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Communication and conflict is inevitable in work groups and is the foundation of how work 
groups cooperate. This study explored how communication and conflict can be perceived by 
individuals in a smaller work group at a support home for children ages 14–20. Aim: The aim 
was to create an understanding of how communication and conflicts were described by staff at 
a support home for children and how this was expressed in the working group. The aim was 
also to create an understanding of how this, from the working groups’ perspective, affected 
the children in the home. Theoretical framework: The theoretical framework for this study 
was taken from the interactionist perspective by using Goffman’s and Mead’s theories 
including roles, role taking and language. Method: The method used for this study was of 
qualitative character including semi-structured interviews with six social workers from one 
single work group in a support home. The study was executed with an abductive approach and 
was analysed with qualitative content analysis based on grounded theory. Results: 
Communication had a big impact on cooperation in the group. The group appeared to only 
rarely have conflicts, partly because of the understanding of each others’ personalities due to 
having worked together for a long period of time. Different roles emerged in the processing of 
the empirical data, where group members described everyone in the group to take certain 
roles in the work group and other roles in front of the children. The communication within the 
work group in front of the children was conducted in both verbal and non-verbal ways. In the 
event of a conflict in the work group, a lack of unity appeared and the children would take 
advantage of it. Communicating unity in the work group in front of the children was of 
importance to build trust between the work group and the children. Conclusion: Clear 
communication was highly valued by the group members to avoid conflict, and that the ability 
to receive feedback from other group members was vital. Working together for a long period 
of time was beneficial for the group and that conflicts were being solved instantly to avoid 
escalation of the conflict. Conflict in the group showed the effect of creating a sense of worry 
amongst the children and decreased the feeling of trust towards staff.  
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1.0 Inledning  
 

Arbete är en central del i mångas liv. År 2019 var det 5,1 miljoner människor av Sveriges 

befolkning i åldrarna 15–74 som hade en sysselsättning i form av ett arbete (Statistiska 

centralbyrån 2020). Ett arbete innefattar ofta att individer arbetar tillsammans i grupp. En 

grupp är en samling människor som har ett gemensamt mål, har en viss påverkan och 

förståelse för varandra samt betraktar sig själva som en grupp (Lennéer-Axelson & Thylefors 

1991, s. 26; Jern 2016, s. 4). En organisation består av en eller flera arbetsgrupper med syfte 

att nå organisationens mål. Tillsammans ska kollegorna i arbetsgruppen samarbeta för att lösa 

de arbetsuppgifter som finns inom organisationen (Granström 2006, s. 9). En arbetsgrupp är 

en grupp där både kommunikation, konflikter, relationer och arbetsroller existerar, vilket 

ligger till grund för hur arbetsgruppen fungerar i praktiken (Lennéer-Axelson & Thylefors 

1991, s. 7). En grundläggande förutsättning för att en grupp ska fungera är kommunikation. 

För att uppnå balans och enighet i en grupp behöver människorna i gruppen delge och jämföra 

sina värderingar, övertygelser, avsikter, mål och attityder, vilket görs genom att kommunicera 

med varandra (Jern 2016, s. 19). Kommunikation innebär att individer i samspel delar med sig 

av något både verbalt och via kroppsspråk. Kommunikation är ett verktyg för att skapa 

kontakt, påverka, utveckla och komma med idéer (Nilsson 2016, s. 101). 

 

Att ha kunskap kring kommunikation och konflikter kan bidra till en ökad förståelse för hur 

en arbetsgrupp fungerar och på vilket sätt deltagarna i arbetsgruppen väljer att agera. Gummer 

(2001, s. 82–83) menar att gruppens upplevelse av god stämning bidrar till motivation och 

agerande utifrån gruppens eller organisationens mål. Vi har uppmärksammat att en del 

tidigare studier är tvetydiga i vad kommunikation och konflikter har för påverkan på 

arbetsprestationen. Vissa studier menar att konflikter i arbetsgruppen inte medför någon 

påverkan av att nå organisationens mål medan andra hävdar motsatsen (Cheng, Wang & 

Zhang 2011; Yuan, Yu & Liu 2020).  

 

Konflikter är något som skapas när det uppstår skillnader i åsikter, värderingar och 

förväntningar och kan både ha positiva och negativa inverkningar i en grupp (Nilsson 2005, s. 

140). I en studie beskrivs uppgifts- och relationskonflikter. Uppgiftskonflikter är de konflikter 

som uppstår genom exempelvis arbetsfördelning, medan relationskonflikter är de konflikter 

som uppstår genom exempelvis värderingar och skillnader i personligheter (De Dreu & 
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Weingart 2003, s. 741). De Dreu och Weingart (2003, s. 746) menar att trots att det finns en 

optimistisk syn på hur konflikter påverkar arbetsprestationen, så visar resultatet i deras 

litteraturstudie att både uppgifts- och relationsrelaterade konflikter har en negativ påverkan. 

 

Kommunikation och konflikter finns i alla former av konstellationer och förekommer oavsett 

om vi önskar det eller inte och har stor betydelse i arbetet med andra människor. En form av 

människobehandlande organisation är SoL-boende. SoL-boende är ett boende till de individer 

som är i behov av stöd som inte finns att tillgå på annat sätt (Inspektion för vård och omsorg 

2019). Ett arbete inom SoL-boende innebär ett arbete i nära kontakt med människor. På grund 

av detta upplever vi att kommunikation och konflikthantering är en viktig aspekt i hur arbetet 

utförs. År 2018 var det ca 38 000 barn och unga som fick vård enligt socialtjänstlagen (SoL) 

eller insatser enligt lagen som särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

(Socialstyrelsen 2019). Placeringar inom SoL alternativt LVU görs bland annat på HVB, hem 

för vård eller boende. HVB-hem innefattar olika slags institutioner och varierar i målgrupp, 

arbetsmetoder, rättsliga ramar och driftsform. Beslut om placering görs av socialnämnden i 

respektive kommun med stöd i antingen SoL eller LVU (Sveriges kommuner och regioner 

2020).  

 

Vi anser att ett arbete inom HVB-verksamheten borde ha ett fokus på att det finns ett 

fungerande samarbete inom arbetsgruppen för att skapa möjligheten att nå verksamhetens mål 

gentemot individerna som är placerade. Genom att studera en arbetsgrupp inom SoL-boende 

kan vi försöka skapa en förståelse för hur socialt arbete påverkas av kommunikation och 

konflikter. Socialarbetare arbetar ofta med utsatta människor som behöver stöd på olika sätt. 

Att ha ett gott samarbete och fungerande konflikthantering inom arbetsgruppen 

underlättar arbetet och skapar bättre förutsättningar för att ge stöd åt klienter, vilket är målet 

med socialt arbete (Nilsson 2016, s. 39). På grund av detta anser vi att det finns två 

huvudsakliga anledningar till varför vi vill undersöka konflikt och kommunikation i en 

arbetsgrupp inom HVB-verksamheten.  

 

Vi upplever att tidigare forskning inte visar en tydlig bild till hur kommunikation och konflikt 

påverkar arbetsgruppen och deras utförande av huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi upplever 

även efter att ha läst tidigare forskning, att det inte gjorts mycket forskning av kommunikation 

och konflikter i arbetsgrupper inom människobehandlande organisationer. Efter att läst den 

tidigare forskning som vi funnit och som handlar om kommunikation och konflikter i 
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arbetsgrupper inom människobehandlande organisationer, har vi blivit nyfikna på att vilja lära 

oss mer om detta. Målen i en människobehandlande organisation är ofta abstrakta och 

problematiska då människors åsikter ofta skiljer sig åt i hur välmående uppnås och vad som 

faktiskt ska göras (Hasenfeld 1983, s. 9). Detta skiljer sig alltså mot målen i andra industrier 

där faktiska föremål hanteras (ibid.).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet är att utifrån personals beskrivningar skapa en förståelse för hur kommunikation och 

konflikter fungerar i arbetsgruppen på ett SoL-boende, och hur det i sin tur påverkar 

ungdomarna på boendet.  

  

• Hur beskriver arbetsgruppen att kommunikationen fungerar inom arbetsgruppen?  

• Hur beskriver arbetsgruppen hanteringen och påverkan av konflikter inom 

arbetsgruppen? 

• Hur beskriver arbetsgruppen att deras kommunikation och konflikter påverkar deras 

sociala arbete med ungdomarna? 

2.0 Disposition  
 

I detta avsnitt vill vi ge en överblick av hur uppsatsen är uppbyggd. Uppsatsen inleds med 

definitioner av begreppen människobehandlande organisationer och SoL-boende samt 

arbetsgrupper, kommunikation och konflikter för att tydliggöra utgångspunkten och 

begreppens betydelse för uppsatsen. Därefter kommer relevant tidigare forskning att redovisas 

och även studiens teoretiska utgångspunkt med fokus på det Interaktionistiska perspektivet 

med teorier och begrepp från George Herbert Mead och Erving Goffman. Vidare presenteras 

studiens metod och metodologiska övervägande. Studien avslutas med resultat och en 

resultatdiskussion där resultatet kopplas till tidigare forskning samt den teoretiska 

utgångspunkten.   
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3.0 Definitioner  
 

I detta avsnitt kommer människobehandlande organisationer, SoL-boende, arbetsgrupp, 

kommunikation samt konflikt att definieras. Detta för att förtydliga vår utgångspunkt för hur 

vi tolkar och diskuterar resultatet i studien.  

 

3.1 Människobehandlande organisationer & SoL-boende 
 
Människobehandlande organisationer är verksamheter som främst fokuserar på att skydda, 

bibehålla eller förbättra en människas välmående (Hasenfeld 1983, s. 1). I 

människobehandlande organisationer är människorna alltid i fokus och målen inom dessa 

organisationer är ofta abstrakta (Hasenfeld 1983, s. 9). SoL-boende är en form av 

människobehandlande organisation. SoL-boende är ett boende till de individer som är i behov 

av stöd som inte finns att tillgå på annat sätt. Det finns många olika boendeformer inom SoL. 

Hem för vård eller boende (HVB) är en boendeform där verksamheter driver behandling med 

omvårdnad, stöd eller fostran (IVO 2019). HVB-hem är den verksamhet där vi valt att 

genomföra vår studie.  

 

3.2 Arbetsgrupp  
 
En grupp är minst två människor som är sammansatta av en viss anledning och kontext, där 

personerna kommunicerar, påverkar och litar på varandra (Gencer 2019, s. 223). För att ses 

som en grupp ska personerna även ha delade normer och mål, samt att gruppen definierar sig 

som en grupp (ibid.). Utifrån Nilssons (2016, s. 39) definition räknas en arbetsgrupp till 

kategorin formella grupper. En formell grupp har ett bestämt syfte och har regler som ska 

följas, samt att en formell grupp behåller sin karaktär även då medlemmar byts ut.  

 

3.3 Kommunikation  
 
Kommunikation är grunden i den mänskliga interaktionen och innebär att människor i 

samspel delar med sig av något både verbalt och via kroppsspråk. Kommunikation är ett 

verktyg för att skapa kontakt, påverka, utveckla och komma med idéer (Nilsson 2016, s. 

101). Kommunikationen skiljer sig mellan en grupp bestående av två personer gentemot en 

grupp med fler medlemmar. I en grupp med fler medlemmar är det viktigt att förstå 
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dynamiken och relationerna i gruppen när de kommunicerar (ibid.). Gummer (2001, s. 88) 

menar att information inte bara sprids i gruppen genom verbal kommunikation, utan kan även 

spridas genom exempelvis en persons ansiktsuttryck, hållning eller tonläge.  

 

3.4 Konflikt  
 
Konflikter skapas när det uppstår skillnader i åsikter, värderingar och förväntningar och kan 

både ha positiva och negativa inverkningar på en grupp. Det finns ett obegränsat antal orsaker 

till uppkomsten av en konflikt och det som utvecklas till en konflikt är laddat med starka 

känslor. Konflikter tar sig uttryck både verbalt och icke-verbalt och hur långvariga 

konflikterna är kan variera (Nilsson 2016, s. 139–140). 

 

4.0 Tidigare forskning  
 
I avsnittet nedan kommer tidigare forskning om valt ämnesområde att presenteras. Tidigare 

forskning kommer att behandla både arbetsgrupper, kommunikation samt konflikter.  

 

4.1 Litteratursökning  
 
Litteraturen vi använder oss av nedan har vi funnit via sökmotorerna Lubsearch, Libris samt 

Google scholar. De nyckelord vi använt oss av i våra sökningar har varit: communication 

group, human service organizations, group dynamics, social work teamwork och conflicts. 

Litteratur i form av böcker kommer även att användas och dessa har vi funnit via google.se 

och sökorden: arbetsgrupper, kommunikation och konflikt. 

 

4.2 Arbetsgrupper 
 
Tidigare forskning inom arbetsgrupper visar på att engagemang är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till inom arbetsgrupper. Engagemanget skapar högre motivation vilket leder till att 

arbetsgruppen arbetar effektivare. En grupp med högt engagemang tar beslut som fungerar 

och ger goda resultat. I en grupp där engagemanget är lågt, fungerar samarbetet inte lika bra 

och individerna flyr hellre från arbetet än tar tag i det som behövs göras (Gencer 2019, s. 

225). Lenéer-Axelson och Thylefors (1991, s. 24) menar att engagemanget är beroende av 
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arbetsgruppens funktionalitet som i sin tur inverkar på arbetslivskvalitet och verksamhetens 

effektivitet. 

 

En persons humör och känsla kan kommuniceras både verbalt och icke-verbalt. En känsla hos 

en individ i en arbetsgrupp kan påverka de andra gruppmedlemmarna. Genom att läsa av 

varandras känslor skapas konstruktionen av den specifika känsla som uppstår vilket kan 

påverka stämningen i gruppen. Genom att bli påverkade av varandras känslor är det därför 

viktigt att skapa ett känslomässigt klimat som främjar arbetsgruppen att arbeta mot 

organisationen mål (Bartel & Saveedra 2000, s. 1 & 26). Detta kan liknas med Gustave Le 

Bons begrepp social smitta som beskrivs av Nilsson (2016, s. 168), vilket innebär att 

människor kan påverkas av varandras känslor vilket gör att medlemmar i en grupp beter sig 

likartat. 

 

Kauffeld (2006) jämför gruppkompetens i självgående arbetsgrupper med traditionella 

arbetsgrupper. En självgående grupp bestämmer själva vem, vad och hur de ska göra för att 

uppnå organisationens mål, medan en traditionell arbetsgrupp styrs av en ledare (Kauffeld 

2006, s. 2). Kauffelds (2006) studie visar att självgående arbetsgrupper har högre kompetens 

att utföra organisatoriska uppgifter än vad traditionella arbetsgrupper har. Detta betyder inte 

att självgående grupper har mer eller bättre kunskap. Det betyder snarare att självgående 

grupper har bättre kompetens att använda kunskapen för att nå organisationens mål (Kauffeld 

2006, s. 12–14). Ett annat resultat i studien var att självgående arbetsgrupper var mer benägna 

att skapa spänning eller friktion i gruppen på grund av att gruppen själv ansvarar för 

delegering av arbetsuppgifter (Kauffeld 2006, s. 14). 

 

4.3 Kommunikation 
 
Mihai Craiovan (2016) menar att kommunikationen i en arbetsgrupp indirekt är en del av 

organisationens struktur eftersom kommunikation är nödvändigt för att nå organisationens 

mål (s. 302). Kommunikationen mellan enskilda individer i en arbetsgrupp har stor påverkan 

av hur konflikter i gruppen löses (Mihai Craiovan 2016; Janssen & Van de Vliert 1996). 

Mihai Craiovans (2016, s. 304) studie visar att en grupp med god kommunikation mellan de 

individuella medlemmarna ofta leder till att konflikter löses genom samarbete (s. 304). Valet 

av konfliktlösning hänger därför på hur gruppmedlemmarna kommunicerar med andra 

medlemmar i gruppen (ibid.). Nilsson (2016, s. 127–128) menar att det är lätt hänt att det blir 
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missförstånd och att konflikter skapas i en grupp då språk kan tolkas olika beroende på 

individens erfarenheter.  

 

Kommunikation inom en organisation finns, enligt Postmes, Tanis och Boudewijn de Wits 

(2001, s. 227) i två former: vertikalt och horisontellt. Med vertikal kommunikation menar 

författarna att kommunikationen om strategisk information går upp och ner i organisationen, 

till exempel mellan chef och mellanchef eller mellanchef och anställda. Med horisontell 

kommunikation menar de den kommunikation som sker mellan kollegor som har en mer 

socio-emotionell och informell ton (ibid.). Resultatet i studien visar på att horisontell 

kommunikation endast har en mycket svag påverkan av engagemang relaterat till 

organisationen medan vertikal kommunikation visade sig ha en starkare påverkan (Postmes, 

Tanis & Boudewijn de Wits 2001, s. 234 & 238). Engagemang inom en organisation påverkar 

arbetsprestationen positivt, alltså är engagemang viktigt för att nå organisationens mål 

(Larson & Fukami 1984, s. 224). Horisontell kommunikation har mer att göra med personliga 

relationer mellan kollegor, vilket inte nödvändigtvis har någon påverkan på engagemanget i 

organisationen. Vertikal kommunikation däremot, handlar om organisatoriska ämnen och 

stärker ens självidentifikation som en medlem i organisationen (Postmes, Tanis & Boudewijn 

de Wits 2001, s. 234–235).  

 

4.4 Konflikter 
 
Människor som är i konflikt kan bete sig på två olika sätt: konkurrenskraftig och/eller 

samarbetsvillig (Janssen & Van de Vliert 1996, s. 101). Oftast är ett av de två sorters 

beteendena mest dominant hos en individ men en person kan också inneha en blandning av 

båda. I en konflikt med ett konkurrenskraftigt beteende kan exempelvis hot, övertygelse eller 

försök att förstärka maktskillnader mellan parterna framträda. Med ett samarbetsvilligt 

beteende innebär det istället bidragande med utbyte av tankar och mål, att visa tillit till den 

andra partens intentioner och klargöra gemensamma mål. Den mer samarbetsvilliga 

inställningen till en konflikt bidrar alltså till ett avskalande av konflikten, medan den 

konkurrenskraftiga inställningen leder till att konflikten istället eskalerar (ibid.) 

 

I en studie undersöktes sambandet mellan konflikt och arbetsprestation i serviceindustrin i 

Kina (Yuan, Yu & Liu 2020, s. 235). Resultatet visade att konflikt i arbetsgruppen påverkar 

arbetsprestation, vilket i sin tur påverkar arbetsgruppens möjlighet att nå organisationens mål 
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(ibid.). I ytterligare en studie undersöktes sambandet mellan uppgifts- och relationsrelaterade 

konflikter i grupper. Resultatet visade att det inte fanns något samband mellan de olika 

konflikterna samt att konflikterna i sin tur inte hade någon påverkan på arbetsgruppens 

prestation i beslutsfattandet (Cheng, Wang & Zhang 2011, s. 196). Inom en grupp finns det 

uppgifts- och relationsroller. Uppgiftsrollen rör gruppens arbete mot det mål som 

organisationen har och relationsrollen rör själva samspelet i gruppen, samt hur 

gruppmedlemmarna uppfattar sig själva och sitt medlemskap. Dessa roller är endast titlar som 

inte är orsaker till ett visst beteende utan snarare en förklaring på gruppmedlemmarnas 

beteende och andra medlemmars acceptans (Nilsson 2016, s. 57). Det är viktigt att ha både 

uppgifts- och relationsroller i åtanke men i olika situationer. Ett exempel han tar upp är att 

relationsrollen måste beaktas när en ny grupp bildats då graden av exempelvis öppen 

kommunikation och sammanhållning är av vikt för gruppens utveckling av uppgiftsrollen 

(Nilsson 2016, s. 58).  

 

Öppen kommunikation i arbetsgruppen har stor påverkan av hur en konflikt hanteras. Tidigare 

forskning visar att en låg nivå av öppen kommunikation leder till destruktiva reaktioner till 

konflikter (Ayoko 2007, s. 117). I studien framkommer det att konflikter som är långvariga 

hanteras på ett mer produktivt sätt, kanske för att konflikten får svalna av och tid ges för att 

tänka igenom den (ibid.). Resultatet i studien visar även att det inte är endast konflikterna i sig 

själva som är destruktiva för en arbetsgrupp, utan både konflikterna och reaktionerna till dessa 

har en påverkan på gruppen (Ayoko 2007, s. 118).  

 

4.5 Sammanfattning av kunskapsläget 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tidigare forskning visar på att engagemang bidrar 

till en mer effektiv arbetsgrupp och till ett godare samarbete. Engagemanget visar också ha 

större påverkan av vertikal kommunikation inom organisationen istället för horisontell 

kommunikation. Studier visar även att självgående grupper har högre kompetens att utföra 

arbetsuppgifter inom organisationer än traditionella arbetsgrupper. I strategin hur konflikter 

löses har kommunikation stor påverkan. God kommunikation innebär att konflikter löses 

genom samarbete och det samarbetsvilliga beteendet. Det konkurrenskraftiga beteendet i 

konflikter innefattar exempelvis övertygelse och hot och kan eskalera konflikten. Vidare har 

studier visat på att konflikter som pågått under längre tid hanteras på ett mer produktivt sätt. 
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Studier visar även på att konflikter och reaktionerna på konflikterna har en påverkan på 

arbetsgruppen.  

5.0 Teoretisk utgångspunkt 
 
I detta avsnitt redogör vi för den teoretiska utgångspunkten i denna studie vilket är det 

Interaktionistiska perspektivet. Det Interaktionistiska perspektivet ger oss en möjlighet att 

förklara det resultat som framkommit i denna studie och genom detta skapa en förståelse för 

vad kommunikation och konflikter har för påverkan på arbetsgruppen och det sociala arbetet. 

Utifrån det Interaktionistiska perspektivet kommer vi ha fokus på Goffmans teorier om 

grupptillhörighet och roller samt George Herberts Meads begrepp rollövertagande. Vi har valt 

att använda Meads teori och begrepp främst utifrån Lars-Erik Bergs tolkning (Berg 2015; 

Berg 2010). Vi anser att han beskriver begreppen på ett konkret och förståeligt sätt. Meads 

och Goffmans begrepp hjälper oss att på djupet analysera kommunikationen i arbetsgruppen 

och kan hjälpa oss att förstå varför, och inte bara förklara att det sker.  

 

5.1 Interaktionistiskt perspektiv  
 
Det Interaktionistiska perspektivet fokuserar på interaktionen mellan interna och externa 

faktorer, det vill säga interaktionen mellan personlig upplevelse, erfarenhet, tolkningar och 

handlingsstrategier och de materiella och institutionella förutsättningar som finns inom till 

exempel en organisation (Månsson 2018, s. 169). Interaktion innefattar två typer av språk, 

både det verbala och det icke-verbala (Goffman 2014, s. 12–14) I och med att kommunikation 

är grundstenen i interaktion anser vi att det Interaktionistiska perspektivet möjliggör att vi kan 

begripa materialet i vår studie. Det Interaktionistiska perspektivet tar sitt ursprung i att 

människan är en social varelse och sociala interaktioner som människor är med i och skapar 

dagligen. Interaktionismen fokuserar på att förklara interaktionen i mindre grupper och hur 

individerna i dessa grupper interagerar, hur vi beter oss och vad för beslut vi väljer att ta 

(Williams 2020). Som beskrivet ovan är även Meads grundidéer att verkligheten vi uppfattar 

är synonymt med den sociala interaktionen mellan människor. Om en person ska handla 

medvetet, reflektera över tidigare beteende och förutse framtida beteende hos sig själv och 

andra måste individen även vara medveten om sig själv och sitt beteende och den miljö den 

befinner sig i (Månsson 2018 s. 172). Vidare menar Månsson (2018, s. 172) att Meads tanke 

om att språket är nyckeln till att förmedla kunskap och en förutsättning för att kunna 
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utvecklas. Mänsklig kommunikation kan enligt Månsson (2018, s. 173) ske genom symboler, 

både verbala och icke verbala. Det innebär att en gest eller ett ljud kan framkalla samma 

innebörd.  

 

5.2 Språk 
 
All interaktion är grundad i en social konstruktion, en person föds alltså inte på ett visst sätt 

utan människan är en produkt av omvärlden. Människan utvecklas ständigt och dess 

egenskaper förändras ideligen genom möten med andra personer (Berg 2015, s. 45). Detta är 

några av Meads grundtankar som genomsyrar hans teorier. Även språket är centralt i Meads 

perspektiv. Språket är det främsta i människans utveckling, då det är genom språket 

interaktion med andra sker. Språk i Meads mening begränsar sig inte endast till det verbala 

språket, utan lika mycket till det outtalade som exempelvis gester. Kravet för att något ska 

räknas vara språk är att det ska ha mening, att det ska framföras av en anledning och ha 

betydelse (ibid., s. 46–47). För att gester ska räknas som språk krävs det att 

kommunikationspartnerna har en förståelse för varandras perspektiv. Då möjliggörs 

förståelsen av gesterna från kommunikationspartnern en respons eller agerande kan ske 

därefter (Berg 2010, s. 15). Mead beskriver gester som ett stimuli i interaktion med andra 

människor, alltså en del av interaktionen som har inflytande på mottagaren. Ett exempel Mead 

ger är att rikta en knuten näve till en person, detta är då ett stimuli som får mottagaren att fly 

eller försvara sig, vilket blir responsen på gesten (Mead 1976, s. 58). Goffman (2014) delar in 

kommunikation i två olika kommunikationstyper som han kallar give expression och give off 

expression. Det förstnämnda är det verbala språket som vi använder för att överföra 

information till en annan människa (Goffman 2014, s. 12). Det sistnämnda är det icke-verbala 

som innefattar mycket, allt det som ligger utanför den traditionella verbala kommunikationen 

som exempelvis gester och kroppsspråk (ibid., s. 12 - 14). 

 

5.3 Roller 
 
Begreppet roll beskrivs av Goffman som ett förutbestämt handlingsmönster som kan spelas 

upp vid olika tillfällen. En individ har alltid en roll, och denna roll medför förväntningar på 

hur personen med rollen ska bete sig (Goffman 2005, s. 23). Interaktion kan enligt Goffman 

ses som ett framträdande, inkluderande de han kallar för aktörer och publik. Aktörer är de 

som är direkt involverade i ett framträdande, medan publik är de personer som observerar 
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andras framträdande. Dessa roller samspelar, vilket Goffman benämner att visa takt, och alla 

människor spelar alltid någon slags roll (Thunman & Persson 2011, s. 155). Ett framträdande 

innebär att en person uttrycker och handlar på ett visst sätt för att på något sätt påverka 

mottagaren (Goffman 2014, s. 23). Team är ett begrepp som beskriver samarbetet i 

framträdandet mellan flera deltagare i en grupp (Goffman 2014, s. 75). Goffman menar att 

människan har olika roller i olika sociala grupper. En person uppträder alltså olika beroende 

på vilka som finns framför en som publik. Hur någon uttrycker sig sker ibland på ett 

beräknande sätt för att uppnå att skapa en viss reaktion hos gruppen och för att ge ett visst 

intryck. Ibland sker dock det beräknade sättet att uttrycka sig på, på ett omedvetet plan 

(Goffman 2014, s. 15).  

 

Goffman använder sig av begreppet social roll. En social roll är något som uppstår när en 

person genomför ett framträdande och spelar samma roll flera gånger för samma personer. 

Den sociala rollen uppstår i förhållande med en viss social status och är ett sorts erkännande 

av vissa rättigheter och skyldigheter som ingår i gruppen. Den sociala rollen innehåller en 

eller ett flertal olika roller och alla dessa roller visas upp inför en grupp som alltid är av 

liknande sort, eller inför samma personer (Goffman 2014, s. 23). 

 

Ansiktet är ytterligare ett begrepp av Goffman (2005). Ansiktet är vår egen självbild, och det 

visar också mycket känslor. Ens ansikte förändras ständigt beroende på den sociala 

situationen, och ens ansikte samspelar med andras (Goffman 2005, s. 5–6). I en social 

situation då det råder en viss förväntan på hur den kommer se ut, och en förväntan på hur 

andra personer kommer bete sig, bestäms ofta ett lämpligt ansikte i förtid. Om ens 

föreställning stämmer överens med hur den sociala situationen kommer se ut, behålls det 

ansikte som valts (ibid., s. 6–7). Om den sociala situationen däremot inte stämmer överens 

med det som förväntats, och val av ansikte inte är lika självklart, riskeras ansiktet att gå 

förlorat. Detta resulterar i att fel ansikte används i en situation, vilket ofta resulterar 

i skamkänslor och känslor av underlägsenhet (ibid., s. 8). Det finns chans att rädda ansiktet 

om det skulle gå förlorat, och detta görs genom att ett annat ansikte intas för att övertyga 

personerna i den sociala situationen. Ett nytt ansikte ges då till de andra deltagarna. Om detta 

ska fungera måste de andra deltagarna tro på detta, och det gäller då för den som tagit på sig 

ett falskt ansikte att leva upp till förväntningarna det ansiktet förmedlar till de andra (ibid., s. 

8–9). 
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5.4 Rollövertagande  
 
Begreppet rollövertagande kallas även för attitydtagande, men vi väljer här att hålla oss till 

rollövertagande. Grunden i rollövertagande är att skapa en medvetenhet. Medvetenhet är en 

form av mänsklig intelligens. För att detta medvetande ska utvecklas krävs mening i 

interaktion och rollövertagande, vilket i sin tur skapas genom respons och återrespons mellan 

kommunikationspartners (Berg 2015, s. 129). Mead beskriver rollövertagande som processen 

att inta sin kommunikationspartners roll för att kunna kommunicera på ett socialt accepterat 

sätt. En gest från sändaren läses av och sedan intas dennes attityd eller roll, och det är på detta 

sätt mottagaren sedan kommer tillbaka till sig själv och kan justera sin 

kommunikationsprocess efter sändarens attityd eller roll (Mead 1976, s. 182). 

 

Rollövertagande finns på olika nivåer. Den mest simpla nivån är genom samtal mellan 

människor, alltså genom språket. Den ena kommunikationspartnern säger något till den andra 

som då ger en respons som den anpassat till vad den nyss fått höra. Detta kan beskrivas som 

förmågan att se andras perspektiv (Berg 2010, s. 8). Detta är något som händer utan att vi 

tänker på det. Istället för att försöka förstå något i ett samtal fokuserar människor istället på 

att anpassa sitt språk och respons till den som uttryckt något (Berg 2015, s. 132). En annan 

nivå av rollövertagande är när vi intar vissa sociala roller och uppträder därefter. Förmågan att 

kunna byta social roll i olika situationer är även detta något som händer spontant, men kan 

också vara något vi medvetet gör (ibid.). Ytterligare en nivå är den vardagliga nivån, att roller 

spelas för andra samtidigt som roller spelas för en själv. Människor genomsyras av praktisk 

funktionalitet istället för reflektion och samtal flyter på utan eftertanke. Den enes ord utlöser 

en respons hos den andra reflexivt, utan tanke. Denna nivån kan beskrivas med begreppet 

social responsivitet, som görs som rutin, och inte efter reflektion. Ett exempel på detta tas upp 

av Berg (2015), som en tolkning av Mead, är processen att göra sig redo för att komma till 

jobbet på morgonen, något som görs varje morgon. Berg tolkar Mead som att människan har 

en social responsivitet mot andra men även gentemot sig själv, så den sociala vanan av att 

utföra morgonrutinen utförs genom förväntningar på sig själv om vad och hur det ska göras 

(Berg 2015, s. 132 - 133).  
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6.0 Metod och metodologiska övervägande 
 

I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som valts för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Metoden tar till viss del stöd från en tidigare kurs där vi fick möjlighet att 

påbörja våra metodologiska övervägande inför denna studie. Den metod som valts är 

kvalitativ och materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer vilket enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) innebär att det finns utrymme i intervjun för att 

ställa följdfrågor och mer öppna frågor vilket ger möjlighet till djupare material 

(ibid.)  Materialet analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys innebär att materialet bearbetades i olika steg för att finna det relevanta i det 

empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). Arbetet med studien har skett 

abduktivt, vilket innebär att det skett en växling mellan teori och empiri. Att arbeta abduktivt 

innebär en kombination av ett induktivt och ett deduktivt arbetssätt (Svensson 2015, s. 218). 

Detta för att förutsättningslöst kunna studera hur socialarbetare beskriver kommunikation och 

konflikter och dess påverkan på det sociala arbetet.  

 

6.1 Covid-19 
 
Covid-19 drabbade hela världen våren 2020 och har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. 

Med anledning av Covid-19 har vi i denna studie fått förhålla oss efter de restriktioner som 

folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten 2020) har gått ut med. Detta har för oss 

inneburit att många arbetsplatser har satt in besöksförbud vilket påverkat oss att både hitta 

deltagare till studien samt genomföra intervjuerna. I denna studie och utifrån studiens syfte 

och frågeställningar hade vi möjlighet att genomföra intervjuer på en arbetsplats, ett SoL-

boende där en av oss arbetar. Detta gjorde det möjligt för oss att hålla intervjuer på plats utan 

att strida mot eventuella besöksförbud. Utöver detta följde vi folkhälsomyndighetens 

restriktioner i samband med att intervjuerna genomfördes (Folkhälsomyndigheterna 2020). 

 

6.2 Metodologiska överväganden  
 
I vårt val av metod ansåg vi att en kvalitativ metod var den mest lämpliga för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Detta med anledning av att vi undersökt personers 

beskrivningar och upplevelser av kommunikation och konflikters påverkan på det sociala 

arbetet. Vi valde att genomföra individuella semistrukturerade intervjuer för att både ha 
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möjlighet att styra intervjun utifrån förvalda teman men samtidigt ge deltagarna en möjlighet 

att fritt utforma svaren (Bryman 2018, s. 563). Människor har olika upplevelse och 

erfarenheter av samma fenomen, och därför är semistrukturerade intervjuer den mest effektiva 

metoden och den metod som kan ge mest uttömmande svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 53). Några andra fördelar med att utföra intervjuer är att intervjuaren kan 

uppmärksamma till exempel känslor och språk som uppkommer under intervjun (ibid.). 

Reflektioner av den som blir intervjuad kan samlas in, och intervjuaren kan få reda på deras 

upplevelser utifrån deras perspektiv (ibid.). Innan vi genomförde intervjuerna så valde vi att 

genomföra en mindre pilotstudie där vi genomförde intervjuerna på två av våra kurskamrater. 

Detta för att vi skulle få en uppfattning om frågorna i intervjuguiden svarade på syfte samt 

frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 44–45; Boréus 2015, s. 174–175).  

 

6.3 Urval  
 
Urvalet i studien har skett genom ett målinriktat urval. Det innebär att urvalet gjorts utifrån 

vad vi valt att undersöka samt att relevanta intervjupersoner valts ut efter de frågeställningar 

vi önskat få svar på (Bryman 2018, s. 498). Ett målinriktat urval valdes då vi ansåg att det 

skulle ge ett större djup i empirin då vi i förväg visste att intervjudeltagarna har erfarenhet av 

det vi önskat undersöka. Urvalet gjordes utifrån kriterierna att personen skulle ha arbetat på 

ett SoL-boende samt personen skulle arbeta heltid, dvs vara en i den ordinarie arbetsgruppen. 

För att hitta deltagare kontaktade vi ett boende där en av oss arbetar. Vi kontaktade 

verksamhetsledaren på boendet för att få godkännande att eventuellt genomföra intervjuerna. 

Efter godkännande att kontakta boendepersonalen kontaktades dessa via mejl. Sju personer på 

boendet kontaktades och det var sex stycken som hade möjlighet att ställa upp. Åldrarna på 

deltagarna var mellan 33–63 år och hade en arbetslivserfarenhet på 2–10 år inom 

verksamheten. Intervjuerna hölls på deltagarnas arbetsplats under arbetstid vilket gjorde det 

möjligt för samtliga i arbetsgruppen att delta. Att hålla intervjuerna på arbetsplatsen var även 

ett sätt för deltagaren att känna trygghet. Hade vi till exempel genomfört intervjuerna hemma 

hos deltagarna hade det inte varit säkert att alla hade velat ställa upp (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 43).  
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6.4 Semistrukturerad intervjuguide  
 

Studiens material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer (se bilaga 4). Genom 

semistrukturerade intervjuer så utgick vi från fyra teman: arbetsgruppen, kommunikation, 

konflikter och påverkan på det sociala arbetet. Trots specifika teman som är genomgående i 

intervjun så hade personen som intervjuades, på grund av den semistrukturerade 

intervjuguiden, stor frihet att utforma svaret på eget sätt (Bryman, 2018, s 563). Detta innebar 

att intervjun blev flexibel och intervjuaren kunde frångå intervjuguiden för att ställa 

följdfrågor för att få djupare förståelse (ibid.). Utformningen av intervjuguiden gjordes med 

stöd av Bryman (2018, s. 565–571). Intervjun började med öppningsfrågor för att göra 

intervjupersonen bekväm för att sedan fortsätta in på de olika teman som vi valt att utgå från.  

Exempel på inledande frågor vi använde oss utav i vår intervjuguide: “Vill du berätta hur en 

vanlig dag på arbetet kan se ut? Vilka arbetsuppgifter har ni?  

 

I slutet av intervjun ställdes frågan “Finns det något som ni skulle vilja tillägga?” för att ge 

deltagaren möjlighet att förtydliga, utveckla eller ändra innan intervjun avslutades. 

 

Innan intervjuerna fick alla deltagare svara på en mindre enkät om ålder, arbetslivserfarenhet 

samt utbildning inom kommunikation och konflikt. Detta för att få en grundförståelse för 

deltagarnas erfarenheter (se nedan samt bilaga 3) 

Tabell 1: Beskrivning av intervjudeltagare  

 

Deltagare Kön Ålder Arbetslivserfarenhet Konflikt- och 

Kommunikationsutbildning 

1 kvinna 45 år 2 år Ja 

2 kvinna 33 år 6 år Nej 

3 kvinna 39 år 7 år Nej 

4 kvinna 47 år 5 år Nej 

5 man 63 år 10 år Ja 

6 man 33 år 7 år  Ja 
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6.5 Datainsamling  
 
Inledningsvis kontaktades verksamhetsledaren på det boende vi önskat genomföra studien 

vid. Vi informerade verksamhetsledarens om vår tanke bakom studien samt studiens syfte. 

Efter verksamhetsledarens godkännande att kontakta personal på boendet mailade vi ut till 

berörda där vi informerade om vilka vi var, studiens syfte och alternativ dag för intervju (Se 

bilaga 1). I mailet förklarades också studiens konfidentialitet och vad det skulle innebära om 

de valde att medverka i studien, med tydlig beskrivning på de etiska ställningstagande 

gällande exempelvis samtyckeskravet, att de när som helst hade möjlighet att hoppa av 

deltagandet (Bryman 2018, s. 170–171). Efter att boendepersonalen meddelat att de önskat 

delta bestämdes en tid för intervju när alla i personalgruppen var på plats. Detta skedde 

genom mejlkontakt med boendepersonal samt verksamhetsledare.  

 

Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att genomföra en mindre pilotstudie där vi 

genomförde intervjuerna på två av våra kurskamrater. Detta för att få en uppfattning om 

frågorna i intervjuguiden svarade på syfte samt frågeställningar. Intervjuguiden reviderades 

för att svara på studiens forskningsfrågor bättre och göra intervjufrågorna mer lättförståeliga 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 44–45; Boréus 2015, s. 174–175). 

 

Studiens material samlades som tidigare nämnt in genom individuella intervjuer. Individuella 

intervjuer är en metod för att få en djupare inblick i området som studeras (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). De ämnen vi valde att studera till viss del kan upplevas som 

känsliga ansåg vi att enskilda intervjuer var till fördel istället för fokusgruppsintervju där 

deltagarna kanske inte vågat att dela med sig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). Val 

av enskilda intervjuer grundade sig även i att undvika risken för smittspridning under Covid-

19 då vi minimerade risken att samla för många individer i ett och samma rum 

(Folkhälsomyndigheten 2020).  

 

Innan intervjuerna fick deltagarna skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2) för att ge 

sitt samtycke till att delta i studien samt intervjuerna och att de även fått information om 

tillvägagångssätt och behandling av material. Intervjuerna spelades även in vilket gjorde det 

möjligt för oss att fokusera på att ställa frågor istället för att anteckna. Med hjälp av 

ljudinspelningarna hade vi möjlighet att transkribera materialet, alltså ordagrant skriva ner 

vad som sagts under intervjuerna. Genom att transkribera materialet ger det möjlighet att bli 
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förtrogen med det material som samlats in (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). Vi 

valde att transkribera varandras intervjuer för att uppnå en högre objektivitet i 

transkriberingen, och för att försäkra oss om att inga missförstånd skett från lyssnande till 

transkribering. 

  

6.6 Dataanalys 
 
För att analysera det insamlade materialet använde vi oss utav en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Bryman (2018, s. 684–702), med inspiration från Rennstam och Wästerfors (2015, s. 

220–236) samt Thornberg och Forslund-Frykedal (2015, s. 44–68).  

 

En kvalitativ innehållsanalys innebär att vi bearbetade materialet genom kodning och 

kategorisering. Vi utgick från analysmetoden grundad teori som enligt Thornberg och 

Forslund-Frykedal (2015, s. 44) riktar sig till sociala situationer och interaktioner. I grundad 

teori är utgångspunkten det empiriska material som samlats in genom exempelvis intervjuer, 

istället för att utgå från en förutbestämd teori. Detta innebär att sociala händelser kan 

undersökas med öppet sinne (Thornberg & Forslund-Frykedal 2015, s. 45). Utifrån Bryman 

(2018, s. 688) genomförde vi analysen av vårt empiriska material genom öppen, axial och 

selektiv kodning.  

 

Första steget i vår analys var att bli förtrogen med vårt insamlade material. Detta kunde vi bli 

genom att intervjuerna spelats in och transkriberats vilket skapade möjlighet för oss att läsa 

igenom materialet ett flertal gånger för att undvika att gå miste om viktig information 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). Efter att vi läst igenom materialet gjorde vi en 

öppen kodning. Det innebar att vi bröt ner empirin, jämförde händelser som framkom i 

intervjuerna och skapade koder eller kategorier för det som vi fann i empirin som var relevant 

för syfte och frågeställningar. Steg två i analysen kallas axial kodning och innebar att vi 

kollade på de kategorier vi fått fram genom öppen kodning. Här insåg vi att vi hade skapat för 

många kategorier och därför förde vi samman de kategorier som framkommit till nya 

kategorier samt sorterade ytterligare för att få bort de kategorier som ansågs vara icke 

relevanta. Det slutliga steget i analysen kallas selektiv kodning. Här valde vi ut en 

kärnkategori utifrån de kategorier som vi tidigare kommit fram till. Kärnkategorin är det som 

genomstrålar alla andra kategorier och är det största fokus genom analysen. Efter att 

kärnkategorin var bestämd gjorde vi ytterligare justeringar, omnämnde och kopplade samman 
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kategorierna. Vår kärnkategori som framkom var kommunikation. Utifrån den kärnkategorin 

framkom sedan underkategorierna konflikthantering, roller i gruppen, kommunikation inför 

ungdomarna och påverkan på ungdomarna. 

 

6.7 Forskningsetiska överväganden  
 
De grundläggande etiska principerna vid forskning är frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet. För att uppnå dessa fyra kriterier är det viktigt att Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet uppfylls (Bryman 2018, s. 

170–171). Informationskravet innefattar att deltagarna informerats om studiens syfte och 

innebörd. Detta fick våra deltagare genom informationsbrev (se bilaga 1) där det stod tydligt 

hur studien skulle gå tillväga. Samtyckeskravet uppnåddes genom att deltagarna fick 

information om att de själva bestämmer om deras medverkan. Deltagarna lämnade sitt 

samtycke genom att skriva under en samtyckesblankett (Se bilaga 2). Konfidentialitetskravet 

innebär att alla de uppgifter som ingår i studien behandlas konfidentiellt, det vill säga 

personuppgifter etc. förvaras så att ingen utomstående har tillgång till dessa (Bryman 2018, s. 

171-171). Materialet som samlades in har endast varit tillgängligt för uppsatsförfattaren samt 

handledare. Nyttjandekravet innefattar att det som samlas in till studien endast används i 

studien och inte till något annat, utan till forskningens ändamål (ibid.). Nyttjandekravet 

uppnås genom att det insamlade materialet endast har använts till studien och inget annat. 

Efter studiens publicering kommer deltagarna ha möjlighet att ta del av studien om de så 

önskar.  

 

6.8 Metoddiskussion  
 

I följande avsnitt kommer vårt val av metod att diskuteras utifrån fyra tillförlitlighetskriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera, det vill 

säga objektiviteten. Detta är fyra kriterier som används för att bedöma studiens kvalité i 

kvalitativa studier (Bryman 2018, s. 467).  

 

Valet av analys och metod är gjord för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar 

om hur SoL-boendepersonal beskriver att kommunikation och konflikter påverkar det sociala 

arbetet. Vi valde att använda oss av ett abduktivt arbetssätt, vilket är en blandning av ett 
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induktivt och deduktivt arbetssätt. Det induktiva arbetssättet betyder kortfattat att 

utgångspunkten inte ligger i en teori, utan att slutsatser dras helt utifrån den empiri som 

införskaffats (Fejes & Thornberg 2015, s. 24). Det deduktiva arbetssättet har utgångspunkt i 

en teori, och utifrån den skapas en hypotes. Sedan undersöktes empirin för att ta reda på om 

denna hypotes stämde eller inte (ibid.) Det abduktiva arbetssättet är alltså en hybrid av dessa 

två arbetssätt, där forskaren går fram och tillbaka mellan att öppet tolka empirin och använda 

sig av redan etablerade teorier. Genom abduktion framkommer en hypotes som kan förklara 

det som framkommit av empirin (ibid., s. 27). I denna studie innebar det att vi under studiens 

gång hade möjlighet att förändra vår tanke om vald teori för att det skulle bli relevant för vår 

studies resultat. Vi hade därmed både en förutbestämd teori och antal begrepp som därefter 

förändrades på grund av det material vi fick tillgång till via intervjuerna, ett exempel var att vi 

la till ytterligare begrepp från Goffmans teorier inom det Interaktionistiska perspektivet.  

 

Trovärdigheten i studien skapades genom att vi genomförde vår undersökning på ett 

trovärdigt och korrekt sätt. Att studera sociala verkligheter kan ge många olika beskrivningar 

och den ena är inte den andra lik. Trovärdigheten har säkerställts genom att vi båda noggrant 

har kontrollerat det material som framkommit under intervjuerna. Allt material har bearbetats 

och analyserat tillsammans. Respondentvalidering är ytterligare ett sätt att öka trovärdigheten 

i en studie och innebär att deltagarna i studien får ta del av det resultat som framkommit. 

(Bryman 2018, s. 467). Detta gjordes i viss mån genom att vi under intervjuerna frågade om 

vi uppfattat deras svar på rätt sätt. Intervjudeltagarna har däremot inte mottagit resultatet i 

efterhand vilket kan minska studiens trovärdighet.   

 

Överförbarheten i studien innebär huruvida det finns en möjlighet att bedöma om resultaten är 

överförbara till en annan miljö (Bryman 2018, s. 467–468). Inom kvalitativ forskning studeras 

oftast mindre grupper, men kvalitativ forskning ger även möjlighet till mer djupgående analys 

för det specifika område som valts att studeras (Bryman 2018 s. 468). Vi anser att studiens 

överförbarhet är möjlig i viss utsträckning då det går att undersöka kommunikation och 

konflikter i alla arbetsgrupper oavsett arbetsområde. Däremot går resultatet inte att direkt 

överföras i någon annan arbetsgrupp då resultatet i denna studie är bundet till denna 

arbetsplatsen, den specifika arbetsgruppen, dess kultur och övriga faktorer som är speciellt för 

just denna arbetsgrupp. Därmed kan vi inte dra några generella slutsatser om att resultatet är 

applicerbart i annan miljö och inte heller att resultatet kan ligga till grund för hur andra 
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arbetsgrupper agerar. Vi hade behövt göra studien i större utsträckning och över ett flertal 

olika arbetsgrupper för att få ett mer generaliserbart resultat.  

 

Pålitligheten inom kvalitativ forskning innebär transparens i tillvägagångssättet i studien. 

Detta för att det ska finnas möjlighet att bedöma kvaliteten på den metod som valts (Bryman 

2018, s. 468). Vi anser att det finns en tydlig redogörelse för de tillvägagångssätt som gjorts 

under studiens gång. Dock går det inte att försäkra att resultatet blir detsamma om 

forskningen skulle göras om.  

 

Objektiviteten, möjligheten att styrka och konfirmera ens studie innebär att vi inte medvetet 

låtit personliga erfarenheter påverkat utförandet (Bryman 2018, s. 470). Vi har under studiens 

gång strävat efter detta då vi båda är medvetna om att vi bär med oss erfarenheter av det 

område vi valt att undersöka. Studiens objektivitet kan även ha påverkats av att 

genomförandet av intervjuerna genomfördes på en arbetsplats där en av oss arbetar. Det kan 

ha påverkat studien och dess resultat genom att intervjudeltagarna inte vågat dela med sig fullt 

ut om sina tankar, samt att det kan ha påverkat empirin genom att intervjudeltagarna inte givit 

en fullständig förklaring av vad han eller hon menat då de kan ha antagit att uppsatsförfattaren 

förstod sammanhanget i svaren som de gav. Intervjuerna kan även ha påverkats av att vi haft 

en förförståelse av personerna och arbetsplatsen, då intervjufrågor och följdfrågor i viss 

utsträckning kanske ställts med viss förkunskap om arbetsplatsen. 

 

Övriga faktorer som kan ha påverkat studiens resultat är att vi valde att genomföra enskilda 

intervjuer istället för fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer är ett sätt att förstå hur 

människor pratar och tänker kring ett särskilt ämne. Det ger utrymme att få fram ett antal 

perspektiv på samma ämne (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 90). Dahlin-Ivanoff (2015, s. 90) menar 

även på att fokusgrupper är ett bra sätt att få fram en gemensam bild av ett ämne, vilket hade 

varit fördelaktigt i relation till vårt syfte. Dock ansåg vi att på grund av rådande pandemi var 

det inte lägligt att samla en större grupp människor med risk för smittspridning. Vi ansåg även 

att på grund av det något känsliga ämne som intervjuerna behandlade att det inte var lägligt att 

genomföra intervjuerna i grupp. I övervägandet av att antingen hålla intervjuerna online eller 

på plats, valde vi att vara på plats då en av uppsatsskrivarna kände till lokalerna och ansåg att 

det vara säkert att hålla intervjuerna på plats i relation till rådande pandemi. Vi som 

intervjuare kände oss personligen mer bekväma i att hålla intervjuerna på plats och tror att 

den insamlade empirin av detta skäl blev mer djupgående än om intervjuerna skett digitalt. Vi 
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erbjöds även möjligheten att komma till arbetsplatsen då alla intervjupersoner var närvarande 

samtidigt och kunde därför hålla intervjuerna på samma dag, vilket minskade risken för 

smittspridning jämfört med om vi hållit intervjuer flera dagar under ett längre tidsspann.  

 

Vi valde även att använda oss utav en kvalitativ metod för att få djup i det material i relation 

till det ämne vi valt. Hade vi valt en kvantitativ metod hade det gett oss en bredd på vårt 

material men vi hade inte fått samma djup i empirin. En kvantitativ metod hade inte gett oss 

förutsättningar för att få intervjudeltagarna att beskriva kommunikation och dess påverkan 

(Bryman 2018, s. 468). Ytterligare faktorer som kan har påverka studiens överförbarhet och 

pålitlighet är att studien endast genomförts på en mindre grupp med ett deltagarantal på sex 

personer. Genom det svaga deltagandet i intervjuerna kan vi inte generera en teoretisk 

mättnad. Teoretisk mättnad innebär att det finns så pass mycket material att inget nytt 

framkommer (Bryman 2018, s. 501). För att uppnå teoretisk mättnad i denna studie, hade fler 

intervjuer i olika arbetsgrupper behövts utföras. 

7.0 Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet. Analysen genererade i en kärnkategori, kommunikation. Vi 

ser att kommunikation ligger till grund för mycket av det som sker i en arbetsgrupp. Alla 

beskrivningar vi har fått genom intervjuerna har grundat sig i kommunikation av olika slag. 

Utifrån kärnkategorin kommunikation har vi genom analys fått fram fyra ytterligare 

kategorier: konflikthantering, roller i gruppen, kommunikation inför ungdomarna samt 

påverkan på ungdomarna. Det är dessa fyra som kommer ligga till grund för 

resultatdiskussionen.  

 

7.1 Kommunikation 
 

Efter bearbetandet av vår empiri ser vi ett tydligt genomgående tema i våra kategorier. Detta 

tema är kommunikation. Vi kan se kommunikation av olika slag, verbal och icke-verbal. 

Genom alla intervjuer har värderingen om tydlig kommunikation varit stark. De problem eller 

missförstånd som uppstått i arbetsgruppen har oftast lösts genom tydlig och rak 

kommunikation. Rak kommunikation beskrivs som en transparens och ärlighet i 

kommunikationen mellan personal. Verbal kommunikation nämns mycket i intervjuerna, 

dock har vi genom bearbetning av materialet upptäckt att det finns många exempel på icke-
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verbal kommunikation som intervjupersonerna inte själva har benämnt som icke-verbal. 

Vidare har det framkommit under intervjuerna att det finns många olika vägar att ta för att 

lösa missförstånd och konflikter. De övervägande missförstånden och konflikterna löses 

mellan de två berörda personerna genom att ta upp problemet så fort som möjligt. Andra sätt 

är att lyfta ett problem är under verksamhetsmöte där hela arbetsgruppen samlas, eller 

involvera verksamhetsledare för att hen ska vara behjälplig i lösandet av konflikten.  

 

“Om det rör två personer så är det enhetschefen eller verksamhetsledarens som får medla, 

men om det är någonting annat som ligger och skaver i personalgruppen så är det bättre att 

samla hela gruppen och antingen ha verksamhetsledare eller enhetschef att sitta med och 

lyssna för att kunna stoppa om det blir fel i samtalet” 

 

Detta citat visar på olika kommunikationsstrategier för att lösa konflikter i arbetsgruppen. 

Främst menar arbetsgruppen dock att det flesta konflikter löses direkt med de berörda 

personerna.  

 

7.2 Konflikthantering  
 

Det som framkom under intervjuerna är att arbetsgruppen beskriver att konflikter inte är ett 

stort problem. En av anledningarna är att de har arbetat tillsammans under en längre tid. Detta 

har bidragit till att de har en bra kännedom om varandras personligheter. Detta minimerar 

risken för missförstånd, vilket i sin tur minimerar risken för att utveckla konflikter. De 

beskriver även vikten av att se och höra alla, involvera alla i gruppen och se till att alla känner 

sig som en del i gruppen och att alla får känna att de bidrar till arbetet. Även här är tydlig och 

rak kommunikation något som värderas högt i arbetsgruppen och detta beskrivs som 

grundstenen i att konflikter inte utvecklas.   

 

“att inte prata om varandra, men att alltid prata med varandra och att man pratar om det 

som stör” 

 

Vidare beskriver arbetsgruppen att när missförstånd uppstår i arbetsgruppen tas dessa i den 

mån möjligt upp direkt med personen i fråga och inte i den stora gruppen. Detta för att 

personal vill undvika att kollegor ska känna sig påhoppade. Handlar det om något som rör 
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hela gruppen tas detta alltid upp under deras verksamhetsmöten. Alla beskriver att, för att 

undvika konflikter är det viktigt att ett problem tas upp omgående med berörd person och inte 

låta det gå en längre tid. Om inte en konflikt uppmärksammas och hanteras kan det leda till 

irritation inom gruppen och eventuellt en splittring av gruppen.  

 

“Man pratar i stunden, när det väl händer. Jag tror att det är bra om man tar samtalet 

direkt” 

 

“Det är viktigt att man försöker prata och lösa konflikten så fort det går, så att inte gruppen 

drabbas om konflikten hänger kvar längre, då blir det lättare att det blir splittring i gruppen. 

Det är viktigt att man tar och försöker lösa konflikten. Ju kortare varsel desto bättre”  

 

Arbetsgruppen beskriver vidare att det de konkret gör för att hantera konflikter är att 

kommunicera på ett rakt och tydligt sätt. Det är viktigt att vara öppen och mottaglig samt att 

ha förmågan att ta emot konstruktiv kritik. Denna konstruktiva kritik beskrivs som alltid 

framförd i välmening. De beskriver också att det är viktigt med acceptans kring allas olika 

idéer kring exempelvis arbetssätt. De uttrycker att ju fler idéer desto bättre möjlighet att hitta 

det bästa beslutet för gruppen.  

 

7.3 Roller i gruppen  
 

Arbetsgruppen beskriver vikten av att alla har olika roller gentemot ungdomarna på boendet 

som mamma- och papparoll, men också roller som psykolog, kompis, socialvägledare etc. En 

annan beskriver att det i gruppen finns roller som har ledarkarakteristiska drag. Denna roll 

beskrivs som den som har starka åsikter och tar för sig mer i gruppen. Gruppen uttrycker 

också att det finns en tydlig formell ledare på arbetsplatsen, det vill säga verksamhetsledaren. 

De menar att utan en tydlig ledarroll som denna hade bidragit till informella ledarroller i 

arbetsgruppen som hade kunnat bidra till en maktobalans.  

 

“Då tänker jag att det är bra att vi är på samma nivå, att ingen tillskriver sig en högre nivå i 

gruppen. Det handlar ju om makt också tänker jag. Det är skönt att slippa den maktkampen” 
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Personalen beskriver att de kompletterar varandra väl genom bland annat olika personligheter, 

etnisk bakgrund och ålder. Arbetsgruppen utnyttjar dessa egenskaper på ett positivt sätt 

genom att outtalat använda de olika resurserna bland personalen, för att på bästa sätt fördela 

arbetsuppgifterna, vilket beskrivs ske som en tyst överenskommelse. De beskriver vidare att 

det i arbetsgruppen märks tydligt när en medlem byts ut temporärt av till exempel en 

sjukskrivning. De uttrycker att det inte är något fel på arbetsförmågan hos vikarien men att 

den ordinarie personalens roll inte längre finns tillgänglig. Detta gör att gruppens uppbyggnad 

förändras vilket leder till att det outtalade inte längre är lika självklart, särskilt för vikarien.  

 

“Vi har ju våra specialiteter och de är ju outtalade, dem verkar ju i det tysta” 

 

Arbetsgruppen beskriver även att efter att ha arbetat tillsammans under en längre tid har de 

stor förståelse för varandras egenskaper och roller. De beskriver vidare att genom deras 

gemensamma arbetslivserfarenhet har de funnit respekt och acceptans för varandras 

personligheter. Ett exempel på detta som berörs mycket i intervjuerna är att vissa pratar mer i 

gruppen och vissa är mer tystlåtna. Detta beskrivs inte som något negativt då de beskriver att 

de accepterar varandra och upplever att alla bidrar till gruppen lika mycket men på olika sätt.  

 

7.4 Kommunikation inför ungdomarna 
 
Arbetsgruppen beskriver att det finns skillnader i kommunikation framför ungdomarna 

jämfört med kommunikation mellan kollegor på till exempel möten och på kontoret. Den 

tydligaste skillnaden som framkommer i intervjuerna är att personal pratar med ett tydligare 

och enklare språk framför ungdomarna för att de ska känna delaktighet, då det kan finnas 

språkliga svårigheter bland ungdomarna. Arbetsgruppen beskriver att kommunikationen 

framför ungdomarna sker på ett mer eftertänksamt sätt jämfört med en mer spontan 

kommunikation som finns mellan kollegor. Det framkommer att den verbala 

kommunikationen benämns kort och är en självklar del i arbetsgruppens kommunikation. 

Trots att personal beskriver sin kommunikation som främst verbal, framkommer ett flertal 

icke-verbala exempel på kommunikation i intervjuerna trots att personal inte benämner det 

som detta. Enhetlighet är något som beskrivs vara viktigt att förmedla till ungdomarna och 

detta förmedlas inte genom verbal kommunikation mellan kollegor utan förmedlas genom 

exempelvis kroppsspråk och gestikulerande. Gestikulerande kan också användas framför 

ungdomarna då det inte upplevs vara lämpligt att använda verbalt språk. Det kan handla om 
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situationer då det finns flera ungdomar som är i samma rum och personal inte öppet kan 

förmedla information till kollegan om en specifik ungdom. Kollegorna berättar att efter 

många års arbete kan de kommunicera effektivt med gester i de situationer det krävs.  

 

“Ibland när det handlar om vissa situationer med ungdomarna, kommunicerar vi med gester. 

Till exempel om där är en situation med en ungdom kan vi titta på varandra och genom en 

speciell ögonkontakt förstå vad den andra menar” 

 

Vidare beskriver några att de kollegor emellan måste backa upp varandra och att i situationer 

då de tänker olika är det viktigt att inte kommunicera detta framför ungdomarna. Detta tas 

istället upp efteråt med den berörda kollegan eller på gemensamma möten.  

 

“Om det skulle vara något man tänker annorlunda om så lyfter man inte det framför 

ungdomarna utan tar det efteråt” 

 

Ett annat sätt personal beskriver att de kommunicerar med varandra framför ungdomarna är 

genom att spegla det som de vill förmedla till ungdomarna. Personal beskriver att det inte 

endast är verbal kommunikation som påverkar ungdomarna utan till stor del även det som 

förmedlas via kroppsspråk. Genom att bete sig på ett visst sätt kollegor emellan, framför 

ungdomarna, beskriver personalen hur de försöker kommunicera ett lämpligt beteende för 

ungdomarna att ta efter. I kommunikationen framför ungdomarna är det även viktigt att kunna 

läsa av ungdomarnas mående för att kunna möta dem på rätt sätt. De beskriver att 

ungdomarna inte alltid kommer hem till boendet med humöret på topp och att det då är viktigt 

att anpassa sitt kroppsspråk och verbala språk till detta.  

 

“När ungdomen möter mig med en kollega så försöker man oftast göra det lite lättsamt, det 

är ju ett sätt att säga välkommen hem. Men sen får man ju känna av läget, det är ju inte alltid 

dem kommer hem pigga. Man kan ju inte hålla på att tramsa, man får känna av när det är 

läge att göra det” 

 

Personalen beskriver att en ständig avläsning av ungdomarna och anpassning av icke verbal 

kommunikation är av vikt för att skapa och bibehålla relationerna med ungdomarna.  
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7.5 Påverkan på ungdomarna 
 

Arbetsgruppen beskriver att ungdomarna påverkas av kommunikation och konflikter i 

arbetsgruppen. Ungdomarna påverkas genom att konflikter tar mycket energi från personalen 

vilket i sin tur leder till att personal inte har lika mycket energi för ungdomarna. Personal 

beskriver konflikter i arbetsgruppen och enighet som motsatser. Medan enighet förmedlar en 

känsla av trygghet till ungdomarna, skapar konflikter otrygghet och chans för ungdomarna att 

utnyttja personalens oenighet till sin fördel. När det finns en konflikt i arbetsgruppen känner 

ungdomarna av det och kan välja att använda det emot arbetsgruppen, vilket kan bidra till 

större splittring. Efter att en ungdom fått ett nej hos en kollega kan ungdomen senare gå till 

kollegan som är i konflikt med den andra personalen för att försöka få ett ja. Ungdomarna 

ställer då kollegorna emot varandra vilket kan skapa ytterligare konflikt mellan kollegorna.  

 

“Ett nej hos mig är också ett nej hos nästa kollega. De ska inte kunna fråga runt” 

 

Vidare beskriver de att ungdomarna ibland kan välja sida bland kollegorna som är i konflikt. 

Detta kan leda till att det sprids oro bland ungdomarna. Arbetsgruppen beskriver ungdomarna 

som en svamp som absorberar allt som händer i arbetsgruppen och på boendet.  

 

Om kommunikationen inte fungerar i arbetsgruppen kan missförstånd skapas och olika 

information kan ges till ungdomarna från olika kollegor. Detta kan leda till besvikna 

ungdomar och detta bidrar till en sämre tillit till arbetsgruppen.  

 

“Att kommunicera väl och komma fram till beslut som vi sedan kan leverera till ungdomen är 

av största vikt” 

 

Arbetsgruppen är enig om hur viktigt det är för ungdomarna att kommunikationen i 

arbetsgruppen fungerar. Just denna målgrupp har till stor del tidigare använt sig av att läsa av 

kroppsspråk och utnyttja detta för att ta sig framåt i livet och det är därför viktigt att undvika 

att ge möjligheterna för ungdomarna att använda sig av detta. Personal uttrycker vidare att det 

är personal som är de flesta av ungdomars vuxna förebilder. Personal uttrycker att om det är 

oroligt i arbetsgruppen och ungdomarna läser av detta kan de tappa respekt, och tryggheten 

som ungdomarna känner kan minska. I och med att personalen kan ses som en av de starkaste 
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förebilderna för ungdomarna är det viktigt att tilliten är stark för att arbetsgruppen ska kunna 

nå de individuella målen med ungdomen.      

8.0 Resultatdiskussion  
 
I detta avsnitt för vi en diskussion kring det resultat vi fick fram genom vårt insamlade 

material. Vårt resultat kommer vi att koppla till vår teoretiska referensram samt till studier 

från tidigare forskning. Syftet är att skapa en förståelse för hur kommunikation och konflikter 

beskrivs av personal på ett SoL-boende och hur detta påverkar arbetsgruppen samt 

ungdomarna på boendet. Diskussionen kommer att utgå från de fyra kategorierna som 

presenterats i resultatet med kärnkategorin kommunikation som grund.  

 

8.1 Konflikthantering  
 
Ur resultatet framkom det att arbetsgruppen har arbetat tillsammans under längre tid, vilket är 

en bidragande faktor till att konflikter inte är ett stort problem. De menar att arbetsgruppen 

fått en bra kännedom om varandra vilket minskar risken för missförstånd. Detta går att 

förklara utifrån Goffmans begrepp social roll och framträdande (Goffman 2014, s. 23). 

Tolkningen vi gör av att arbetsgruppen känner varandra väl är att de genomför samma eller 

liknande framträdande varje dag framför sina kollegor. Arbetsgruppen har därför skapat en 

sammanhållning och en social status som alla medlemmar har accepterat. Genom att utföra 

liknande framträdande framför samma grupp av människor varje dag och därigenom skapa 

gruppens sociala status, formas den sociala rollen som är bunden till gruppen. Att gruppen fått 

bra kännedom om varandra kan också förklaras genom Nilssons (2016, s. 58) begrepp 

relationsroll. Gruppen har alltså lagt fokus på att skapa sammanhållning och att skapa en 

öppen kommunikation, vilket i sin tur gör det lättare för gruppen att fokusera på 

uppgiftsrollen (ibid.). Att samarbetet fungerar bra är därför ingen överraskning då gruppen, 

främst i början av skapandet av gruppen, haft tid att fokusera på relationsrollen. Då 

relationerna redan är formade i gruppen idag och är starka, kan fokuset istället läggas på 

utförandet av uppgifter och på ungdomarna. 

 

Vidare framkommer det i resultatet att arbetsgruppen anser att det är av vikt att alla kollegor 

känner sig som en del i gruppen och att alla får möjlighet att bidra med sin kunskap och 

kompetens i arbetet. De menar att tydlig och rak kommunikation värderas högt. Denna tydliga 
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och raka kommunikation kopplar vi till Goffmans begrepp give expression, alltså att överföra 

information till en annan människa genom verbalt språk. Den typ av give expression som 

gruppen uttrycker använda sig av mest frekvent är den raka kommunikationen, att var ärliga 

mot varandra. Det går i linje med Ayokos (2007, s. 177) studie kring öppen kommunikation. 

Han menar att kommunikation har en positiv påverkan på hur man hanterar konflikter. Dock 

beskriver Ayoko (2007, s. 118) att långvariga konflikter hanteras på ett mer produktivt sätt. 

Detta ser vi inte stämma överens med vårt resultat. Personal beskriver i intervjuerna att när 

missförstånd och konflikter uppstår i arbetsgruppen vill de hantera dessa så snabbt som 

möjligt för att undvika att konflikten eskalerar, vilket är en avspegling av deras högt 

värderade raka kommunikation. 

 

Vidare visar resultatet att arbetsgruppen beskriver att det är viktigt att alla i arbetsgruppen får 

möjlighet att framföra sina idéer. Ju mer idéer det finns desto enklare blir det att finna det 

bästa beslutet för gruppen. En konflikt kan dämpas genom öppenhet, ett bidragande med 

tankar och idéer och genom att visa tillit till den andra personen som ingår i konflikten, det 

vill säga att ha det samarbetsvilliga beteendet i konflikter (Janssen & Van de Vliert 1996, s. 

101). Personalen kan då genom att vara öppna för andras idéer, tankar och perspektiv skapa 

en förståelse för varandra och därmed minska risken för att en konflikt skapas eller 

fortskrider. Om det råder oenighet i arbetsgruppen eller om en det finns en konflikt, löser då 

arbetsgruppen detta genom det samarbetsvilliga beteendet, genom att lyssna på varandras 

idéer och visa tillit. Som tidigare nämnts tror vi att gruppens tidiga arbete av relationsrollen i 

gruppen spelar in. Genom god kännedom av varandra och goda relationer där tillit redan 

finns, behöver gruppen inte lägga mer energi på att ta reda på om kollegorna är pålitliga. 

Arbetsgruppen vet redan att det finns tillit i gruppen och kan därför helhjärtat ta in andras 

idéer för att lösa uppgifter och problem (Nilssons 2016, s. 58). 

 

Att personalgruppen beskriver att konstruktiv kritik mottages väl, kan kopplas till Meads 

begrepp rollövertagande (Berg 2015, s. 129). I mottagandet av konstruktiv kritik skapas 

respons och återrespons i interaktionen, och då intas den andra personens perspektiv för att 

justera sin respons till kritiken. Även här uppmärksammar vi fördelen med att personalen 

arbetat tillsammans under en längre tid, då det kanske är lättare för dem än nya arbetsgrupper 

att läsa av varandras attityd i interaktionen. Intervjupersonerna nämner att de trivs mycket bra 

i arbetsgruppen, och beskriver att konstruktiv kritik läggs fram på ett kamratligt sätt istället 
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för personpåhopp. Personalen kan då läsa av sändaren av den konstruktiva kritiken, och förstå 

att kritiken framförs i välmening, och kan därefter anpassa sin respons.  

 

I resultatet framkom det att när konflikter uppstår tas det upp med berörda personer direkt och 

inte inför hela gruppen. Detta för att skydda personen från att potentiellt uppleva att bli 

påhoppad. Goffmans begrepp ansiktet anser vi kunna beskriva detta fenomen (Goffman 2005, 

s. 5–9). Vår tolkning av resultatet är att kollegorna vill skydda varandras ansikte. Att ta upp 

ett problem i en stor grupp kan leda till att kollegan som är inblandad kan förlora sitt ansikte 

om denne skulle bli påhoppad inför gruppen. Denna osäkerhet om att inte veta hur gruppen 

kommer agera gentemot den berörda kollegan leder då till en osäkerhet av val av ansikte. Ett 

fel val av ansikte i den oberäkneliga situationen kan leda till skamkänslor och känslor av 

underlägsenhet, alltså det som kan bli resultatet av det intervjupersonerna har benämnt som 

påhoppning. Genom att kollegorna istället tar upp problemen direkt med berörda personer, 

skyddar de varandras och sina egna ansikten då det är lättare att kunna förutbestämma vilket 

ansikte som ska intas.  

 

8.2 Roller i gruppen  
 

De flesta i arbetsgruppen beskriver att det inte finns några roller som skapats inom gruppen, 

utan bara roller som intas framför ungdomarna. Få i personalgruppen beskriver att det finns 

personal med ledarkaraktäristiska drag och menar att detta är en sorts roll där personen tar för 

sig mer och pratar lite mer än dennes kollegor. Majoriteten av personalgruppen menar dock 

att det inte finns några speciella roller som exempelvis ledarroller, och anledningen till detta 

som ges är för att det redan finns en tydlig ledare, verksamhetsledaren. Goffman menar dock 

att människor alltid är i en slags roll (Thunman & Persson 2011, s. 155). Människor byter 

även roll hela tiden, och detta kan ske antingen medvetet eller omedvetet (Berg 2015, s. 132). 

Kanske har de åren arbetsgruppen arbetat tillsammans och den gemenskap som de beskriver, 

lett till att de inte medvetet behöver tänka på vilka roller de intar. Enligt Goffman har alltså 

alla kollegor alltid någon slags roll, och anledningen till att de inte har förmågan att uttrycka 

detta kan då vara för att det sker på ett omedvetet plan. Om Goffmans teori stämmer, om att 

en person alltid har en roll, finns det kanske ledarroller eller andra typer av roller i gruppen, 

utan att gruppen har blivit medveten om det eller reflekterat över det. Personal kan på ett 

konkret sätt förstå att verksamhetsledaren är ledaren i gruppen då det är dennes 
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arbetsbeskrivning, och det krävs ingen vidare reflektion för att begripa detta. Förståelsen av 

rollerna i gruppen blir dock mer abstrakta då det är något som inte finns på papper eller 

genom tydliga titlar, och kan ske på ett omedvetet plan, som Goffman menar (ibid.).  

 

Roller finns alltid, men kanske sker rollskiftena omedvetet inom gruppen. Kanske intas 

rollerna inom arbetsgruppen per automatik genom det Mead kallar för social responsivitet 

(Berg 2015, s. 132 - 133). Vi gör tolkningen att det skulle kunna finnas en social vana inom 

arbetsgruppen och gentemot sig själv i hur personalen pratar med varandra och vem som gör 

vad i arbetsgruppen. Goffman (2014, s. 15) menar att ett beräknande sätt att uttrycka sig i en 

grupp kan ske antingen medvetet eller omedvetet. I vår tolkning av personalens beskrivning 

av kommunikationen, uppfattar vi det som att mycket av det som sker, sker på ett beräknande 

sätt men på ett omedvetet plan. Intervjupersonerna beskriver hur det inte finns någon som har 

rollen att dela ut arbetsuppgifter, utan att det går per automatik, som ett tyst samspel. Även 

detta kan beskrivas genom begreppet social responsivitet (Berg 2015, s. 132 - 133). 

Arbetsgruppen tar vissa beslut utan reflektion om vem i gruppen som ska utföra uppgiften, då 

de outtalat vet vem i gruppen som passar bäst för den specifika situationen. Den sociala 

responsiviteten har alltså lett till att delar av vilka roller man intar sker per automatik. En 

arbetsuppgift behövs då inte nödvändigtvis delegeras ut via kommunikation. Den person som 

brukar utföra typen av uppgift som uppkommer, eller är bäst lämpad för uppgiften utifrån sitt 

eget perspektiv och gruppens, utför då uppgiften som en vana gentemot sig själv och 

gruppen.  

 

Det har även framkommit genom intervjuerna att det tydligt märks när någon i arbetsgruppen 

byts ut, vid till exempel sjukskrivning. Intervjupersonerna beskriver att det i dessa fall inte 

blir lika tydligt och självklart i frågan om vem som ska göra vad då detta vanligtvis är något 

som sker genom en tyst överenskommelse. Den sociala rollen (Goffman 2014, s. 23), vilken 

vi påstår finnas i arbetsgruppen mellan ordinarie personal kan rubbas när en medlem byts ut. 

Den sociala rollen innehåller den eller de rollerna som skapas i förhållande till en grupp 

människor där samma framträdande och roll utförs flera gånger för en grupp med samma 

personer, eller för en grupp av liknande sort (ibid.). Med tanke på att denna arbetsgrupp är en 

liten grupp och att personal ofta jobbar endast två åt gången, skulle vi kunna resonera kring 

att den sociala rollen rubbas då arbetet utförs tillsammans med en ny människa, även fast 

denna person teoretisk tillhör gruppen. Den nya personen känner till sina arbetsuppgifter, men 

den känner inte till vilka roller som finns i arbetsgruppen och hur deras framträdande brukar 
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se ut. Att den sociala rollen rubbas skulle alltså kunna ses som en förklaring till det fenomen 

då en ny person kommer in i arbetsgruppen och den tysta kommunikationen och fördelningen 

av arbetsuppgifter inte blir lika självklar längre.  

 

Acceptansen till olika personligheter och egenskaper i gruppen är något som beskrivs som 

viktigt i arbetsgruppen. Intervjupersonerna berättar att de efter flera år av att ha arbetat 

tillsammans har de stor förståelse och uppskattning till varandras olikheter, exempelvis att 

vissa pratar mindre medan vissa tar mer plats i arbetsgruppen. De menar att allas åsikt 

respekteras lika mycket oavsett om en person pratar mycket eller lite i gruppen. Detta skulle 

kunna tolkas som rollövertagande, alltså förmågan att överta någon annans perspektiv i 

interaktion för att kunna anpassa sin egen respons (Berg 2010, s. 8; Mead 1976, s. 182). Då 

resultatet visar på att alla i arbetsgruppen är överens om att allas åsikter har lika mycket 

värde, oavsett om en person pratar mer eller mindre, kan vi ana att alla i arbetsgruppen har en 

god förmåga att läsa av varandra i interaktion och anpassa sig till detta. Vi kan även se denna 

acceptans som social responsivitet (Berg 2015, s. 132 - 133) då vi kan anta att mycket av 

kommunikationen går per automatik. Om vi förklarar detta genom social responsivitet kan vi 

även anta att gruppen som nybildad grupp fått lägga mer energi i rollövertagande och att läsa 

av varandra jämfört med nu, då den sociala responsiviteten är mer etablerad.  

 

8.3 Kommunikation inför ungdomarna  
 

Något som framkommer i intervjuerna är hur personal anpassar språket till ungdomarnas nivå 

när de pratar med varandra inför ungdomarna. Att personal anpassar sig framför ungdomarna 

när de använder sig av give expression, kan vi tolka som en form av rollövertagande 

(Goffman 2014, s. 12–14; Mead 1976, s. 182). Detta kan vi se i kommunikationen mellan 

kollegorna, där ungdomarna antingen är publik eller aktörer. Vi antar då att personal läser av 

varandra samtidigt som de läser av ungdomarna, både gällande gester, kroppsspråk och 

verbalt språk. Genom att inta de andra aktörernas perspektiv i interaktionen anpassar de sedan 

sin kommunikation till dem för att kommunicera på ett socialt accepterat sätt. Detta är något 

som ofta händer omedvetet. Responsen i en interaktion anpassas per automatik och det är 

själva responsen som är det viktiga, istället för att faktiskt försöka förstå det som uttrycks 

(Berg 2015, s. 132). Personalen berättar att de tänker efter mer i kommunikationen framför 

ungdomarna än vad de gör med varandra utan ungdomarna som publik. Personal har då större 
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medvetenhet i kommunikationen framför ungdomarna än vad de har i kommunikationen då 

ungdomarna inte är delaktiga. En anledning till varför det skulle kunna vara så är för att 

ungdomarna kan ses som mer sköra, på grund deras eventuella problematik och livshistoria, 

än personalen och för att det därför är viktigt att minimera risken för felsteg och missförstånd 

i kommunikationen. Rollövertagandet i kommunikationen inför ungdomarna blir då ett mer 

genomtänkt sådant gentemot rollövertagandet som sker kollegor emellan när ungdomarna inte 

är där som publik eller aktörer. När ungdomarna inte är närvarande fokuseras rollövertagandet 

istället endast till kollegorna och det mer genomtänkta rollövertagandet med hänsyn till 

ungdomarna kan läggas åt sidan.  

 

Den icke-verbala kommunikationen beskrivs mer detaljerat av personalen än den verbala 

kommunikationen. Vår tolkning av vad de menar är att de bland annat visar en enighet 

framför ungdomarna utan att uttala det verbalt. Give off expression är därmed ett begrepp 

som kan förklara detta (Goffman 2014, s. 12–14). Enligt begreppet give off expression är det 

fullt möjligt att förmedla enighet av en grupp framför en annan, utan att uttala det verbalt. 

Personal beskriver även att de genom kroppsspråk försöker spegla vissa beteenden för att 

ungdomarna ska ta efter detta. Detta är ett sätt att kommunicera utan att använda verbalt 

språk, och istället give off expression (ibid.). Ett exempel på hur personal kommunicerar icke-

verbalt gavs av en intervjudeltagare som beskrev hur hen kommunicerade med en kollega 

inför ungdomarna med en viss ögonkontakt, och denna ögonkontakt uppfattades korrekt av 

mottagaren som agerade därefter. Även detta kan ses som att give off expression (Goffman 

2014, s. 12–14). Mead definierar även gester som språk om de har en mening och om de 

framförs av en anledning (Berg 2015, s. 46–47), vilket beskrivs i exemplet. 

Intervjupersonerna menar även att en bidragande faktor till att de kommunicerar så väl med 

gester är att de arbetat tillsammans under en lång tid. Ett annat kriterium för att gester ska ses 

som språk är att aktörerna ska ha förståelse för varandras perspektiv, och genom detta 

möjliggörs en passande respons eller ett agerande efter förmedlad information (Berg 2010, s. 

15). Vi anser att efter att personalen arbetat tillsammans under en längre tid skapar det 

förståelse och kännedom om varandra, vilket i sin tur leder till att det blir lättare att se 

varandras perspektiv och därför kommunicera mer effektivt på ett icke-verbalt sätt. 

 

Personal beskriver hur viktigt det är att backa upp varandra inför ungdomarna även då 

personal inte är överens. Detta tas istället upp efteråt, när ungdomarna inte ser. Detta skulle 

kunna förklaras med Goffmans begrepp ansiktet. Genom att personal backar upp varandra 
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inför ungdomarna behåller de sina ansikten, men om de istället skulle börja ifrågasätta 

varandra framför ungdomarna kan detta leda till att en eller flera förlorar sitt ansikte 

(Goffman 2005, s. 5–9). Personal går in i situationen med en förutbestämd bild av den, och 

skulle denna idé av situationen förändras, exempelvis genom att bli ifrågasatt av sin kollega, 

kan ansiktet gå förlorat. När ansiktet går förlorat och fel ansikte intas, kan känslor som skam 

och förminskning uppstå (Goffman 2005, s. 5–9). Detta i sin tur skulle kunna leda till att 

ungdomen uppfattar en oenighet hos personalen, vilket är motsatsen till det personalen vill 

åstadkomma. 

 

8.4 Påverkan på ungdomarna 
 
Personalen uttrycker att konflikter kan leda till splittring i arbetsgruppen, vilket i sin tur 

skapar utrymme för ungdomarna att utnyttja situationen. Arbetsgruppen beskriver hur 

konflikter i gruppen påverkar arbetet med ungdomarna i form av att de då inte har lika mycket 

energi att lägga på arbetet. Framträdandet inför ungdomarna och interaktionen med dem kan 

då bli lidande genom att personal istället behöver fokusera på konflikten och inte på själva 

arbetsuppgifterna och ungdomarna. Goffman skriver om att visa takt, vilket är något som sker 

mellan olika roller när de samarbetar (Thunman & Persson 2011, s. 155). Vid konflikter i 

arbetsgruppen saknas förmågan att visa takt för varandras roller och den energin som läggs på 

detta påverkar även den takt som visas gentemot ungdomarna på ett negativt sätt då mycket 

av energin läggs på konflikten i gruppen. Ungdomarna uppfattar avsaknaden av att visa takt 

mellan personal och utnyttjar situationen till sin fördel. Personal beskriver att ungdomarna då 

kan ställa personal mot varandra genom att exempelvis ställa samma fråga till personal tills 

den får det svaret de är ute efter. Då är inte arbetsgruppen enhetlig och detta kan i sin tur 

eskalera konflikten i arbetsgruppen. Hur ungdomarna uppfattar den saknade takten hos 

personalen kan vara genom deras give off expression (Goffman 2014, s. 12–14). Det kan vara 

så att personalen utstrålar och förmedlar splittring omedvetet genom det icke-verbala språket 

som ungdomarna sedan uppfattar. Att ungdomarna har förmågan att förstå det som 

kommuniceras i give off expression från personal till ungdomarna beskrivs av personalen med 

liknelsen av att ungdomarna är som svampar som suger åt sig det som arbetsgruppen 

utstrålar.  

 

Om arbetsgruppen är splittrad och samarbetet inte fungerar kan misskommunikation i 

arbetsgruppen leda till att olika personal ger olika besked till ungdomarna, detta kan skapa en 
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känsla av oro och besvikelse hos dem, och det kan även påverka ungdomarnas tillit till 

personal. I kontakt med ungdomarna, kan gruppens agerande ses som ett framträdande och 

ungdomarna som publik (Thunman & Persson 2011, s. 155). Genom framträdandet och det 

agerande det innefattar, påverkar aktörerna publiken (Goffman 2014, s. 23). När 

framträdandet inte längre är enat, så som det i detta fall är menat, blir även påverkan på 

ungdomarna förändrad. Arbetsgruppen är ett team som samarbetar i framträdandet och har en 

strävan att vara enade i sitt framträdande för att påverka ungdomarnas känsla av tillit till 

arbetsgruppen (Goffman 2014, s. 75). Förklarat i Goffmans termer, är att framträdandet inte 

går som planerat och olika personal ger ungdomarna olika besked vilket i sin tur påverkar 

publiken som i detta fall är ungdomarna, på ett sätt som arbetsgruppen inte planerat för. 

 

Personalen beskriver hur de kan se sig själva som förebilder för ungdomarna och att det 

därför är viktigt att arbetsgruppen kan visa en enad front för att skapa trygghet hos 

ungdomarna. Om arbetsgruppen är oense kan detta resultera i att ungdomarna tappar respekt 

för dem och att känslan av trygghet minskar hos ungdomarna. Att arbetsgruppen är oense kan 

ses som ett misslyckande av Meads (Berg 2015, s. 129) begrepp rollövertagande. Detta 

misslyckade rollövertagande kan ungdomarna sedan utläsa. Då personal inte lyckas inta 

varandras perspektiv i interaktion med varandra, anpassas inte kommunikationen. Personal 

menar att många ungdomar på boendet tidigare i livet ofta läst av det som kallas give off 

expression, alltså den icke-verbala kommunikationen och nyttjat den information som 

förmedlats för att kunna ta sig framåt i livet. På grund av detta tolkar vi att personal anser att 

det är viktigt att förmedla positiv icke-verbal kommunikation, alltså give off expression.  

9.0 Slutsats  
 
Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur kommunikation och konflikter beskrivs av 

personal på ett SoL-boende och hur det i sin tur påverkar ungdomarna på boendet. Vi drar 

slutsatserna att kommunikation är grundstenen för gott samarbete i arbetsgruppen och att 

rollövertagande sker ideligen. Det framkommer i resultatet att vikten av tydlig och rak 

kommunikation är av betydelse för enighet i arbetsgruppen. Kommunikation i arbetsgruppen 

sker både på ett verbalt och icke-verbalt sätt och är viktiga för att kunna utföra ett gott arbete, 

vilket har förklarats med begreppen give expression och give off expression. Vidare drar vi 

slutsatsen att en bidragande faktor till den goda kommunikationen i arbetsgruppen är att 

arbetsgruppen arbetat tillsammans under flera år, vilket har givit dem goda kunskaper om 
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varandras personligheter och egenskaper som förklaras genom relations- och uppgiftsroll. För 

att hantera konflikter är det viktigt att vara mottaglig för att ta emot konstruktiv kritik. Vi ser 

också att genom att lösa konflikter direkt med de inblandade personerna är en bidragande 

faktor till att konflikterna inte utvecklas till något större. Det bidrar även till att 

personalgruppen skyddar varandras ansikte. Vi drar slutsatsen att upplösandet av konflikter är 

mest effektivt om det görs direkt. På vilket sätt det påverkar ungdomarna kan vi dra slutsatsen 

att konflikter har en påverkan på ungdomarna genom att de drar nytta av de konflikter som 

uppkommer i arbetsgruppen genom att ställa personal mot varandra. Vidare kan vi se att en 

konflikt i arbetsgruppen påverkar ungdomarnas tillit till personal, kan skapa oro och minska 

respekten för personalen då de utstrålar instabilitet.  

 

Genom att vi genomfört denna studie har det skapat en nyfikenhet kring att studera flera 

arbetsgrupper och deras kommunikation och konflikt. Detta för att kunna jämföra och ge en 

både bredare och djupare förståelse till de faktorer som påverkar kommunikation och konflikt 

i arbetsgrupper. Då arbetsgruppen i denna studie inte upplever konflikter som ett stort 

problem hade det varit intressant att även studera arbetsgrupper där det är uttalat att det finns 

tydliga konflikter och hur detta i så fall påverkar målgruppen för den organisationen. Med 

denna studie hoppas vi kunna inspirera personer i arbetsgrupper att reflektera över sina sätt att 

kommunicera och hantera konflikter samt hur det påverkar både kollegor och organisationens 

målgrupp. Genom att få kunskap kring olika sätt att kommunicera hoppas vi även kunna ge en 

bredare förståelse för andras kommunikationsstilar i arbetsgruppen.  
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Bilaga 1 
 
Hej 
 
Vi är två studenter från Socialhögskolan, Lunds Universitet som studerar på 
socionomprogrammet. Det är nu dags för oss att skriva vår C-uppsats och därav söker vi 
intervjupersoner. Vi planerar att skriva en uppsats med fokus på arbetsgrupper, 
kommunikation och konflikter och hur detta kan förhindra och/eller underlätta att bedriva ett 
arbete gentemot organisationens mål.  
 
Vi har förhoppningen om att genomföra 5–7 intervjuer och hade varit väldigt tacksamma om 
ni hade velat ställa upp. Intervjun kommer ta ca 30 – 45 minuter och ske individuellt. 
Intervjuerna kommer hållas om möjligt på arbetsplatsen, alternativt digitalt via GoogleMeet. 
Intervjuerna kommer spela in, skrivas ut och sedan analyseras. Materialet kommer hanteras 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående kommer ha möjlighet att identifiera vem 
som deltagit eller vilket boende som medverkad. Deltagandet är helt frivilligt och ni har 
möjlighet att när som helst avbryta deltagandet. 
 
Vi är mycket tacksamma om ni kan svara oss innan 11 november 2020 och meddela om ni 
vill delta eller inte. 
 
Vi planerar att genomföra intervjuerna inom två veckor 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Elin och Kajsa  
Lunds Universitet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Bilaga 2 
 
 

Samtyckesblankett 
för medverkan i C-uppsats vid Lunds Universitet  

 
Tack för att du vill medverka i vår intervjustudie. 

 
 
Syftet med denna studie är att utifrån SoL-boendepersonal erfarenheter belysa vad 
kommunikation och konflikter har för betydelse för en arbetsgrupp att nå de organisatoriska 
målen på arbetsplatsen.  
 
Ett deltagande i studien innebär att du kommer medverka i en enskild intervju under ca 30–45 
minuter. Intervjuerna kommer att spelas in samt transkriberas. Det insamlade materialet 
kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ingen utomstående kommer ha möjlighet 
att identifiera vem som deltagit eller vilket boende som medverkat. Din medverkan är frivillig 
och du kan när som helst, utan anledning både innan och efter intervjun avbryta ditt 
deltagande.  

 

 

Jag samtycker härmed att delta i studien 

 

Datum  

 

 

Namn     Underskrift 
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Bilaga 3 
 
 

Enkät innan intervju 

Kön:………………………….………………………. 

 

Ålder:……………………………………………….. 

 

Arbetslivserfarenhet i antal år som socialvägledare:…………………………… 

 

Vad för typ av tjänst har du? ……………………………………………………. 

 

Vilken utbildning har du? 

……………………………………………………………………………………… 

Hur lång var utbildningen?.......................................................................................... 

 

Har du utbildning gällande kommunikation och konflikthantering? 

Ja  

Nej  

Om ja, hur lång? ......................................................................................................... 

Vad ingick i utbildningen?........................................................................................................ 
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Bilaga 4 
 
 
Intervjuguide  
  
Introduktion  
Hälsa välkommen och tacka för att personen vill ställa upp på intervju.  
Presentera dig själv  
Berätta vad syftet med uppsatsen är och intervjun, samt vilka teman (arbetsgruppen, 
kommunikation, konflikter samt arbetet med ungdomarna) som frågorna kommer behandla   
 
Syftet är att skapa en förståelse för hur kommunikation och konflikter beskrivs av 
personal på ett SoL-boende och hur detta tar sig uttryck i arbetsgruppen och hur det i 
sin tur påverkar ungdomarna på boendet.  
  

• Hur beskriver arbetsgruppen att kommunikationen fungerar inom gruppen?  
• Hur beskriver arbetsgruppen att kommunikation påverkar ungdomarna? 
• Hur beskriver arbetsgruppen att konflikter påverkar ungdomarna? 

  
Informera om att det är frivilligt att delta och att personen när som kan välja att inte delta i 
studien. Informera om konfidentialiteten och anonymiteten, att det som sägs i intervjun inte 
kommer vara tillgängligt för utomstående samt att allt i uppsatsen kommer att anonymiseras.  
  
Informera att intervjun kommer att spelas in! 

  
Be intervjupersonen svara på en liten enkät gällande inledande frågor  

  
  

STARTA INSPELNING 
  
Organisationens mål och syfte  
Vill du berätta hur en vanlig dag på arbetet kan se ut? Vilka arbetsuppgifter har ni? Hur ofta 
interagerar ni med klienterna på boendet?  
  
Hur skulle du beskriva organisationens mål och syfte?  
  
Upplever du att arbetsgruppen aktivt strävar mot att uppnå målen? 

- Vad gör arbetsgruppen konkret för att arbeta mot organisationens mål? 
  
Arbetsgruppen 
Hur ser arbetsfördelningen ut?  

• Anser du att den är jämn/ojämn? 
• Hur fördelas arbetet mellan kollegor? 

 
Vad anser du är viktigt för att en arbetsgrupp ska fungera?  
  
Hur ser ledningen ut på er arbetsplats? Vill du beskriva samarbetet med verksamhetsledaren 
och enhetschefen.  
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Vill du beskriva samarbetet i gruppen? På vilket sätt är det bra/dåligt? 
  
Hur skulle du beskriva att arbetsgruppen fungerar idag jämfört med två år sedan? Vad ser du 
för skillnader och likheter?  
  
Finns det olika roller i arbetsgruppen? Tex, att någon tagit på sig ledarrollen. På vilket sätt 
visar det sig? Hur kan det påverka gruppen? 
  
Kommunikation 
Kan du beskriva hur kommunikationen i er arbetsgrupp fungerar?  
  
Vill du beskriva hur information sprids i arbetsgruppen?  

• Händer det att någon i arbetsgruppen inte får reda på ny information? Hur kommer 
det sig? 

  
Kommer alla i arbetsgruppen alltid till tals? Varför/varför inte?  
  
När det kommer nya direktiv från ledningen, hur sprids detta i gruppen? 
  
På vilka sätt kommunicerar gruppen? (tex verbalt, kroppsspråk mm.) Ge exempel. 
  
Anser du att det kan finnas språkliga hinder i kommunikationen?  

• På vilket sätt hanteras detta då? 
  
Uppstår det ofta missförstånd i kommunikationen? På vilket sätt? Ge exempel. 
  
Hur tror du att kommunikationen hade kunnat förbättras i arbetsgruppen?  
  
Vad anser du är viktigt för att kommunikationen ska fungera i en arbetsgrupp? Varför? Hur 
ser en bra kommunikation i grupp ut? 
  
Anser du att kommunikationen skiljer sig beroende på den situation man befinner sig i? Tex 
på formella möten, i fikarummet och framför ungdomarna?  

• Hur visar detta sig?  
• Varför tror du att det är så? 

  
Konflikthantering 
Hur tänker du kring konflikter i arbetsgruppen?  

• Hur ofta? Är det samma personer som är delaktiga? Varför tror du att det är så?  
  
Hur skulle du beskriva att konflikterna uppstår?  (Tex under lång tid eller direkt, verbalt eller 
kroppsspråk? Ge exempel. 
  
Hur skulle du beskriva att konflikter hanteras i arbetsgruppen? Ge exempel. 
  
Hur skulle du beskriva att konflikter har för påverkan på arbetsgruppen som helhet?  

• Vad anser du konflikter kan medföra för konsekvenser i en arbetsgrupp?  
• Vad anser du konflikter kan medföra för positiva aspekter?  

  
Hur skulle du beskriva att konflikter i arbetsgruppen påverkar dig personligen?  
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Påverkan på det sociala arbetet - (be om exempel) 
Hur skulle du beskriva att personalens kommunikation påverkar arbetet med 
klienten/ungdomen?  
  
Har konflikter i arbetsgruppen påverkat arbetet med klienterna/ungdomarna?  
 
Hur skulle du beskriva att personalens konflikthantering påverkar arbetet med 
klienten/ungdomen?  
  
Hur tycker du som helhet att kommunikation och konflikt påverkar arbetsgruppen att arbeta 
mot organisationens mål och syfte? Varför? 
  
Tror du att förbättrad eller försämrad kommunikation hade gjort någon skillnad för 
ungdomarnas möjlighet till stöd och utveckling?  
  
Avslutning 
Tacka för deltagande och informera om att när uppsatsen är klar och godkänd kommer den 
om så önskas att delas med de som deltagit.  
  
AVSLUTA INSPELNING! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


