del av 
behandlingspersonals erfarenheter kring ämnet. Vår förhoppning är att kunna belysa det 
genom den hermeneutiska forskningstraditionen. Vi vill tolka och få förståelse utifrån den 
mänskliga verklighet som berör vår frågeställning. Den hermeneutiska forskningstraditionen 
är relevant för vår studie då man inom hermeneutiken söker en förståelse för människors 
livsvärld. För att få förståelse för människors livsvärld tolkar man människors beteende både 
språkligt och outtalat. Strävan är att leva sig in i människans föreställningar om världen 
Hartman (2004). Vi kommer att använda oss av intervjuforskning och Kvale (1997) menar, att 
den hermeneutiska forskningstraditionen är lämplig för en sådan forskning. 
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Forskningsmetoder 
Man skiljer på kvantitativ och kvalitativ metod och forskaren väljer metod utifrån vad man 
avser att undersöka och på vilket sätt. Den kvantitativa forskaren ser objektivt på sociala 
företeelser och innebörden av dem och företeelserna ska ha en existens som är oberoende av 
sociala aktörer, Bryman (2006). Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på en empatisk 
dialog med undersökningspersonerna. Genom att ha den förståelsen kan det bidra till att få ta 
del av den erfarenhet undersökningspersonerna har om det man forskar om (Kvale, 1997).            
 
Kvalitativ forskningsmetod 
Hermeneutiken är grunden för den kvalitativa forskningen och den ger oss förståelse för andra 
människors livsvärld. Livsvärlden är världen så som människan uppfattar den och vi får en 
förståelse för den genom kvalitativ forskning. Hermeneutiken bygger på livsvärlden, 
förståelse och slutligen tolkningen av den och den kvalitativa forskningen ger en möjlighet att 
utveckla en sådan teori (Hartman, 2004).  
 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar kommer vi att använda oss av en kvalitativ 
forskningsmetod i vår uppsats som baseras på intervjuer. Kvale (1997) menar att man lär 
känna andra människor genom samtal och att samtalet är grundläggande för det mänskliga 
samspelet. Samtal i vardagslivet, i litteraturen och i yrkeslivet är olika typer av samtal och 
forskningsintervjun bygger på vardagens samtal. Vardagliga samtal är på lika villkor och man 
utbyter erfarenheter och åsikter medan forskningsintervjun är ett professionellt samtal som 
bygger på en struktur och har ett syfte. Som intervjuare har man möjlighet att på ett grundligt 
sätt ställa frågor och genom ett lyhört lyssnande få djupare kunskap och förståelse kring ett 
ämne. Forskningsintervjuns samtal är inte, som det vardagliga samtalet, på lika villkor då det i 
forskningsintervjun är intervjuaren som avgränsar och har kontroll över situationen. Det är 
forskaren som sedan presenterar och också kritiskt följer upp svaren på intervjufrågorna 
(Kvale, 1997).  
 
Kvalitativ intervju som datainsamling 
Enligt Kvale (1997) vill man med en kvalitativ forskningsintervju få ta del av 
intervjupersoners livsvärld och avsikten är att tolka deras mening. Dessa intervjuer ter sig i 
det närmaste som en vanlig konversation men syftet är specifikt och har en specifik struktur. 
Frågorna som används bör vara korta och enkla. När man är intresserad av få ta del av 
personers erfarenheter kring deras livsvärld, kan man be dem berätta om en verklig situation. 
Utifrån det som berättas kan intervjuaren följa upp det som träder fram genom svaren. För att 
kunna göra detta krävs att intervjuaren har kunskap och intresse för ämnet det handlar om, 
men även kunskap och intresse för det mellanmänskliga samspel som sker under intervjun. 
När vi gjorde våra intervjuguider tänkte vi på hur vi skulle formulera oss för att svaren skulle 
ge oss det underlag vi behövde för resultatet i studien. Frågorna i intervjuguiderna har låg 
grad av strukturering och standardisering. Denna typ av frågor i en intervju ger tillåtelse för 
intervjupersonerna att fritt berätta om händelser eller situationer som berör ämnet och det gav 
oss möjlighet att få så utförliga svar som möjligt. 
 
Kvalitativ analys 
Analysmetoder använder man för att organisera intervjutexterna och för att koncentrera 
innebörden, Kvale (1997). Det finns fem viktiga metoder för intervjuanalys, 
meningskategorisering, meningskoncentrering, meningsstrukturering, meningstolkning och ad 
hoc-metod. Då våra intervjupersoner gavs utrymme att fritt berätta om situationer utifrån vårt 
syfte och frågeställningar, hade vi mycket text att bearbeta och analysera. Att först använda 
oss av meningskategorisering gjorde det lättare för oss att ta ut de teman vi skapat utifrån våra 
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intervjuguider. Meningskategorisering, Kvale (1997) hjälper till att reducerar långa uttalanden 
till enklare kategorier. Kategorierna kan utvecklas innan intervjuerna, men de kan också växa 
fram under analysens gång.   
 
Meningsstrukturering kan göras utifrån en kvalitativ analys. Vidare kommer den kvalitativa 
struktureringen normalt att reducera intervjutexten, men den kan också bredda den, eftersom 
den utvecklar den potentiella meningen i en enkel intervjuberättelse. Begreppet tolkning 
behöver en mer omfattande och djupare tolkning av meningen, menar Kvale (1997). 
Perspektivet på vad som undersökts tolkas av forskaren. Tolkningen av Intervjuberättelsen 
tolkas utöver det som sagts, för att strukturer och relationer som inte direkt visar sig ur texten 
ska kunna utvecklas. Utvecklingen sker genom den teoretiska problematiseringen.     
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Giltigheten är något som alltid ifrågasätts i forskningsvärlden och två begrepp som används är 
validitet – att man har undersökt det man har avsett att undersöka och inget annat och 
reliabilitet – visar resultatets pålitlighet i undersökningen. I den kvalitativa forskningen kan 
det vara svårt att fastställa undersökningens giltighet utifrån dessa begrepp. Validiteten ämnar 
mäta det som är mätbart och i regel avser mätningen siffror. När det gäller reliabiliteten kan 
den ifrågasättas eftersom forskarens inverkan under intervjutillfället är omedveten, detta 
genom hur man ställer intervjufrågorna och genom hur man agerar och uppfattas av 
intervjupersonen (Kvale, 1997). 
 
När man talar om validitet och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen vill man enligt 
Bryman (2006) sammanlänka begreppen utan att för den skull ändra begreppens betydelse. 
Det man vill komma ifrån är, att inte behöva lägga lika stor vikt på frågor som rör mätning. 
LeComte och Goetz i Bryman (2006) skiljer mellan olika begrepp när det handlar om validitet 
och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen.  
Intern validitet innebär, att forskarens observationer och teoretiska idéer ska stämma bra 
överens. Den interna validiteten blir en styrka i den kvalitativa undersökningen då man genom 
att vara närvarande och delaktig i en social grupp under en längre tid, får möjlighet att säkra 
sambandet mellan begrepp och observationer. 
Extern validitet innebär, i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala 
miljöer och situationer. Kvalitativa forskares benägenhet att använda sig av fallstudier och 
begränsat urval gör, att det till skillnad från den interna validiteten kan utgöra ett problem för 
dem. 
Intern reliabilitet innebär, att forskaren eller forskarna bestämmer hur de ska tolka det de ser 
och hör.  
Extern reliabilitet avser i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Inom kvalitativ 
forskning är det i många fall svårt att uppfylla detta kriterium. Svårigheten ligger i att den 
sociala miljön eller de sociala förutsättningarna som avses i början av en studie inte går att 
”frysa”. LeCompte och Goetz i Bryman (2006) föreslår olika strategier för att kunna uppnå de 
krav som ställs på extern reliabilitet. Till exempel menar de, att en kvalitativ forskare som 
upprepar en undersökning måste ta en liknande social roll som den första forskaren. Detta för 
att den andre forskaren ska kunna jämföra det som framkommit i den första undersökningen. 
Enligt Kvale (1997) ställs det ideligen frågan om intervjuundersökningarnas resultat är 
generaliserbara och det ifrågasätts också om vem det är, som ska utföra den analytiska 
generaliseringen av forskningen, forskaren eller läsaren? För att den analytiska 
generaliseringen ska kunna genomföras är det viktigt att forskaren tillhandahåller tillräckligt 
med belägg för sin forskning. Vid generalisering av kvalitativa undersökningar menar 
Bryman (2006), att det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som är avgörande vid 
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bedömningen av generaliserbarheten. Generaliserbarhet innebär att resultaten också gäller för 
andra människor än de som förekommer i undersökningen.  
 
När vi har tagit ställning kring vår studies giltighet har vi utgått ifrån att vi genom validiteten 
försäkrat oss om att vi har studerat det vi har avsett att studera. Utifrån reliabiliteten har vi 
gjort allt för att resultatet ska kunna ses som tillförlitligt, utifrån vårt sätt att analysera och 
tolka resultatet. Vi anser att vi på bästa sätt har analyserat resultatet med hjälp av Kvales 
(1997) beskrivningar av analysmetoder genom, att sätta oss in dem och använda oss av dem vi 
ansett vara de bästa för oss. Efter bästa förmåga har vi tolkat resultatet genom, att vi först läst 
in oss på tidigare forskning. Den slutliga tolkningen som vi gjorde, är den teoretiska 
problematiseringen utifrån Antonovskys, KASAM. Slutligen har vi gjort allt för att läsaren 
ska känna igen det i resultatet och i det intervjupersonerna säger, då vi vill att studien ska ha 
en mening för alla. Vi har gjort det utifrån Kvales (1997) beskrivning av den naturalistiska 
generaliseringen. Han menar att den vilar på personlig erfarenhet, som visar sig genom en tyst 
kunskap om hur saker är och leder till förändringar hellre än till formella förutsägelser. 
Utifrån den naturalistiska generaliseringen kan man sätta ord på den tysta kunskapen och få 
den att bli uttrycklig påståendekunskap.          
 
 
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 
I det här kapitlet beskriver vi hur arbetet med uppsatsen gått till i form av urval, förberedelser 
datainsamling, analys och tolkning. Vi beskriver de forskningsetiska riktlinjerna som 
vetenskapsrådet tagit fram. Utifrån dem förklarar vi våra forskningsetiska överväganden vi 
gjort under studien samt att vi förklarar hur vi hanterat det som varit etiskt problematiskt.   
 
Urval 
När vi skulle välja ut lämpliga intervjupersoner funderade vi noga över vilka som skulle 
kunna ge oss den information vi behövde för vår studie. Genom vårt kontaktnät fick vi hjälp 
att finna lämpliga intervjupersoner. Tanken med vår studie var att intervjua personer med 
erfarenhet av konflikter, konstruktiva så väl som destruktiva, i arbetsgrupper inom 
behandlingspedagogiskt arbete. Vi ville få fram de erfarenheter och tankar som de hade om 
hur konflikter inom arbetsgruppen kan påverka klienter inom behandling. Vår tanke var att 
intervjua sex personer inom lika många verksamheter för att få ett så brett material som 
möjligt. Vi ville också intervjua personer med mångårig erfarenhet inom yrket då vi tror det är 
där vi har störst möjlighet att få de svar vi behöver för att uppfylla vårt syfte och besvara våra 
frågeställningar. Urvalet blev sex personer med relevant yrkeskompetens, fyra personer som 
arbetar i behandling, en person med chefsposition och en person som arbetar som handledare, 
alla inom arbete med barn och ungdomar. 
 
Förberedelser 
Vi ringde till de intervjupersoner som vi hade valt ut, för att höra om intresse fanns för 
delaktighet i vår studie. Efter godkännande från intervjupersonerna per telefon skickade vi ut 
två missiv till dem var, ett med närmare beskrivning av vår studie och ett med en beskrivning 
av forskningsrådets etiska riktlinjer2. En vecka efter utskick tog vi åter kontakt med 
intervjupersonerna för att boka tid för intervjutillfälle. I väntan på intervjuerna, utformade vi 

                                                 
2 Bilaga 1 och 2 
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våra intervjuguider3. Till sist strukturerade vi upp en planering för hur vi skulle gå tillväga 
med arbetet.    
 
Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod använde vi oss av intervjuer med låg grad av strukturering och 
standardisering. Denna typ av intervju gav intervjupersonerna ett utrymme och möjlighet att 
ge oss så uttömmande svar som möjligt. Vi har försökt att ställa vår förförståelse åt sidan 
under intervjuerna och låtit intervjupersonerna fritt berätta om sina tankar och erfarenheter. 
För att inte riskera att missuppfatta något, har vi under intervjuernas gång frågat och 
förtydligat det intervjupersonerna sagt. Vi använde oss av bandspelare för att inte gå miste om 
betydelsefullt material och vi har även antecknat för att förtydliga det som kändes extra 
angeläget. Båda två var närvarande vid intervjuerna för att tolkningen av svaren skulle bli så 
tillförlitliga som möjligt. Efter intervjuerna följde ett gediget arbete med att skriva ut dem och 
att diskutera med varandra, för att vår tolkning av materialet skulle bli så riktigt som möjligt. 
I samråd med vår handledare utformade vi en annan intervjuguide4 inför intervjun med 
intervjupersonen som arbetade som handledare. Vi antog att handledarens perspektiv skulle 
vara av annan karaktär och skilja sig från de andra, då intervjupersonen handledde 
arbetsgrupper i konflikt och inte tillhörde gruppen som personal. 
 
Databearbetning – analys och tolkning 
En av anledningarna till ämnet i vår uppsats är att vi har erfarenhet av arbete i arbetsgrupper 
där det fanns konflikter. Vi upplevde också att konflikterna påverkade klienterna i behandling. 
Vår förförståelse tog vi med oss till intervjuerna och vi tror att det bara varit till fördel för oss.  
Som databearbetningsmetod har vi använt oss av Kvale (1997) och hans metod för 
bearbetning av intervjumaterial. Vi strukturerade upp bearbetningen av materialet genom att 
först skriva ut intervjuerna ordagrant på datorn. Efter det bröt vi ner texten genom 
meningssortering. Det var under den här delen som det växte fram olika teman följt av 
kategorier. Efter det reducerade vi texten genom meningskoncentrering, detta genom att ta 
bort upprepningar och sammanfatta längre stycken. För att sedan kunna gå vidare och tolka 
resultatet satte vi in det under respektive kategorisering och varvar därefter resultatet med en 
sammanfattning av intervjuer och citat från intervjupersonerna.  
    
Tolkningen av resultatet har gjorts utifrån tidigare forskning. Att kunna relatera resultatet till 
tidigare forskning gjorde det lättare för oss att utforma sammanfattningarna av intervjuerna 
och verifieringen kändes tryggare. För att kunna göra en fördjupad tolkning använde vi som 
teoretisk utgångspunkt Antonovsky och hans KASAM. Den teoretiska problematiseringen har 
vi presenterat efter varje tema i resultatet.   
 
Forskningsetiska överväganden 
När vi skrev vår uppsats var det viktigt att vi reflekterade över de etiska och de moraliska 
frågor som kan uppstå utifrån aspekten att uppsatsen blir en offentlig handling efter att den 
blivit godkänd. När man forskar kring ett område som innefattar andra människors tankar och 
värderingar är det viktigt att se till de konsekvenser forskningen kan få och att man gör rätt 
övervägande vad det gäller forskningsresultatets nytta kontra etik. 
 
Det var viktigt att vi förstod vad begreppen etik och moral står för. Croona (2003) har en 
definition på begreppen som tydliggjorde vår förståelse. Med begreppet moral avses de 

                                                 
3 Bilaga 3 och 4 
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konkreta handlingar som människor utför och etik avser den abstrakta dimensionen av de 
konkreta handlingarna och denna teoretiska etik utgör läran om moralen (Croona, 2003). 
 
Etiska riktlinjer 
Enligt HSFR/Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2004) är det både viktigt 
och nödvändigt för människornas och samhällets utveckling att forskning bedrivs och att 
forskningen inriktas på betydelsefulla frågor och är av hög kvalitet. Människorna har även rätt 
att kräva skydd mot opassande insyn i t.ex. privatlivet och inte heller utsättas för skada av 
psykisk eller fysisk art. Detta är det grundläggande individskyddskravet och är den givna 
förutsättningen för forskningsetiska överväganden. Det finns fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen som innefattas i det grundläggande individskyddskravet: 
 

• Informationskravet innebär att de berörda inom den aktuella forskningen ska 
informeras om undersökningens syfte av forskaren. Forskaren måste vara tydlig med 
eventuella risker för obehag och skada. De berörda ska veta att de deltar frivilligt 
och att uppgifterna bara avser användas i forskningen och ingen annanstans. De 
berörda har också rätt att avbryta sin deltagande när de önskar. 

 
• Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen. Forskaren ska ha deltagarnas samtycke och de fall 
deltagaren är under 15 år ska även ett samtycke finnas från förälder/vårdnadshavare. 
Deltagarna har rätta att avbryta sin medverkan när som helst och utan att detta får 
några negativa konsekvenser för dem. Vid eventuell avbruten medverkan får 
deltagarna inte utsättas för olämplig påtryckning eller påverkan av forskaren.  

 
• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna kring alla deltagarna ska behandlas 

konfidentiellt och att deras personuppgifter förvaras på så sätt att inga obehöriga få 
tillgång till dessa uppgifter. Forskaren inom den aktuella undersökningen bör skriva 
under ett avtal om tystnadsplikt. Informationen man får inom undersökningen ska 
behandlas på så sätt att det är praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifterna. 

 
• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren samlar in kring deltagarna 

inte få användas i andra syften än den avsedda undersökningen. 
 
Ämnesrådet har utöver ovanstående fyra allmänna krav på forskning utfärdat ett par 
rekommendationer som inte anses ha samma tyngd som ovan men ändå anses som angelägna 
och önskvärda. Det första är att deltagarna bör få ta del av etiskt känsliga avsnitt, diskutabla 
tolkningar etc. innan undersökningen publiceras. Det andra är att informera berörda 
undersökningsdeltagare var publiceringen går att finna och även erbjuda dem en 
sammanfattning av undersökningen (HSFR, 2004).  
 
Forskningsetiska överväganden i relation till vår studie 
För att uppfylla de fyra etiska kraven i vår studie tog vi när det gällde informationskravet först 
kontakt med de tilltänkta intervjupersonerna för att få samtycke till intervju. Efter att ha 
informerat intervjupersonerna om undersökningens syfte och förklarat att deltagandet är 
frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de så önskade hade vi även uppfyllt 
samtyckeskravet. Vidare för att uppfylla konfidentialitetskravet förklarade vi att 
intervjupersonerna kommer att hållas anonyma genom att inte redovisa kön, ålder och inte 
heller nämna vilka de olika verksamheterna där intervjuerna gjorts är. Det ska inte finnas 
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någon möjlighet att kunna identifiera vilka intervjupersonerna är då undersökningsämnet kan 
vara känsligt för de berörda. Slutligen när det gäller nyttjandekravet förklarade vi att vi inte 
avser att använda den information vi samlat in i andra syften än den avsedda undersökningen. 
Vi förklarade också att utifrån ämnesrådets två rekommendationer kommer vi att låta 
intervjupersonerna ta del av undersökningen innan den publiceras och även erbjuda ett 
exemplar och vad den går att finna när den blivit offentlig. 
 
Vi hade vissa funderingar om vad som kunde bli etiskt problematiskt med studien, men hur 
det skulle visa sig var omöjligt att säga innan. Ett problem vi funderade kring var om vi skulle 
få tag i intervjupersoner som ville delge oss sina tankar och erfarenheter. Nu blev det inget 
problem, men intervjupersonerna var givetvis oroliga om det på något sätt skulle gå att 
härleda deras intervjuer till dem. Vi förklarade att vi inte var ute efter att skada någon 
verksamhet eller individ på något sätt. Vi hänvisade och förklarade de fyra etiska kraven och 
på så sätt fick de en förståelse för vårt syfte. För att det inte skulle bli något problem under 
intervjuerna och med samarbetet där förtydligade vi för intervjupersonerna att deras identitet 
inte kommer att kunna avslöjas. Intervjupersonerna kontaktades inte genom arbetsplatsen, via 
chefen eller arbetsgruppen, och genom att alla intervjupersonerna arbetade på olika 
arbetsplatser minskade också risken för att någon av dem skulle kunna identifieras av en 
läsare.   
 
 
RESULTAT OCH TEORETISK PROBLEMATISERING 
 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa resultatet utifrån intervjuerna. Vi har valt att utgå 
från tre teman, som är följande: Orsaker till oenigheter i arbetsgrupper, Oenigheter med 
konstruktiv utgång, och Destruktiva oenigheter. Under dessa teman följer kategorier för att 
tydliggöra resultatet. Vi sammanställer intervjuerna och förtydligar dem genom citat från 
intervjupersonerna. Istället för ett kapitel efter resultatet kommer vi efter varje tema att 
presentera den teoretiska problematiseringen under rubriken, I ljuset av teorin.  
 
Vi har valt att benämna våra intervjupersoner vid namn som är fingerade. Våra 
intervjupersoner som figurerar i resultatet är: 
 

Berit, Bertil, Britta och Bosse är behandlare inom öppen respektive slutenvård i 
verksamheter som bedriver barn - och ungdomsbehandling.  
Christina har en chefsposition inom en öppenvårdsverksamhet för barn och ungdomar. 
Harriet är handledare i arbetsgrupper som är verksamma i arbete med barn och 
ungdomar.     

 
Orsaker till oenigheter i arbetsgrupper 
Det visar sig genomgående i alla intervjuerna att det är vanligt med oenigheter i 
arbetsgrupper. Det rör sig ofta om att det finns olika åsikter om någonting och att det är svårt 
att hitta fram till varandra. Man missförstår och tolkar varandra på ett felaktigt sätt, vilket 
många gånger bottnar i att vi alla har olika personligheter. Oenigheter uppkommer också 
genom att det finns en osäkerhet i gruppen som uttrycks på olika sätt. Ibland handlar det om 
irritation i arbetsgruppen som inte har utlösts av några stora saker. Avsaknad av tydlighet i 
arbetsgruppen visar sig också vara en betydande faktor till oenigheter. Man kan hamna i 
situationer som inte går att lösa inom arbetsgruppen. Sådana situationer blir ett problem när 
personalen inte pratar om det i arbetsgruppen. Även om man pratar om det, är det inte till 
hjälp om personalen sen fortsätter att arbeta på sitt sätt, vilket visar sig förekomma.  
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Olika åsikter  
Olika åsikter i arbetsgruppen beror ofta på att man inte är konsekvent i sitt arbete, menar 
Bosse. Det handlar om att det används olika sätt och metoder i arbetet och att det inte går att 
komma överrens om hur det ska vara. Bertil tror, att anledningen till att det kan vara svårt att 
komma överrens beror på att alla har olika personligheter som gör att det inte går att 
samarbeta, eller att man helt enkelt inte vill samarbeta därför att man drar åt olika håll. De 
olika åsikterna kan ligga på olika plan, som t.ex. mellan personer i en arbetsgrupp.  

 
Berit: Jag tänker speciellt på en som vi har nu då där det ständigt blir konflikter 
kring behandlingsplanen och det belöningssystem som finns. Och problemet där 
är ju att vi tycker så olika, vi tycker inte att det är viktigt att följa det. En del vill 
följa den till punkt och pricka och vill att det ska stå väldigt utförligt och andra 
tycker att det är lite sådär och att det inte är så noga. Alla ser det inte riktigt 
utifrån mitt sätt att tycka, att det är viktigt, de ser inte riktigt att det kan bli 
negativa konsekvenser av att inte följa den. 
 

De olika åsikterna kan också vara mellan arbetsgruppen och ledningen. Det är när man är 
oense om någonting, som det gör att åsikterna går till ytterligheter och skapar konflikter, 
menar Berit. Sådana situationer gör att det är svårt att komma fram till en lösning som känns 
bra. Upplevelsen är att ledningen inte bryr sig och det leder till frustration. Olika åsikter som 
leder till oenigheter i arbetsgruppen upplevs, av gruppen, som att ledningen är passiv och inte 
tar tag i problemet för att det är för besvärligt, säger Christina.  
 

Bertil: Det handlade om en chef som inte vågade ta ansvar och då outtalat var 
det vi andra som skulle ta det ansvaret. Då hamnar man ju i konflikter, vem som 
ska göra vad och sen när det inte blir gjort så får man skulden. 

 
Osäkerhet  
Osäkerhet är en bidragande orsak till att det skapas oenigheter i arbetsgrupper. 
Omorganisationer är ett överhängande problem som är svårt att greppa därför att man ofta får 
beslut framlagda utan att själv kunna vara delaktig och på så sätt inte heller kunna påverka 
situationen. När det talas om att omorganisationer skapar oenigheter i arbetsgrupper, handlar 
det ofta om försämringar därför att förbättringar är ju inget man behöver sitta och älta, anser 
Harriet. Gruppens sammansättning ändras genom att några medarbetare faller bort eller nya 
kommer till. Man känner oro och har svårt för att hitta sin roll i den nya arbetsgruppen. 
Uppfattningen är att det känns svårt att värna om sig själv i en ny organisation och 
upplevelsen är att man sviker sin gamla arbetsgrupp. Det kan skapa en inre konflikt därför att 
man står inför valet att flytta eller stanna kvar, menar Harriet. Osäkerheten ligger i, att om det 
är acceptabelt eller inte att tycka att förändringen leder till något bra eller tvärtom, utan att 
känna sig som en svikare. 
 

Harriet: Separationsfasen är ju jättejobbigt för en tajt grupp. Det sprids en 
osäkerhet, vem blir jag nu i nästa steg när gruppen splittras? Om det är någon 
som är kvar så undrar de ju, vilken blir min nya roll, vad händer nu? Och vi som 
har samarbetat så bra och vi som inte behövde säga allt till varandra, hur blir det 
nu? 
 

När en arbetsgrupp växer händer det mycket. Det kan kännas svårt att våga prata om sina 
åsikter inför den stora gruppen som upplevs som skrämmande, det är lättare att vara tyst 
därför att man inte vet hur ens åsikt kommer att bli bemött den gången man säger något. 
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Tystnaden behöver inte betyda att ens åsikter är fel men det skapas en osäkerhet när det inte 
ges respons på dem. Christina menar, att utvecklingen i gruppen sker genom olika processer 
och som påverkar vilket stadium gruppen befinner sig i. Hon gör en jämförelse med 
besättningen på en båt, alla ombord ska samarbeta och komma överens om vem som ska styra 
och vem som ska sköta vad. När det tillkommer en ny i gruppen måste medlemmarna hitta 
nya roller.     

 
Christina: Efterhand som gruppen blir större minskar utrymmet att kunna ge 
varandra feedback på ett spontant sätt och då blir det ibland tystnad istället som 
gör att det kan skapas osäkerhet.  

 
Osäkerheten kan också grunda sig i att någon tar på sig en mer ledande roll än den egentligen 
har och osäkerheten bottnar då i vem det egentligen är som bestämmer.  
 

Christina: Det finns en som bestämmer och så finns det en som ”bestämmer” och 
det kan ju skapa osäkerhet bland de andra, vad är det som försiggår? Om det är 
en stark informell ledare som är negativ så kan den personen få med sig andra. 
Då plockar de ofta den ena efter den andra av osäkra svaga personer. 
 

Irritation 
Oenigheter kan leda till olika irritationsmoment, vilket inte behöver grunda sig i allvarliga 
saker. Det visar sig att det kan handla om att någon ofta kommer för sent eller faktiskt inte gör 
sitt jobb, utan smiter undan och låter andra dra det tyngsta lasset. Sådana här situationer, 
menar Christina, kan leda till man blir orolig och irriterad på en av sina kollegor. Istället för 
att prata med kollegan som det gäller, väljer man att prata med andra och gå bakom ryggen. 
Det uppstår ”korridorsnack” och snart genomsyrar situationen hela gruppen och irritationen är 
ett faktum. 
 

Christina: … den personen gick hem tidigare idag, ja sådana här småsaker… En 
gång det händer är ju inget men om man har någon som kontinuerligt kanske 
smiter från jobbet eller så… 
 
Bosse: Det kan vara så om någon kommer för sent tio minuter varenda gång de 
ska börja jobba så blir det ju en konflikt till slut. 
 

Harriet berättar, att hon som handledare kan känna att det finns någon i personalgruppen som 
har ett individuellt uppdrag till henne. Det är inget som sägs men känslan finns att man stör 
sig på någon i gruppen och att önskemålet är att hon ska ta tag i det. Är man i handledning 
kan handledarens roll vara, att om personalgruppen är överrens om allt, ställa utmanande 
frågor som ger gruppen tillåtelse att vara olika. Handleder man en grupp som är väldigt olika 
kan uppgiften bli att hitta gemensamma nämnare som gör att personalgruppen känner sig mer 
lika. Harriet poängterar att det är okej att vara olika men att också förstå, att medlemmarna 
sinsemellan är mer lika än de tror. Den genomgående uppfattningen är att många små 
irritationsmoment leder till oro i arbetsgruppen om vad folk egentligen tycker och tänker. Om 
man får handledning när det uppstår mindre irritationer inom arbetsgruppen kan den förhindra 
att irritationerna utvecklas till större konflikter. 
 
Tydlighet 
Tydlighet mot varandra i arbetsgruppen visar sig vara viktigt för att gruppen ska må bra. Man 
förespråkar tydlighet från ledningen, framförallt vid omorganisationer. Om informationen är 
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tydlig blir det lättare att förstå och att kunna acceptera förändringarna, säger Berit. Önskan är 
också att samma tydlighet finns inom arbetsgruppen, då upplevelsen är att det är vanligt att 
man inte vågar ta upp saker med varandra, utan gärna går till andra än den/de det berör och 
pratar av sig.  
 

Christina: Det startas ju en konflikt i och med att man inte är tydlig mot 
varandra, utan det blir som någon uttryckte det i min arbetsgrupp, att det skapas 
”monster”. Man vet inte riktigt vad det handlar om. 
 

I ljuset av teorin 
Antonovsky (1991) menar att känslan av sammanhang, KASAM, är vad han kallar ett 
”hållningssätt” som bör ha en balans av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att 
utgöra en helhet. Känslan av sammanhang påverkas av yttre faktorer, som oenigheter i 
arbetsgrupper. En arbetsgrupp består av personer med olika grad av KASAM och 
sammansättningen av de olika graderna leder fram till var tyngdpunkten av KASAM finns i 
arbetsgruppen. Utifrån det kan man dra slutsatsen att hög grad av KASAM inom 
arbetsgruppen är positivt och ger en stark sammanhållning, medan låg grad av KASAM utgör 
en negativ atmosfär som skapar en större benägenhet att utveckla oenigheter i arbetsgrupper. 
 
Orsakerna till oenigheter i arbetsgrupper handlar vanligen om att det finns olika åsikter, en 
osäkerhet, irritation eller brist på tydlighet. Man kan se ett samband mellan Antonovskys 
begriplighet och osäkerhet som om att bristen på stimulans i arbetsgruppen gör att det uppstår 
en osäkerhet som är oförutsägbar. Bosse menar att alla i arbetsgruppen inte förstår, att det blir 
negativa konsekvenser för klienterna om det inte finns en enighet i gruppen om hur man ska 
arbeta med klienterna. Om man sätter detta i relation till Antonovskys begriplighet, kan man 
se att det är klienternas behandling som blir lidande och att enighet i arbetsgruppen är en 
förutsättning för att kunna vägleda sina klienter i rätt riktning. Kontentan är att vid låg känsla 
av begriplighet leder det till en ostrukturerad arbetsgrupp som av medlemmarna upplevs som 
en kaotisk situation, som skapar osäkerhet och irritation. Berit menar att tydlighet från 
ledningen gör att man lättare förstår varför det ska ske en förändring och vad den kommer att 
innebära. Tydlighet kan kopplas ihop med Antonovskys filosofi vad det gäller meningsfullhet, 
där han menar att meningsfullhet är nödvändigt om man ska kunna känna sig delaktig och inte 
stå utanför. I resultatet med intervjupersonerna visar det sig att avsaknaden av en tydlighet i 
olika situationer gör att de inte känner sig delaktiga och att de inte kan vara med och påverka. 
Utifrån, att avsaknad av tydlighet leder till dålig meningsfullhet kan man dra slutsatsen, att det 
återigen är klienterna i behandling som blir lidande. Därför att om inte personalen ser någon 
mening med sitt arbete, kan de inte heller motivera sina klienter till förändring. Finns det en 
hög meningsfullhet hos människor påvisar Antonovsky att man kan finna en mening i den 
rådande situationen och att man vågar konfrontera den. Finns det däremot en låg 
meningsfullhet är risken att man istället smiter undan. Besitter man en god begriplighet och 
meningsfullhet borde förutsättningen vara att det även finns god hanterbarhet. Antonovsky 
förklarar att hanterbarhet anger den omfattning av resurser människan har att använda sig av 
för att möta krav som utgörs av olika stimulis. De här tre begreppen borde vara grunden till, 
att kunna förstå, att olika orsaker kan skapa uppkomsten av oenigheter i arbetsgrupper.  
 
Oenigheter med konstruktiv utgång 
Oenigheter som först skapar problem men ger en positiv utgång, handlar övervägande om 
förändringar i arbetsgruppen på olika nivåer. Det handlar ofta om organisationsförändringar 
eller att konstellationen i arbetsgruppen förändras. Dessa situationer leder till oönskade 
konflikter och skapar ett påtvingat behov av att lösa dem. Vanligast är att arbetsgrupperna 
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själva får lösa oenigheterna utan vare sig intern eller extern hjälp. Sådana här oenigheter visar 
att det vanligen stärker arbetsgruppen då de känner att de måste hålla ihop inför det nya och 
hotfulla.  
 
Problem  
Om en ledning tänker mer framåt i verksamheten än den delger arbetsgruppen, är det av vikt 
att det finns en bra dialog mellan dem. Finns det någon eller några personer i en arbetsgrupp 
som vågar ifrågasätta och säga vad de tycker, kan det förhindra att oenigheter senare hamnar 
på arbetsgruppsnivå. 
 

Christina: Jag ska driva en verksamhet framåt och matcha de behoven som finns 
i samhället… Det vet jag är en stark sida i mitt ledarskap, att jag driver 
verksamheten väldigt kraftfullt. Nackdelen med detta är då att jag inte riktigt kan 
landa här och nu, jag vill att det ska gå snabbt. Då är det bra att ha sådana i sin 
arbetsgrupp som säger, de här lite mer analytiska ni vet som säger, hur har du 
tänkt då? Jag blir provocerad av detta för jag tycker ska vi tjafsa om det nu 
liksom… Det kan man se som en konstruktiv konflikt, att någon säger emot mig 
och vågar säga till mig även om jag är väldigt laddad i detta och har kanske en 
roll som chef. 

 
Omorganisationer i arbetsgrupper där medlemmarna inte själva från början är med och 
påverkar, skapar en oro och osäkerhet inför vad som ska hända. Britta berättar om en 
omorganisation som innebar att behandlings- och utredningsavdelningen skulle slås ihop till 
en enda avdelning. Situationen gjorde att det var väldigt rörigt i början eftersom de berörda 
inte hade fått vara med och arbeta fram hur sammanslagningen skulle gå till.  
 

Britta: Vi tänkte då att alla har olika synsätt, jobbar man med utredning så 
jobbar man på ett sätt och jobbar man i behandling så jobbar man på ett annat 
sätt. Där blev det ju en konflikt… 
 

Den genomgående synen, i alla intervjuerna, på förändringar är att man upplever sig tvingad 
till förändring fast behovet i arbetsgruppen inte finns. Det pratas mycket om oenigheterna 
men mest inom arbetsgruppen, i små grupper som korridorsnack, det visade sig att vara 
ovanligt med handledning vid sådana här situationer. 
 
Klientpåverkan 
Genomgående visar det sig att övertygelsen om att oenigheter i arbetsgrupper påverkar 
klienter, var samstämmig bland samtliga intervjupersoner. De olika oenigheterna som delgavs 
är övervägande problem som inte handlar om behandlingsarbetet. Man pratar mer öppet om 
problemen och klienterna kan ibland vara medvetna om vad oenigheterna handlar om och blir 
påverkade på ett eller annat sätt.   
 

Berit: Det är klart att problemet påverkade behandlingsarbetet, det gjorde det ju 
absolut. Det var mycket tid som gick till det, hur det skulle lösas och på vilket sätt. 
Det var många gånger som vi satt runt köksbordet och funderade över detta med 
papper och penna. Klienterna var ju dödströtta på det. De tyckte ju vi skulle 
stoppa undan papper och penna och strunta i alltihopa. 
 

Även om oenigheterna stannar i arbetsgruppen kan klienterna känna av det på olika sätt. Ofta 
är det de svagaste och osäkraste klienterna som känner av det tydligast. Klienterna känner att 
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det är en dålig stämning i arbetsgruppen. Enligt Britta, blir det ofta brist på tålamod och 
behandlingsarbetet är inte lika professionellt som man kan önska. 
 

Harriet: … för de osäkra eller de som har det jobbigt på något sätt känner av 
sådana här vibrationer direkt. 
 
Harriet: … i slutändan är det barnen och ungdomarna som känner sig 
otillfredsställda. 
 

Lösningen 
Det visar sig att lösningen många gånger kommer genom arbetsgruppen själv eftersom man 
har en svag ledning som inte ta tag i problemet. I Berits fall, handlar det om att arbetsgruppen 
befann sig mitt i mellan ett chefsbyte när deras problem uppstod. De fick själv utse personer 
inom gruppen som fick i uppdrag att försöka nå en lösning på oenigheten. 
 

Berit: Det blev jättebra, det blev ett tillfälle när i stort sett hela arbetsgruppen 
var samlad och när vi presenterade det förslaget vi hade, det blev accepterat. Och 
nu efteråt så funkar det bra. Jag tror att de flesta är ganska nöjda. 
 

I de fall arbetsgruppen får handledning med anledning av oenigheten upplevs det att det är 
först då man kan börja prata om problemet och närma sig en lösning. För Britta och hennes 
arbetsgrupp där oenigheten handlade om att två avdelningar skulle slås samman, var det först i 
handledning som de båda grupperna kunde börja prata med varandra. Handledningen gjorde 
att alla fick komma till tals, de pratade ihop sig och fick även en tydlighet av ledningen vad 
sammanslagningen skulle innebära.  
 

Britta: Då blev ju också alla mer klara över hur det skulle vara... tänka om hur vi 
förändrar det här som vi har nu och kommer vidare i den processen.  Det gjordes 
att det blev en omstart, det blev bra och det märktes ju givetvis på ungdomarna 
också när alla var mer samspelta…  
 

Det visar sig att oenigheter i arbetsgrupper ofta uppkommer med anledning av en ledning som 
kommer med förändringar utan att bjuda in gruppen i förslaget. Som chef har man en 
maktposition, menar Christina och tycker det är bra om man har en arbetsgrupp som vågar 
reagera och säga ifrån när de inte delar chefens åsikt.  

Christina: … får mig att tänka till och stanna upp och reflektera över det här 
förslaget som jag tänt på till 100 % liksom, och känner att det här måste vi bara 
göra. Det kanske inte var något bra, jag kanske har förivrat mig liksom. Om jag 
är för stark i min övertygelse så gäller det att finns någon som är stark i gruppen 
som vågar säga inför de andra att denne inte tror på min idé. 
 

I ljuset av teorin 
Enligt det salutogena synsättet som Antonovsky (1991) förespråkar, kan det genom djupare 
förståelse och kunskap skapa en rörelse i riktning mot det friska. Rörelsen påverkas beroende 
på hur människan uppfattar den nya livssituationen. Enligt resultatet visar det sig att de 
svagare klienterna påverkas mer negativt när inte personalen är professionell, på grund av det 
finns oenigheter i arbetsgruppen. Här kan man se att det saknas ett salutogent tänkande som 
främjar klienternas behandling och även dra slutsatsen att det är nödvändigt att förankra ett 
salutogent tänkande för att kunna hjälpa klienterna att finna vägar till förändring, som ger 
behandlingen ett positivt resultat.   
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Ett viktigt redskap för gruppen tar sin utgångspunkt i personalens resurser som försöker finna 
vägar till en lösning med en positiv utgång istället för att bara se oenigheten som en 
riskfaktor. Engagemang gör att man förstår de problem man ställs inför och leder då till en 
motivation att använda sina resurser för att finna en lösning på problemet. Utifrån detta kan 
man se att delaktighet i en arbetsgrupp förstärker känslan av sammanhang, KASAM, och 
dessutom är en förutsättning för att bibehålla den positiva andan som behövs för att bemöta de 
oenigheter som uppstår. 
 
Antonovsky menar, att om personer har en samstämmighet om gruppens starka KASAM är 
det den bästa förutsättningen för rehabilitering. Detta kan förklaras som om personerna i en 
arbetsgrupp har förståelsen för hela gruppens KASAM, kan det bidra till att lättare lösa 
oenigheter som uppkommer. Antonovsky anser att gruppens upplevelser och 
överensstämmelse om KASAM är av vikt vid problemhantering. Vidare påvisar Antonovsky 
att de olika individerna i en grupp som ser gruppen som just en grupp även ser världen som 
begriplig, hanterbar och meningsfull och där upplevelser har en hög samstämmighet, är en 
grupp med en stark KASAM. Detta visar på att KASAM är något som utvecklas när en 
arbetsgrupp står inför förändringar som de själva inte kan vara med att påverka. 
Förändringarna stärker istället arbetsgruppen eftersom man håller ihop inför de opåverkbara 
förändringarna.   
 
Destruktiva oenigheter 
Negativa oenigheter visar sig oftast att handla om problem runt klienter och deras behandling. 
Det handlar om att man har olika synsätt i behandlingsarbetet och det ligger på olika plan som 
mellan personer i arbetsgruppen eller mellan arbetsgrupp och ledning. Om det inte finns en 
fungerande dialog mellan kollegor i en personalgrupp och mellan dem och ledningen uppstår 
en brist som kan leda till att oenigheter blir svårlösta. Det förekommer också en viss rivalitet 
kollegor emellan. De som har arbetat länge inom verksamheten, tycker att deras sätt att arbeta 
på är det bästa och känner sig hotade när ny personal tillträdde i arbetsgruppen. Hotet utgörs 
av att den nya personalen har mer utbildning och andra synsätt när det gällde 
behandlingsarbete. Det framkommer också att det uppstår oenigheter när det finns någon eller 
några i en arbetsgrupp som aldrig vågar stå för sina åsikter.  
 
Problem 
När Bosse var ny på en arbetsplats fick han problem med en kollega som hade arbetat länge 
inom verksamheten. Det hela rörde sig om att Bosse fick ta emot känslig information av en 
klient. Kollegan ansåg att det inte var Bosse, utan kollegan själv som skulle ha den 
informationen. Klientens problem var egentligen ingen nyhet för någon i personalgruppen, 
men eftersom klienten kände förtroende för Bosse och inte för Bosses kollega, ledde 
situationen till en oenighet. 

 
Bosse: … kollegan sa då att jag inte var kompetent nog att ta emot den 
informationen, och detta sa kollegan till andra. När jag fick höra det blev jag 
givetvis arg och tog upp det med kollegan och vi pratade om det. Då menade 
kollegan ju att det var för att skydda mig, att jag inte visste vad jag skulle göra av 
den informationen jag fick av klienten. 
 

Upplevelsen är att dålig kommunikation gör det svårt att prata om oenigheter i arbetsgruppen. 
Vid de tillfällena det pratas om oenigheter, som framförallt berör klienterna och 
behandlingsarbetet, kan man känna en viss tillfredställelse om samförstånd. Tillbaka i 
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behandlingsarbetet visar det sig att samförståndet är som bortblåst. Berit menade, att man inte 
tog hänsyn till den gemensamma överenskommelsen, utan att man bara fortsatte att jobba på 
som innan. Bertil ser risker med att inte hålla sig till gemensamma beslut. Han menar att 
konsekvensen kan bli att man i fortsättningen vid minsta lilla nya motstånd även ältar gamla 
olösta problem.  
 

Bertil: Jag tror inte att det går att blunda för konflikter utan att de måste upp till 
ytan på ett eller annat sätt… om man inte löser någonting utan att allt bara 
”sopas under mattan”, då ligger det ju och gror hela tiden… 
 

Den allmänna uppfattningen är att kolleger som springer runt och ger olika versioner, 
beroende på vem man pratar med, till sina kolleger skapar oenigheter i gruppen. Christina 
berättar om en person hon hade i sin arbetsgrupp som hela tiden gick till henne med 
information om kollegerna. Den personen kunde aldrig ta någonting med den det gällde utan 
pratade alltid med andra.  
 

Christina: Den här personen såg inte vad som hände i det beteendet utan gjorde 
sig helt fri från detta och när man pratade i grupp så kunde den här personen 
aldrig känna in sig i detta. 
 

Christina ställdes inför ett dilemma om hur hon skulle ta tag i problemet. Svårigheten låg i att 
personen i fråga inte kunde se sin egen del i situationen. Personen backade när det kom på tal 
att man skulle ta tag i oenigheten gemensamt med hela arbetsgruppen. 
 
Klientpåverkan 
Uppfattningen är genomgående att man ser sin roll som ett redskap i behandlingsarbetet. 
Finns det då oenigheter i arbetsgruppen påverkar det klienterna och man kan inte arbeta på ett 
professionellt sätt. Bertil menar, att är man inte överrens i personalgruppen, det spelar ingen 
roll vad konflikten handlar om, klarar man inte av att hålla en linje utåt. Konflikten lyser 
igenom och klienten tar många gånger tillfället i akt och utnyttjar situationen.  
 

Bertil: Är man i konflikt med en personal är man ju benägen att tro det klienten 
säger om den personalen, det blir liksom självuppfyllande profetia på någonting. 
Det är ju det största dilemmat i behandlingsarbetet att man splittrar ju 
personalgrupper ganska enkelt på det sättet som klient om det finns en konflikt. 
 

Om man inte har förtroende för sina kollegor skapar det en otrygghet som gör att det blir svårt 
att ge allt i behandlingsarbetet. Christina anser att timing är oerhört viktig mellan kollegor, att 
man matchar varandra och lyssnar in varandras åsikter. Fungerar inte detta samspel, syns det 
tydligt i behandlingsarbetet och klienten blir lidande. 
 

Berit: Givetvis påverkar detta behandlingsarbetet jättemycket. Bara nu den 
senaste veckan så ifrågasatte klienten det. Varför gör ni så olika och varför säger 
ni så olika? Den informationen har ju inte jag fått, det kan ni ju inte komma och 
säga nu.  

 
Det upplevs också att det är acceptabelt att ha olika åsikter kring behandlingen och att det 
även är okej att visa det inför klienten, förutsatt att man visar de olika åsikterna på ett 
respektfullt sätt mot varandra. I de fall där respekten inte finns känner man sig överkörd av 
sina kollegor och det blir en dragkamp om det som anses vara bäst för klienten. Bosse berättar 
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om ett fall där klienten hade kommit långt i sin behandling men blev störd av personalens 
konflikt. Situationen gjorde att processen stannade upp och det tog lång tid för klienten att 
bygga upp ett förtroende så att denne kunde gå vidare i bearbetnings- och behandlingsarbetet.  
 

Bosse: Det måste man ju se som att det verkligen har påverkat klienten och 
behandlingsarbetet. Det är ju ett år av klientens liv, tid är ju också behandling. 
Sen kanske inte klienten hade lyckats men hade ändå gjort ett försök eftersom 
klienten själv ville. 
 

Lösning 
Det är svårt att komma till en lösning då upplevelsen är att det inte avsatts tillräckligt med tid 
till att diskutera eventuella oenigheter. Funderingar finns om hur man ska förankra 
förhållningssättet i gruppen och genomgående vill man ha tydlig struktur och riktlinjer för att 
verksamheten ska fungera. Christina berättar att hon brukar samla sin grupp och prata allmänt 
om förhållningssätt för att komma fram till hur man vill vara mot varandra. Det är genom 
dessa diskussioner man kan förankra ett sätt som underlättar dialogen för att lösa oenigheter 
när de uppstår. 
 

Christina: Då får man på något sätt sitta tillsammans… Det är ju lite som 
familjeterapi, att man får bolla det fram och tillbaka och försöka se sin egen del i 
det och vad som kan ha gjort att det har blivit på det sättet. 
 
Christina: … att ta in andras synsätt kan ju bli en form av konfliktlösning.  
 

Generellt är att man vill försöka lösa oenigheter inom arbetsgruppen. Om man inte når en 
lösning är det önskvärt att få handledning vilket visade sig vara något som man saknade. I de 
fall det erbjuds handledning är det inte alltid man kommer fram till en lösning. Britta berättar 
om en handledningssituation, mellan sig själv och en kollega, där handledaren inte var 
opartisk utan tog den andres synsätt.  
 

Britta: … handledaren borde vågat sätta ner foten… Jag tror handledaren tyckte 
att det var en sådan stor konflikt och vi hade inte tid att ta tag i den ordentligt på 
den korta handledning som vi hade… valde ett sätt som denne trodde att vi båda 
skulle vara nöjda med, men så blev det ju inte. 

 
Det förekommer att oenigheter förblir olösta trots att man har fört diskussioner inom 
arbetsgruppen eller tagit hjälp genom handledning. Bertils arbetsgrupp hade en konflikt som 
blev så stor att man tillslut inte pratade om det alls. Man gör några försök som inte leder 
någonvart utan man hamnar i en återvändsgränd.  
 

Bertil: Det var aldrig något vi tog tag i, vi hade några sådana dagar då vi 
försökte men de var totalt meningslösa, de ledde inte fram till någonting. 
 

Den genomgående uppfattningen är att många av de negativa oenigheterna bottnar i otydlig 
struktur på arbetsplatsen. Även när det finns en struktur kommer den inte alltid upp till ytan. 
Det visade sig också att man efterfrågar bättre interna utbildningar eftersom de som erbjuds, 
inte alla gånger bidrar till en utveckling. Om alla har en god kunskap om arbetssätten inom 
verksamheterna kan det förhindra att oenigheter kring klientens behandling uppstår. 
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Berit: Jag tror att man hade kunnat komma tillrätta med konflikter genom mer 
teoretisk kunskap, delvis i alla fall, för att just behandlingsarbetet inte ska bli 
lidande. 
 

Förebyggande 
Genomgående visar det att man försöker finna olika sätt att förebygga oenigheter i 
arbetsgruppen. Samla arbetsgruppen regelbundet för att diskutera och utvärdera arbetet är ett 
sätt. 
 

Christina: … har just pratat om detta utifrån en sådan här medarbetarenkät där 
man har diskuterat det här om hur man hanterar konflikter. 

  
När en ny arbetsgrupp bildas eller det sker förändringar inom arbetsgruppen tycker man det är 
bra om det finns en handledare med som styr samtalet. Harriet påpekar att det är viktigt att 
man lyssnar på alla och att man inte håller på att värdera vad som sägs, utan att alla åsikter är 
lika mycket värda.  
 

Harriet: Det är väldigt vanligt att någon eller några för allas talan eller som tar 
väldigt mycket ”prattid”… alla måste få tid, alla vill inte ha lika mycket tid eller 
tar lika mycket tid… Jobba ihop gruppen så att man känner sig trygg, det är okej 
att säga att man inte kan eller att man inte vet. Ingen behöver sätta upp någon 
fasad… vi har alla våra svagheter och dåliga dagar och vi är inte sämre för det. 
 

Genomgående visar det sig att man vill ha en handledare som leder gruppen framåt i 
utvecklingen och tydliggör eventuella oenigheter. Handledarens kompetens ska bidra till att 
skapa trygghet i arbetsgruppen för att alla ska känna samhörighet med varandra.  
 

Harriet: Som handledare jobbar jag med arbetsgrupper för att stärka gruppen, 
för att hitta nya infallsvinklar på pedagogiska problem, för att stötta varandra 
och för att avlasta varandra.    

 
En generell uppfattning är att god kunskap bidrar till att förebygga uppkomsten av negativa 
oenigheter. Dels genom att ha förståelse för hur personer i arbetsgrupper fungerar och dels 
genom att ha kunskap om det behandlingsarbete som bedrivs. 
 

Berit: … jag tycker det låter hemskt att säga det, men jag tror att det behövs mer 
teoretisk kunskap för många för att förstå vad egentligen är som händer. 
 

I ljuset av teorin 
Antonovsky (1991) menar att förändringar i arbetet kan leda till förändrad KASAM hos 
individen som då också påverkar gruppens KASAM. Grupper med stark KASAM ger struktur 
åt situationer som med tiden höjer KASAM, individuellt hos medlemmarna. Gruppens 
KASAM är viktig för hur gruppen hanterar situationer. Om Individer har ett svagt själv blir 
också deras KASAM svagt. En människa med ett svagt själv kan klamra sig fast vid en viss 
identitet som ett försök att lindra ångest som uppstår, just på grund av det svaga självet. En 
sådan här människa skulle få en strikt och omedgörlig KASAM, där upplevelsen av hög 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inte ger utrymme för några förändringar. En 
förklaring blir att när oenigheter uppkommer förändras antingen personalens KASAM i 
arbetsgruppen eller hela gruppens KASAM. Vilken riktning förändringen tar eller, som man 
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kan se det, om oenigheten löses eller inte bestäms av den meningsfullhet som finns i 
arbetsgruppen.  
 
En olöst oenighet kan ses som negativ stimuli och sättas i relation till det Antonovsky menar, 
när han påvisar att spänningar ger upphov till stress som skapar ohälsa. Om man inte 
använder sig av ett salutogent tänkande som här, innebär att se de faktorer som gynnar en 
oenighets lösning, kan man förstå att olösta oenigheter påverkar arbetsgruppens välmående 
och förmåga att utföra ett tillfredställande arbete. Finns det inte engagemang, som hör ihop 
med meningsfullhet, anstränger sig inte gruppen till motivation för att hitta resurser till att lösa 
oenigheten. Obefintlig motivation leder till en immunitet för stimuli och gör hela situationen 
obegriplig. Enligt Antonovsky, tror personer med stark KASAM, att problem kan ordnas och 
förstås och de har en förmåga att förvandla kaos till ordning och förvirring till klarhet. 
Personer med svag KASAM däremot anser, att kaos är oundvikligt och ger upp varje försök 
till att begripa problemet, vilket leder till oengagerade försök till att effektivt försöka lösa 
problemen. På liknande sätt är intervjupersonernas uppfattning, att negativa oenigheter inte 
alltid når en lösning och att är olika faktorer som spelar in. 
 
Tillit är en relevant resurs för att förhindra uppkomsten av negativa oenigheter. Antonovsky 
menar, att tilliten ger oss resurser och de perspektiv som behövs för att kunna se att saker och 
ting ordnar sig. Resurserna får oss att kunna handskas med situationer och gör att det som 
känns förvirrande blir begripligt, som i sin tur leder till och skapar förutsättningar för att 
upplösa spänningarna. För att kunna förhindra att oenigheter som ger en negativ utgång krävs 
det ett förebyggande arbete. Antonovsky anser, att om man har stark KASAM och kan 
fokusera på vidden av problemet, ser man det som en utmaning i att finna resurser som är 
användbara för att möta problemet. Vidare menar han, att det krävs en definition av 
problemets karaktär och dimensioner, att göra problemet begripligt, innan man kan avgöra 
vilka resurser som är användbara. 
 
Den slutliga tolkningen är, att begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har 
var för sig en mer eller mindre stark roll. Tillsammans utgör de KASAM och skapar en 
helhet, som i sin tur ger förutsättningen för en framgångsrik problemhantering.        
 
Resultatsammanfattning 
Resultatet visar att det är vanligt med oenigeter i arbetsgrupper. Oenigheterna visar sig oftast i 
att man har olika åsikter, att det finns en osäkerhet, en irriterad stämning och att det saknas en 
tydlighet mellan personer i arbetsgrupper och mellan arbetsgrupper och ledning. Vidare i 
resultatet tas det upp om oenigheter med konstruktiv utgång. De oenigheterna handlar till 
största del om förändringar i arbetsgruppen på olika nivå. Det handlar oftast om förändringar 
som arbetsgruppen själv inte kan vara med och påverka. Resultatet tar upp olika problem, hur 
klienterna upplevs påverkas och hur lösningen av oenigheter kan gå till. Som sista tema i 
resultatet tas det upp om destruktiva oenigheters uppkomst och det visar att det vanligen 
handlar om problem runt klienter och deras behandling. Olika synsätt, rivalitet mellan 
kollegor och att man inte vågar stå upp för sina åsikter tar sig i uttryck på olika sätt i 
arbetsgrupper och det gör att det kan skapas destruktiva oenigheter. Resultatet visar att dessa 
problem påverkar klienter, hur man kan finna en lösning och hur man kan förebygga att 
destruktiva oenigheter uppkommer. Det visar även att i vissa fall förblir destruktiva 
oenigheter olösta. 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Den metod vi använt oss är en kvalitativ forskningsmetod med intervju som grund. Vi har 
hämtat inspiration från hermeneutiken då den, liksom vi, ämnar få förståelse för andra 
människors livsvärld. Vår önskan var utifrån ämnet och genom vårt syfte och våra 
frågeställningar att få djupare kunskap om hur konflikter i arbetsgrupper, inom 
behandlingspedagogiskt arbete, påverkar klienter. Utifrån vårt ämne, som vi valt att belysa 
genom vårt syfte och våra frågeställningar, anser vi att den metod vi använt oss av har 
fungerat bra. 
 
Innan intervjuerna tog vi del av litteratur om tidigare forskning. Avsaknaden av litteratur om 
hur konflikter i arbetsgrupper påverkar klienter gjorde, att vi ställde oss undrande om det 
räckte med vår förförståelse kring ämnet, för att på ett tillfredställande sätt kunna ta del av de 
erfarenheter och tankar intervjupersonerna delgav oss. Det finns tankar kring vad vi mer hade 
kunnat studera för att få ännu mer kunskap om vårt ämne men det lämnar vi nu och tar upp 
det under rubriken, framtida forskning.  
 
Urvalet som vi har gjort upplever vi som relevant, då vi har intervjuat sex personer inom lika 
många verksamheter. Bredden och att det var verksamheter inom både öppen - och 
slutenvård, tror vi har gett oss ett tillräckligt omfattande resultatet att arbeta med. Grundat på 
att det var lika många situationer och erfarenheter att ta del av som det var verksamheter. Vi 
gav intervjupersonerna möjlighet att fritt berätta om situationer kring vårt ämne, vilket 
resulterade i mycket text av utskrifterna från intervjuerna. Vår tanke var från början att bara 
intervjua behandlingspersonal inom verksamheter med behandlingsarbete, men urvalet 
ändrades när vi fick tillfälle att även intervjua en chef och en handledare.  
 
Avgränsningarna i resultatet är presenterade som C- chefen, B- behandlingspersonal, H- 
handledare. Under vårt analysarbete uppkom tanken om, att det hade varit intressant att göra 
en analys utifrån positionerna som respektive intervjuperson har. Den inriktningen fanns det 
dock inte utrymme till att ta vara på inom ramen för denna studie. Detta får oss att fundera 
över om inte resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade gjort en jämförelse mellan de olika 
positionerna istället.    
 
När vi nu ser tillbaka på analysen och tolkningen av resultatet tycker vi att metoderna vi 
använt oss av har varit de som lämpade sig bäst. Att göra en så ingående analys av resultatet 
gjorde att vi relativt tydligt kunde se, de tre övergripande teman vi använt oss av och att de 
kategorier vi tagit fram utifrån våra teman känns relevanta. Tolkningen av resultatet tycker vi, 
att vi har gjort bäst genom att vi varvat sammanfattning av intervjuerna och förtydligat 
sammanfattningen med citat från intervjupersonerna. 
 
Den slutliga tolkningen av resultatet gjordes efter varje tema under rubriken, i ljuset av teorin. 
Där relaterade vi Antonovsky (1991) och känslan av sammanhang, KASAM med det 
intervjupersonerna säger i resultatet. Detta tycker vi har varit ett bra sätt, att i en sista del 
förtydliga resultatet genom teoretisk problematisering. 
 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet och den teoretiska problematiseringen har gett svar på de frågeställningar vi hade 
utifrån vårt syfte. När vi diskuterade kring vilka resultatets centrala delar var och vad som var 
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relevant att lyfta fram, insåg vi hur svårt det var att göra en begränsning. Svårigheten låg i att 
vi anser att huvudparten av resultatet är högst relevant för behandlingsarbete. Vi vill kunna 
dela med oss av vår nya kunskap till så många som möjligt och det kan inte göras utan att ta 
upp reflektioner kring merparten av resultatet.  
 
Innan intervjuerna gjordes hade vi en förförståelse om konflikter i arbetsgrupper och vi hade 
även funderingar om hur dessa konflikter kunde påverka klienterna. Mycket av det som har 
framkommit har inte varit helt främmande för oss men vår förförståelse och bekräftelse 
utifrån resultat har dock gett oss en djupare kunskap kring ämnet. Syftet med denna studie har 
inte varit, att utifrån klienters synvinkel, koncentrera oss på deras uppfattning om hur de 
påverkas av konflikter bland personal. Men tanken på dem har följt oss genom hela studien 
och det kanske inte är så konstigt, eftersom det är klienterna som har högsta prioritet för oss 
som blivande behandlingspedagoger. Eftersom klienterna är viktiga för oss kommer vår 
diskussion även att beröra dessa. 
 
Utifrån vår erfarenhet kan vi tydligt se att klienter påverkas vid konflikter, vilket också 
framkommer ur resultatet. Det framhålls genom att personal inom verksamheter med 
behandlingsarbete har gett sin syn på erfarenheter angående hur konflikter i arbetsgrupper 
påverkar klienter. De har uttryckt sina tankar om vad som kan och vad som faktiskt orsakar att 
oenigeter uppstår. Betydelsen av orsakerna och vad de leder till skapar ett oroligt arbetsklimat 
i arbetsgruppen. Förståelsen vi har fått kring det här, gör att vi absolut kommer att vara mer 
lyhörda i vårt framtida arbete och att vi kan medverka till ett positivt arbetsklimat genom den 
kunskap vi har fått. 
 
Det visade sig att konstruktiva konflikter fanns inom intervjupersonernas arbetsgrupper och 
att dessa konflikter ansågs stärka gruppen. Konflikterna orsakades av opåverkbara faktorer, 
som förändringar i verksamheten. Yttre hot enade gruppen istället för att splittra den. Vi 
tycker att det är bra att en arbetsgrupp håller ihop när läget blir turbulent, men vi beklagar 
orsaken till sammanhållningen och är inte något förvånade. Vi har båda stött på detta under 
hela vårt verksamma yrkesliv och vet att chefer och ledning i regel är medvetna om problemet 
utan att göra något år det. Här kan vi inte låta bli att ta med ett citat som visar att det inte bara 
är ett problem i modern tid. Citatet är taget ur Fredriksson, (1995 s.5). 

 
Vi tränade hårt – men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi 
omorganiseras.  
 
Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom 
omorganisationen och också vilken underbar metod detta är för att skapa 
illusionen av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och 
demoralisering. 

Gaius Petronius 
(död år 60 e Kr)   

 
Det visade sig att det fanns destruktiva konflikter i samtliga verksamheter där vi gjorde våra 
intervjuer. Vi tycker att det är anmärkningsvärt eftersom man arbetar med människor som mår 
dåligt och vi anser att det är ett stort dilemma när klientarbetet blir påtagligt lidande. Hur ska 
man kunna erbjuda en bra behandling, om det inte fungerar i arbetsgruppen och det läggs för 
mycket tid på att ha konflikter istället för att ge klienterna den tiden. Ännu viktigare måste 
vara att förstå hur angeläget det är för klienterna, som är de som behöver en fasthet och en 
stadig tillvaro för att lyckas i sin behandling. 
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De konflikter som stannade inom arbetsgruppen påverkade klienterna något mildare i form av 
tidsbegränsning och reducerad uppmärksamhet och att de blev åsidosatta. Konflikterna som 
berörde klienterna och deras behandling påverkade självklart klienterna på ett allvarligare sätt. 
Oenigheter gjorde att klienterna tappade tråden i sin behandling och någon till och med 
stagnerade i sitt framskridande behandlingsresultat. Det förekom också att klienterna spelade 
ut personalen mot varandra när de kände av det dåliga arbetsklimatet. Vi har av erfarenhet sett 
hur farligt det kan bli när klienter spelar ut personalen mot varandra. Klienterna kan få med 
sig andra klienter och bli en enad front som gör uppror. I värsta fall kan upproren leda till 
upplopp och då kommer både klienters och personals säkerhet i fara. Den förståelse vi har om 
klienters påverkan och det vi själva har sett genom den erfarenhet vi har från 
behandlingspedagogiskt arbete gör, att vi kan sakna mer konkreta exempel på klientpåverkan 
från våra intervjupersoner.  
  
Om man har möjlighet att arbeta förebyggande är det ett sätt att ta till för att undvika 
uppkomsten av konflikter. I resultatet framkom det att man hade en önskan om att få tillgång 
till handledning vid behov. Vi tycker att det borde läggas ner mer tid och pengar på 
handledning inom arbetsgrupper. Det skulle vara en laglig rättighet att alla som arbetar inom 
människovårdande yrken får kontinuerlig handledning. Vi är övertygade om att det måste 
stärka och ge gruppen bränsle i form av energi som kan överföras till klientarbetet. 
 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) menar att det är arbetsgruppen som skapar det 
arbetsklimat som råder. Förutsättningen för ett bra arbetsklimat är att varje individ i 
arbetsgruppen tar ett personligt ansvar. Om vi reflekterar över det som framkom i resultatet, 
kan vi tycka att om man tar ett mer personligt ansvar borde det inte finnas så mycket 
destruktiva konflikter att tala om. I bakgrunden har vi tagit upp om personliga förhållningssätt 
i konflikter. Nu kan det passa att resonera kring dem utifrån reflektioner av resultatet som 
handlar om destruktiva oenigheter. Vi är ju alla olika personligheter och hur vi hanterar 
konflikter är beroende av dessa. Johnson och Johnson i Lennéer Axelsson och Thylefors 
(1995) har utvecklat en modell utifrån djurens egenskaper i Fablernas värld. De menar att den 
modellen ger en förståelse om de olika personliga förhållningssätten i konflikter: 
 
Sköldpaddan kan vara den som aldrig vågar ta någonting med den det berör och som smiter 
undan när det är dags att ta upp konflikter till ytan. 
 
Hajen skyr inga medel och kan vara den som har arbetat länge inom en verksamhet. Han vill 
inte ha någon konkurrens i sitt yrkesutförande. Hajen kör över sina kollegor utan att reflektera 
över det något nämnvärt. 
 
Teddybjörnen kan tyckas vara exemplarisk att ha i en arbetsgrupp, då han vill vara alla till 
lags. För teddybjörnen är relationen viktigast så vid konflikter är han nog inte till mycket 
nytta. 
 
Räven skulle finnas i alla arbetsgrupper och gärna många av dem. Räven kan kompromissa 
och är duktig på att få arbetsgruppen att känna sig enig och att det därigenom går att nå 
lösningar på konflikter. Räven skulle också kunna vara en handledare. 
 
Ugglan kan vara chefen i en arbetsgrupp och han är den chefen arbetsgrupper ibland saknar. 
Ugglan ser problemen och ta tag i konflikter när de uppstår. Han vill känna sig tillfredställd i 
sitt arbete och han ser till att hans arbetsgrupp mår bra. 
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Den allra viktigaste kunskapen som vi har fått genom studien är att förstå hur pass viktig 
KASAM är för arbetsgruppen. Att KASAM är nödvändigt för att man ska må bra individuellt, 
känna en tillhörighet som ger livet mening, är inte så svårt att förstå. Det är bara att se till sig 
själv och situationer som har varit väldigt obekväma och som har gjort att man ibland har 
tvivlat över sig själv och sin förmåga. Det som däremot gav oss en aha – upplevelse var att 
förstå hur gruppens samlade KASAM påverkar oss genom hur vi reagerar och agerar i vårt 
arbeta. Intressant är också graden av KASAM:s komponenter varierar utifrån vilket roll vi har 
iklätt oss i. 
 
Det känns upplyftande att tänka på den nya och djupare kunskap som vi har fått utifrån såväl 
resultatet som den teoretiska anknytningen. Kunskapen om Antonovsky (1991) känslan av 
sammanhang, KASAM gör att vi kan se på begreppet konflikter på ett helt annat sätt än 
tidigare. I början hade vi en osäkerhet men ändå en förförståelse om hur konflikter i 
arbetsgrupper påverkar klienter. Den förståelse vi har fått gör, att vi vågar ställa oss mer 
kritiska till vissa bitar i resultatet, som vi inte hade kunnat göra utan den här kunskapen.            
  
Pedagogiska implikationer 
Vi anser att den här uppsatsen har ett pedagogiskt värde. Den ökar förståelsen för att 
konflikter i arbetsgrupper påverkar klienter. Uppsatsen tar upp om arbetsgruppens psykologi, 
vilket vi anser är relevant att ha kunskap om, för att förstå hur vi människor fungerar i grupp. 
Har vi denna förståelse är det lättare att se varför konflikter uppstår och att konflikter faktiskt 
inte alltid behöver vara destruktiva. Man får också genom uppsatsen kunskap om hur 
arbetsgrupper reagerar vid destruktiva konflikter och hur man kan hantera dessa. Personer 
som någon gång upplever konflikter i sitt arbete kan dra nytta av den här studien då den är 
relevant för många fler än bara de som arbetar med behandlingsarbete. 
 
Framtida forskning 
Konflikter i arbetsgrupper är ett ständigt aktuellt ämne och det forskas om det på olika plan. 
Vad vi däremot saknar är forskning som, berör hur klienterna påverkas när det finns konflikter 
inom arbetsgrupper som arbetar med behandling. Intresset för vårt ämne väcktes genom den 
erfarenhet vi har fått från verksamheter som arbetar med behandling. Vi har genom våra 
intervjuer fått kunskap om hur personal upplever att konflikter i arbetsgrupper påverkar 
klienter. Den nya kunskapen vi har fått genom vår studie gör att det vore intressant att göra en 
studie utifrån klienternas perspektiv. Att få ta del av klienternas syn om hur de tycker att de 
påverkas av konflikter i personalgrupper. Kunskapen om personalens erfarenheter och att 
jämföra det men klienternas syn kan var ämnet för en ny studie.  
 
Då den här studien visar att intervjupersonerna inom de olika verksamheterna har erfarenhet 
av att konflikter i arbetsgruppen påverkar klienter. Utifrån detta skulle det vara intressant att 
göra en studie från en enda verksamhet och där intervjua alla personer i samma arbetsgrupp, 
för att det kan ge en ännu djupare kunskap i ämnet. 
 
Slutligen kan en intressant aspekt vara att utveckla ämnet kring klienternas påverkan genom 
en studie som också innefattar behandlingsresultatet. Vi har funderat kring om forskningen 
kunde göras utifrån en mixad studie. Man gör först en kvalitativ studie, där behandlare uttalar 
sig om hur konflikter påverkar klienters behandlingsresultat och bygger sedan på forskningen 
med en kvantitativ studie genom DOK:s behandlingsresultat. Om detta är genomförbart tror vi 
att det skulle kunna ge ett resultat av stor relevans.  
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SLUTSATSER 
Vi anser att vi har kunnat uppnå vårt syfte genom att först besvara de två delfrågorna och 
utifrån de svaren har vi också kunnat besvara den övergripande frågan. 
 
Slutligen vill vi knyta ihop säcken med att ännu en gång visa att vi har uppfyllt vårt syfte 
genom att besvara våra frågeställningar. 
 
• Hur reagerar och agerar personal i konflikter? 

Personalen reagerar på att man har olika åsikter. De agerar genom osäkerhet och irritation 
som kunde bero på avsaknad av tydlighet. 
 
• Hur påverkar dessa reaktioner och aktioner behandlingsarbete med klienter? 
Vi har inte fått svar på frågan hur klienter påverkas men däremot att klienterna påverkas på 
olika sätt beroende på vad man hade för konflikter i arbetsgruppen. 
 
Svaren på delfrågorna har givit oss svar på den övergripande frågan: 
 
Hur påverkar konflikter i arbetsgrupper behandlingsarbetet? 
 
Arbetet påverkades genom att konflikterna tog upp för mycket av klienternas tid som då blev 
åsidosatta. Personalens olika åsikter om t.ex. behandlingsmetoder påverkade arbetet på så sätt 
att man inte var konsekvent i sitt arbetsutförande. Konflikterna påverkade dessutom arbetet i 
den utsträckningen att man inte kunde vara lika professionell i sitt behandlingsarbete som 
man önskade. 
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Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

Växjö 070201 
 

Hej!  
 
Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård” 120 p, vid Växjö Universitet. 
 
Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal med dig ……  
 
Vårt intresse rör hur konflikter i arbetsgrupper påverkar klienter i behandling. Vi vill ha din 
syn och önskar att få ta del av dina erfarenheter och dina tankar kring detta ämne. 
 
Vi anser att din kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressanta och för att vi ska få ta del 
av dessa vill vi intervjua dig. Vi kommer att kontakta dig inom en vecka för att närmare 
bestämma tid för intervjutillfället. 
 
 I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som lägst har magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen 
– vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 
uppsatsernas innehåll och etiska aspekter. 
 
  
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 

-------------------------------- 
Jessica Elmgren 

 
 

-------------------------------- 
Camilla Hagenslätt 

 
Handledare: Marita Rosell: 0470-70 81 29 
 
Examinator: Gill Croona: 0470-70 83 58 
 
Kursansvarig: Gill Croona  
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Missiv till deltagare i studien ” hur konflikter i arbetsgrupper, inom 
behandlingsarbete, påverkar klienter”. 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 
studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien. 
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är 
just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen kommer att 
användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 
kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 
det särskilt viktigt du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just dem vi 
intresserar oss för. 
 
 

------------------------------------- 
Jessica Elmgren 

 
 

------------------------------------- 
Camilla Hagenslätt 

 
Växjö 070201 

     
 

 
     

          
 

Handledare: Marita Rosell: 0470-70 81 29   
 
Examinator: Gill Croona: 0470-70 83 58  
 
Kursansvarig: Gill Croona 
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Intervjuguide 1 
 
Intervjuguide till behandlingspersonal  

 
• Hur definierar du en konflikt? 

 
• Vad upplever du kan vara konfliktfyllda situationer i en arbetsgrupp? 

 
• Berätta om en konstruktiv konflikt som du har varit med om i arbetet? 

 
o Vad handlade konflikten om? 
 
o Hur uppstod problemet? 
 
o Pratade ni om konflikten i arbetsgruppen – korridorsnack eller i handledning? 

 
o Hur märktes er konflikt i behandlingsarbetet?  

 
o Hur påverkades ungdomarna/klienterna? 

 
• Berätta om en destruktiv konflikt som du har varit med om i arbetet? 
 

o Vad handlade konflikten om? 
 

o Vad var problemet? 
 

o Vilka olika åsikter fanns det? 
 

o Pratade in om det i arbetsgruppen - korridorsnack eller i handledning? 
 

o Hur påverkade konflikten behandlingsarbetet? 
 

o Vad kunde ni ha gjort annorlunda för att det skulle ha blivit en konstruktiv 
hantering av konflikten? 
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Intervjuguide 2 
 
Intervjuguide till handledare 
 
• Hur definierar du en konflikt? 
 
• Vad upplever du kan vara konfliktfyllda situationer i en arbetsgrupp? 
 
• Berätta om ditt arbete 

 
• På vilket sätt hjälper du arbetsgrupper nå en lösning? 

 
• Innefattar ditt arbete att arbeta förebyggande och i så fall hur? 
 
• Är du delaktig eller kan finnas tillhands när en ny arbetsgrupp bildas eller ändras? 
 
• Hur märks det i arbetsgruppen om det är större organisatoriska förändringar som de inte 

själva kan vara med och förändra? 
 
 
 
      
     

 
 
 

 
 

 
 
 


