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Abstrakt 
 
 
 
Denna uppsats handlar om fenomenet oförenligheter och dess möjliga betydelse i 
lärandesammanhang i skuggan av Bourdieus teori om sociala fält. Det övergripande syftet 
med denna uppsats var att söka bättre förståelse samt undersöka huruvida det fanns något 
signifikant mönster eller struktur kring det lärande som uppkommer ur situationer som 
särpräglats av oförenligheter. Utifrån centrala begrepp, en abduktiv och fenomenologisk-
hermeneutisk ansats, lät jag genomföra samtal med fem personer i syfte att undersöka 
förhållanden kring fenomenet. Genom samtal med individer som erfarit allehanda former av 
arbetslivsrelaterade situationer, har jag tagit del av fragment utifrån deras livsberättelser. 
Resultatet visar att situationer som kännetecknas av oförenligheter tenderade att vara 
emotionellt laddade. Då individen mobiliserar resurser i syfte att möta de rådande 
förhållandena uppstår möjlighet till lärande. Individen kom med andra ord lära sig av både 
konfliktsituationen och det som följer av den. Min slutsats är, efter en sammantagen analys, 
att oförenligheter kan utgöra en viktig faktor gällande lärande och utveckling, vilket tenderar 
att befästa erfarenheter i reell mening. Lärande genom oförenligheter gagnar utvecklingen och 
utgör om något en obestridlig del i det så kallade livslånga lärandet. 
 
 
 
Nyckelord: Oförenligheter, sociala fält, utveckling, lärande, hermeneutik, fenomenologi 
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Förord: 

 

 

Livet består i mångt och mycket av konflikter och oförenligheter. Det är helt 

enkelt svårt att leva utan att återkommande hamna i sådana situationer. Då vi 

ställs inför dessa situationer, som präglas av oförenliga förhållanden, vet vi att de 

kan komma att få en avgörande betydelse för vår framtid. Oförenligheter tvingar 

oss att agera och ta ställning. Omständigheterna gör ofta att vi mobiliserar våra 

resurser i syfte att påverka eller i vart fall försöka få en viss inverka på den 

nalkande framtiden. Med tanke på all den energi vi förlägger åt att försöka 

tillgodose våra behov och intressen i samband med konflikter - torde det då inte 

vara effektivt att lära sig något om dessa oförenligheter? Genom att lära sig att 

tillvarata den kunskap som följer ur oförenligheter skapar vi en 

framtidsförberedande resurs.  En resurs som ger oss bättre förståelse för tillstånd 

och processer som förknippas med oförenligheter, och därigenom påminner oss 

om att livet är ett enda långt lärande. En resurs som gör att vi på ett bättre sätt kan 

interagera med vår omgivning. En resurs som hjälper oss att bli objektiva men 

också sakliga – beroende av situation. En resurs som kan ge oss kunskap om hur 

vi bör förhålla oss för att kunna tillgodogöra oss av det lärande som följer ur 

oförenligheter.  
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1. INTRODUKTION 
 
 
Jag vill genom aktuell studie undersöka förhållandet mellan oförenligheter, lärande och 

utveckling. Jag förmodar att det i oförenligheter finns en underskattad potential som bidrar till 

en form av lärande av sällan skådad karaktär. Jag förmodar likaså att utveckling och 

förändring förutsätter någon form av lärande och kunskap. Min ambition är att belysa det 

lärande och den utveckling som följer av oförenligheter.  Min förhoppning är att kunna finna 

strukturer eller mönster utifrån teori och empiri. Enskilda händelser eller företeelser skall i 

slutändan rendera i någon form av förståelse för övergripande sammanhang. I linje med 

kvalitativ forskning kommer empirisk data att fokuseras utifrån innebörder. Det finns 

mängder av litteratur som behandlar konflikter och oförenligheter ehuru det sällan 

framkommer någon reell uppföljning av det lärande som uppkommer ur dess spår. Jag vill 

därför tydliggöra den utveckling som framträder ur oförenligheter som en viktig del i det 

livslånga lärandet. Genom att systematiskt presentera de viktiga begrepp som uppkommer ur 

en diskursiv ansats, baserad på tidigare forskning och teori, vill jag göra analysen gentemot 

det som framkommer ur empirin. Min ambition är att successivt väva samman teori och 

empiri i hopp om föreningen leder till en ökad alternativt förnyad förståelse kring fenomenet 

ifråga. Läsaren ombedes att ha följande tolkning av Heidegger i beaktande under läsningen av 

denna uppsats;  

 
Att förstå förutsätter förförståelse, men förförståelsen är samtidigt ett hinder för 
förståelsen […] Vi måste alternera inträngandet i nya världar och återkoppla till vårt eget 
referenssystem.1 

 
 

1.1 Pedagogisk relevans 
 
Pedagogik utgår ursprungligen från fostran och bildning. Ämnesområdet var inledningsvis 

inriktat mot barn. Av fostran och bildning följer lärande, vilket sedermera leder till utveckling 

(Uljens, 1998, s 63, 160). Lärande blir på så sätt en förutsättning för utveckling (Illeris, 2001, 

s 15-16). Jag har i denna studie bland annat kommit att inrikta mig mot det mellanmänskliga 

mötet och det lärande som uppstår under interaktion mellan människor. Vad gäller lärande där 

individen förhåller sig till ett system, grupp eller organisation går det att göra liknande 

kopplingar till teorin kring det livslånga lärandet (Maltén, 1997, s 185). Lärande som 

                                                 
1 Omtolkning av Heidegger rörande den hermeneutiska cirkeln. Ur Alvesson & Sköldberg, 1994, s 136.  

 6



uppkommer ur oförenliga möten mellan människor och situationer förutsätter således någon 

form av social och kulturell aktivitet (Granberg & Ohlsson, 2004, s 87-88). Behovet av 

kunskap kring lärande och utveckling har lett till en expansion av den pedagogiska 

disciplinen. Pedagogiken har som ämnesområde kommit att omfatta allt fler inriktningar 

(Uljens, 1998, s 5). Pedagogik har generellt sett kommit att omfatta det mesta som hör till 

lärande. Pedagogiken har så att säga gjort entré på andra arenor. Arbetslivet utgör till exempel 

en av dessa arenor där vuxnas lärande hamnat i fokus. Behovet av lärande och utveckling har 

således ökat - vilket lett till en rad olika specialiseringar inom pedagogiken (Uljens, 1998, s 

71). Det faktum att det ur oförenliga förhållanden återfinns möjligheter till lärande och 

utveckling ger denna uppsats en pedagogisk relevans. Alla former av adaptiva processer är 

enligt min mening en strävan mot ett jämviktsförhållande, vilket förutsätter en förmåga till 

lärande och utveckling.  

 

1.2 Bakgrund 
 
Mitchell (1997, s 3, 14) framhåller att det är möjligt att utveckla ett förhållande till konflikter 

varigenom relationer och samarbete kan växa fram till motsats mot ovänskap och instabilitet. 

Genom att lära sig hur man medlar och förhandlar, som en direkt part i en konflikt alternativt 

som tredje part, skapas trygghet varur en miljö som särpräglas av samarbete och samverkan 

kan uppstå.  Att lära sig att hantera konflikter innebär att individen bekantar sig med de 

oförenliga förhållandena samt hur man därigenom kan återställa balansen genom att vända 

situationen till något positivt. Människans benägenhet att skapa distinktioner och därigenom 

rättfärdiga oförenligheter är ett problem. Ett lärande som inriktas mot att undvika konflikter 

alternativt söka en fredlig lösning kan uppnås under förutsättning att individen redan i tidig 

ålder fostras att respektera sina medmänniskor. Hamburg (1994, s 6-11) hävdar att en pro 

social fostran, empatiträning, konfliktlösningsgrund, kooperativt lärande, antivåldssträvan och 

livserfarenheter kan komma att leda till personlig utveckling. En medvetenhet om att varje 

enskild individ har grundläggande behov rörande interaktion, självrespektablitet, respekt från 

omgivningen samt regler eller rättesnören vilket individen inrättar sitt leverne utefter, kan en 

förståelse för motparten uppstå. Att utvecklas i positiv mening är enligt Hamburg att förändra 

attityden och sättet att se på sin motpart. Bickmore (1999, s 24-27) menar att förhållandet till 

konflikter och förmågan att hantera oförenliga förhållanden, avspeglar sig i individens sociala 

förmågor. Sociala färdigheter och sätt att interagera med omgivningen utgår till vissa delar 

utifrån individens förutsättningar att kunna samverka i en konfliktsituation. Socialisationen 
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kommer därför att ha en viss inverkan på hur individen agerar då den ställs inför oförenliga 

förhållanden. Otten (2000, s 4) menar att lärande har en viss inverkan på individens 

personliga utveckling. Individen växer fram ur den kunskap och de erfarenheter som denne 

genomlever. Ett ökat fokus på den personliga utvecklingen möjliggör en fostran av 

karaktären.  Interaktionen med omgivningen är sålunda fundamental och sätter så att säga sin 

prägel på individen. Att tala i termer av en lärande miljö ger en insikt kring ett perspektiv där 

utveckling premieras. Lane-Garon (2001, s 4-5) hävdar att förhållandet till konflikter och 

förenligheter, samt sättet att agera i samband med sådana situationer, företrädesvis är en etisk 

fråga. Samtidigt som en individ förbättrar sin förmåga att hantera konflikter och oförenliga 

förhållanden på ett positivt sätt förbättras dennes sociala kompetens. Den sociala 

kompetensen kännetecknas företrädesvis av socioemotionella färdigheter. Därför har 

socialiserande institutioner ett etiskt ansvar att tillhandahålla och sträva efter en god läromiljö. 

En god läromiljö skall i mångt och mycket spegla en god levnadsmiljö. Genom praktik kan 

individen, även efter utbildning och fostran genom socialisering, fortsätta leva efter de ideal 

som kännetecknar ett sunt förhållande till konflikter och oförenligheter. Tillämpning av 

begreppet adaption används i syfte att belysa mänsklighetens behov och strävan mot 

jämviktsförhållanden (Illeris, 2001, s 27). Jämvikt behöver inte nödvändigtvis vara av 

kategorisk karaktär, men bör likväl gränsa mot tillstånd som kännetecknas av kontroll, 

stabilitet, varaktighet, struktur och fortbestånd. Fenomenet adaption används tillika i syfte att 

belysa den utvecklingsprocess människan genomgår under sin tillblivelse. Mänsklighetens 

anpassningsvidtaganden är en strävan mot homeostatis, vilket därigenom förklarar individens 

behov av kultur och social ordning (Egidius, 2003, s 100). En relativ konformitet eller 

likformighet är en social erforderlighet för att interaktion och samhällsstruktur skall kunna 

bibehållas. Människans världsuppfattning kring den naturliga ordningen kan således delas in i 

kategorierna: konflikt eller konsensus eller en kombination av dem båda (Asplund, 2004, s 

122). Med anledning av den komplexitet som fenomenet rymmer tänker jag inte begränsa mig 

vid att i strikt mening hålla fast vid enbart pedagogiska termer och teorier. Jag poängterar 

emellertid att grundstrukturer utgår från pedagogiken. Genom att anta ett tvärvetenskapligt 

perspektiv öppnar sig en rad möjligheter att angripa problematiken. Ett tvärvetenskapligt 

perspektiv kännetecknas av att forskaren närmar sig ett problemområde med hjälp av de 

kunskaper och erfarenheter som återfinns även utanför den egna disciplinen (Sunnemark & 

Åberg, 2004, s 11). Tillvägagångssättet må gå emot gängse norm men har sin förklaring i 

problemområdets komplexitet (Dysthe, Hertzberg, Hoel, 2002, s 9). Pedagogik är i och för sig 

ett väldigt brett ämne med vida möjligheter då lärande tenderar vara en naturlig del av livet.  

 8



2. SYFTE 
 
Konflikter och andra former av oförenligheter ses ofta som något negativt. Jag vill i denna 

uppsats undersöka hur oförenligheter kan förstås i relation till lärande och utveckling. Det 

övergripande syftet med denna uppsats är att söka bättre förståelse för det lärande som uppstår 

under oförenliga förhållanden genom att söka strukturer och mönster. Jag ska i uppsatsens 

empiriska del undersöka deltagarnas erfarenheter av lärande ur situationer som kännetecknats 

av oförenliga förhållanden. Min huvudfrågeställning berör deras erfarenheter av 

oförenligheter och lärande i både allmänna och specifika termer. Min intention är således att 

arbetet skall bidra till att ge en utökad förståelse kring lärande och utveckling genom 

oförenligheter utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

 

2.1 Problemformulering 
 
Hur kan oförenligheter förstås i relation till lärande och utveckling?  
 

2.2 Avgränsningar 
 

För att kunna redogöra för den koppling som råder mellan oförenligheter och lärande har jag 

nödgats relatera den sociala- och kollektiva lärandefilosofin mot det individuella lärandet. 

Kollektiva och sociokulturella perspektiven belyser vikten av den mellanmänskliga 

interaktionen i samband med lärande medan Ellström närmast får ger form åt det individuella 

lärandefenomenet (Nilsson, 2004, s 50). Skillnaden återfinns i de interpersonella och 

intrapersonella processerna, dvs det lärande som sker under interaktionen med omgivningen 

respektive det lärande som uppkommer ur ett individuellt lärande tillfälle genom tolkning och 

reflektion. Mot bakgrund av dessa skillnader använder jag mig av det kollektiva och 

sociokulturella perspektivet i syfte att understryka vikten av den mellanmänskliga 

interaktionen i lärandesammanhang medan Ellströms synsätt får gestalta lärandets 

individuella fragment och sida. Maltén (1997, s 185) nämner det livslånga lärandet vilket får 

ge form åt såväl de interpersonella som de intrapersonella lärande och 

utvecklingsprocesserna, vilket blir det förenande elementet. Jag har därutöver valt att 

behandla organisatoriskt lärande samt omnämna den lärande organisationen. Anledningen till 

det har sin grund i möjliggörandet av forskning mot strukturer, mönster och gemensamma 
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nämnare. Empirin är i allra högsta grad arbetslivsrelaterad, vilken visar prov på den 

komplexitet som omgärdar arbetsrelaterat lärande.  

 

3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

3.1 Centrala begrepp för interaktion, meningsskapande och makt 
 

Lärande och utveckling som ett led ur oförenligheter är ett komplext fenomen med många 

möjliga aspekter. I studien har jag emellertid haft ambitionen att inrikta studien mot att belysa 

oförenligheter, lärande och utveckling i skuggan av Bourdieu. Ur Bourdieu teorier kring 

sociala fält uppstår möjlighet till en omfattande begreppsvärld. Jag kommer emellertid inte att 

helt slaviskt underkasta mig Bourdieus begreppsvärld utan emellanåt bygga broar till andra 

framställningar. För kännedom så använde sig Bourdieu av begreppet aktör under början av 

sin forskning, för att senare överge det till förmån för begreppet agent, som har en mer 

representativ innebörd och prägling (Broady, 1989, s 33-34). Personligen uppskattar jag 

aktörsbegreppet bättre då reellt agerande bättre kan kopplas till förhållanden som 

samspelsprocesser och skådespeleri. Bourdieu hävdar att det är symboliska och kulturella 

värden som styr samhällsmedborgarens förhållanden i socialisation och kultur. Det 

mellanmänskliga mötet styrs av ett komplext och komplicerat interaktionsbeteende. Aktörens 

vana (habitus) och det sociala fältet (intressesfär), varinom det hela utspelar sig, blir 

avgörande för de skeenden som omgärdar situationen (Broady, 1989, s 2). Det skulle kunna 

innebära att situationen styrs av de omständigheter och de intressen som föregår eller 

föranleder interaktionen. De enskilda parternas intresse blir avgörande för hur de väljer att 

bete sig eller förhålla sig till situationen (Broady, 1989, s 21). En parts intresse styrs således 

av det värde som förknippas med det fenomen, ting eller förhållande varom det hela handlar.  

Bourdieu bygger sin sociologi kring det centrala begreppet fält, vilket förklarar det område 

eller den sfär som omgärdar ett speciellt förhållande, fenomen eller företeelse. Ett fält skall 

således tolkas som en form av intressesfär eller omgärdande kontext – direkt förknippat till 

det område som åsyftas (Broady, 1983, s 2). Ett värde kan i enighet med Bourdieus teori vara 

av symbolisk eller kulturell karaktär. Det symboliska kapitalet utgår från att ett ting eller en 

företeelse har ett värde som beskriver, men samtidigt begränsar, tingets eller företeelsens 

status. Ifrågavarande attribut, fenomen eller företeelse tillskrivs ett värde och en mening. All 

form av värdering eller meningsskapande möjliggör att det ting, fenomen eller företeelse som 

 10



behandlats, kan ställas i relation till något annat. Förhållandena kring ett symboliskt kapital 

kännetecknas av och förutsätter att en social grupp tillskriver det ett legitimt värde. Det 

symboliska kapitalet kommer därför att leda till att tydliggöra rådande förhållanden, vilket i 

sig kan bli avhängigt individens agerande/handlande (habitus) och tillika det fält som 

omgärdar situationen (Broady, 1989, s 41, Månsson red, 2004, s 407-409). Ett fält skulle 

kunna utgöra ett område, tillstånd, arena eller ett förhållande – dvs. en form av kategorisering 

av ämnesområde eller sfär.   

 

Ett kulturellt kapital skulle t.ex. kunna utgå från hur bevandrad individen är inom kultur - i 

den meningen att denne förfogar över alternativt har tillgång till en sådan resurs/förmåga. 

Kultur skall i detta avseende tolkas som något eftersträvansvärt och likt det symboliska 

kapitalet inneha och tillkännagivits ett värde i vid bemärkelse. En individ, en grupp eller ett 

samfund kan alltså vara i besittning av ett kulturellt kapital. Allt som förknippas med ett värde 

(kapital) kan ge upphov till; 

 

• Kapital som tillkännagivits och tillskrivits ett värde, blir en maktfaktor beroende av 

sociala grupper som har tillgång till detta kapital.  

• Makt har sin grund i tillgången till resurser/förmågor (kapital). 

• Det förutsätter emellertid att omgärdande sociala grupper erkänner och legitimerar 

denna tillgång.  

 

3.2 Oförenligheter 
 
En konflikt kan se ut på många olika sätt varvid situation, aktörer och kontext påverkar 

formerna och omfattningen kring fenomenet. Det finns emellertid vissa gemensamma 

nämnare som är återkommande oavsett motiv, bakomliggande orsaker och tvistemål. Genom 

att studera olika definitioner av konflikter framgår att fenomenet har sin grund i ett 

motsatsförhållande. Det finns således skäl att dra slutsatsen att parterna inte är överens och att 

det finns något av vikt som skiljer dem åt. En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en 

kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande 

behov eller personlig stil (Maltén, 1998, s 145). Därigenom får vi en bild av den vidd av personliga 
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intressen och förhållanden som står på spel i samband med en konflikt. Deutsch belyser andra delar 

av konflikten genom att framlägga en mer taktisk syn på problematiken:  

 

Det föreligger en konflikt när det dyker upp oförenliga aktiviteter, det vill säga när den 
ena verksamheten blockerar, förstör, hämmar eller på annat sätt skapar problem för den 
andra verksamheten2.   

 

Malténs definition berör parternas oförenlighet och belyser de områden som utgör konfliktens 

kärna medan Deutsch beskriver på vilket sätt aktörerna påverkar och agerar mot varandra 

(Maltén, 1998, s 145). Utifrån ovanstående resonemang torde således en konflikt vara en 

situation där respektive parts enskilda önskning är av sådant intresse att de väljer att agera 

mot motparten. Konflikten kan därmed ses som ett tillstånd men samtidigt som en process. 

Det kanske är detta förhållande som gör det så svårt att förstå fenomenet i sig självt. 

Konflikter eller andra former av oförenliga förhållanden väcker känslor som får aktören att 

respondera. Aktören kommer därigenom att svara an på omgivningen och de omständigheter 

som råder i den aktuella situationen. Aubert (1967, s 118) menar att konflikter kännetecknas 

av fientlighet, spänning eller motsättningar. Begreppet konflikt är emellertid så vid att det är 

svårt att entydigt definiera en konflikt. Bakom varje konflikt finns en orsak vilken går att 

spåra till den enskilde individen – medveten som omedveten. Uppfattningen understryker 

närmast de interaktiva ageranden som kan komma att föregå samt känneteckna handlandet 

och förhållningssättet under konfliktsituationen. Ljungström och Sagerberg (2006, s 26) 

framställer konflikten likt:  
 

…en oenighet som vi lägger energi i eftersom resultatet påverkar våra liv och vårt 
välbefinnande3.  

 
Härvidlag omnämnas den tidsrelaterade faktorn och det hot som undergräver aktörernas 

behov och frihet. Välbefinnande närmast förutsätter balans och ger aktören möjlighet att 

bättre förstå och uppskatta sin situation. Våra intressen kan därigenom sägas inverka på sättet 

vi handlar och lever våra liv.  

 

                                                 
2 Deutsch (1973) ur Maltén, 1998, s 145. 
3 Ljungström & Sagerberg, 2004, s 126. 
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3.3 Lärande 

3.3.1 Individuella lärandeprocesser 
 
För att individen skall kunna nå utveckling och fungera under samspel med omgivningen 

krävs att denne eftersträvar lärande. Lärandet skall i denna mening ses som en faktor som 

leder utvecklingen framåt. Den kunskap och erfarenhet som utvecklas under lärande är 

personlig och blir en del av individens kompetens (Maltén, 1997, s 185).  Ellström presenterar 

lärande genom följande definition;  
 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning4.  

 
Ohlsson har en något annorlunda definition och understryker att utveckling följer ur en aktiv 

tolknings- och bearbetningsprocess;  
 

Med lärande avses här en förändring av sättet att förstå och/eller en förändring av sättet 
att konkret handla. Lärandebegreppet implicerar en relation mellan den lärande och 
dennes omgivning där den lärande tolkar och aktivt bearbetar omgivningen och 
därigenom utvecklar sitt sätt att förstå och handla. 5 

 

Stensmo (1994, s 105) menar att ett fenomenologiskt perspektiv på lärande torde vara 

synonymt för reorganisering. Denne framhåller att lärandet är en form av utvidgning, 

fördjupning, förändring av den mening och betydelse något har för individen.  Lärandet 

uppstår först när individen accepterar eller mottar de nya fakta eller kunskap och den leder till 

förändring av insikt, förståelse eller handlingsmönster. Dysthe (2003, s 79) talar om en form 

av internalisering genom bemästrande och som appropriering. Det handlar om att ta till sig 

kunskap, lära sig hantera den och befästa den som något personligt. Det sker således genom 

en form av process. Därmed kan sägas att det som skall läras bör ha ett värde för individen. 

Det torde i vart fall finnas ett bakomliggande intresse av att lära sig. Lärande och utveckling 

kan därav ses som en investering – tillika en anpassningsåtgärd. Lärande och utveckling är 

således synonymt med någon form av förändring. Den individ som lärt sig något eller på 

annat sätt utvecklats är med andra ord inte samma person som innan lärotillfället. Denne har 

genomgått en förändring av något slag. Individens sätt att tolka eller uppfatta situationen 

avgör vilket värde denne tillskriver utvecklingen eller förändringen.  Det blir i sin tur en 
                                                 
4 Ellström (1996:147) ur Nilsson, 2004, s 50. 
5 Ohlsson (1990:8) ur Nilsson, 2004, s 50. 
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avgörande faktor för hur förhållandena uppfattas (Stensmo, 1994, s 105).  Säljö tolkar 

Vygotskij genom att framhålla den sociokulturella teorin om lärande såsom;  

 

Kunskap lever först i samspel mellan andra människor och blir sedan en del av den 
enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande6.  

 
Av denna teori går att utläsa att tillämpandet av kunskap är en social process där följderna och 

erfarenheten i sig därefter blir individuellt förskaffat. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

torde i sådana fall även innefatta, eller i vart fall innehålla betydande delar av, det som kallas 

socialisering. Det sociokulturella lärandet understryker behovet av det mellanmänskliga 

samspelet och förhöjer betydelsen av samverkan (Säljö, 2000, s 13). Lärande finns i varje 

samtal, handling eller händelse under förutsättning att individen, gruppen anammar det som 

varit användbart och memorerar det för framtida bruk.  

 

3.3.2 Kollektiva lärandeprocesser 
 

Ehn & Löfgren (2001, s 125) menar att kulturell inlärning företrädesvis handlar om det 

implicita och vardagliga. I den vardagliga miljön återfinns lärandet som en implicit process 

varigenom individen formas utefter såväl verbala som ickeverbala symboliska intryck; 

 
… kulturell inlärning begränsas ofta till formaliserad och väl synlig fostran. Därigenom 
missar man lätt den mest effektiva inlärningsprocessen, den som ligger inbäddad i 
vardagens trivialiteter […] mycket av dessa lärdomar sätts inte på pränt eller formas till 
ord […] inlärning handlar även om hur kultur vidmakthälls genom att människor ständigt 
påminns om att verkligheten är som den är. Man kan inte ta kontinuiteten och stabiliteten 
för given. Varför fortsätter människor att tänka, tro och handla på ungefär samma sätt, 
dag efter dag? 7 

   

Arbetslivet utgör en del av stor del av individers och gruppers vardag. Arbetet är för de allra 

flesta en naturlig del. Arbete innebär ofta att individer nödgas samverka och samarbeta. 

Arbetet behöver ofta organiseras för att mål och resultat skall kunna uppnås. Individer och 

grupper är ofta delar i en organisation. Effektivitet och framgång kan i många avseende sägas 

vara avhängigt hur arbetet inom organisationen organiserats. Organisationen har att, efter 

bästa sätt, tillvara ta de interna resurserna för att nå bästa tänkbara avkastning. Avkastning 

                                                 
6 Säljö (2000:9) ur  Granberg, 2004, s 83. 
7 Ehn & Löfgren, 2001, s 125. 
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avser i denna mening ekonomiska och sociala vinster. Granberg & Ohlsson definierar lärande 

organisation;  

 
som den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och 
som tillvaratar detta lärande och som nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att 
påverka och anpassa sig till omvärlden8.  

 

Lärande och den utveckling som sker inom en så kallad lärande organisation har bättre 

förutsättningar att anpassas till de behov av kunskap och kompetens som föreligger. Det 

handlar således ytterst om att använda makt för att på så sätt legitimera vilken utveckling 

organisationen skall sträva efter (Ekman, 2004, s 49).  Den lärande organisationen är därför 

närmast ett koncept som går att anpassa efter de behov som uppkommer ur interna och 

kontextuella behov. Det positiva är att organisationen genom aktuellt koncept faktiskt 

uppmärksammar och eftersträvar lärande och utveckling. Det kollektiva lärandet förutsätter 

en grupp eller organisation. Med andra ord är förutsättningen för det kollektiva lärandet att det 

finns ett flertal aktörer/individer som interagerar med varandra. Granberg & Ohlsson 

definierar kollektivt lärande och organisatoriskt lärande genom följande;  

 

Kollektivt lärande kan ske endast genom att individer lär och att de delar med sig av sina 
tankar och kompetens till andra i gruppen eller organisationen 9.  

 

Avgörande för denna form av lärande är kommunikationsprocessen, där dialogen fyller en 

avgörande funktion. Det ligger i varje organisations intresse att sträva mot mål och 

utveckling. Det handlar bl.a. om att vidta åtgärder som gagnar kompetensutveckling och 

skapar förutsättningar för de anställda att medverka i processen. Ett av organisationens kanske 

mest viktiga mål är anpassa verksamheten så att förhållandet till omgivningen/kontext står i 

paritet till behovet av intressant arbete och handlingsutrymme. Härtill skall betänkas att en 

organisation ständigt är i behov av att planera för återväxt och utveckling. För att effektivisera 

verksamheten, öka förståelsen för arbetet, skapa utrymme för rutin, utgångspunkt för 

utveckling samt för att underlätta introduktionen av kommande kollegor, bör arbetstagarna 

ges möjlighet att skriva ner instruktioner (Goldstein & Ford, 2002, s 99). Den inre 

legitimiteten uppnås i första hand om personalen känner sig uppmärksammade. Ledningen 

bör därför eftersträva en bra atmosfär så att arbetstagarens stimuleras till att göra ett bra arbete 

samt bibehålla motivationen (Abrahamsson & Andersson, 2005, s 217). Det innebär att även 

                                                 
8 Granberg & Ohlsson (2000:33) ur Nilsson, 2004, s 61.. 
9 Granberg & Ohlsson (2000:114) ur Nilsson, 2004, s 62. 
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konflikter och andra oförenligheter behöver tillskrivas en viss legitimitet. Det ligger i 

gruppens eller organisationens intresse att den sammantagna kompetensen tillvaratas på ett 

sådant sätt att en form av mervärde uppstår. Det handlar såldes om att skapa förutsättningar så 

att gruppens kollektiva kompetens blir större än de enskilda individernas – var och en för sig. 

Fenomenet ifråga kallas för synergieffekt (Granberg, 2004, s 122). Det finns de som menar att 

synergi förutsätter att det råder ett tillåtande och utforskande klimat i den grupp, team eller 

organisation där individerna verkar.  

 

3.3.3 Lärande och utveckling 
 

Lärande och utveckling är, i enighet med Ahrenfelts (2001, s 45) resonemang, en 

anpassningsåtgärd som sker som ett led i något som närmast kan liknas vid en 

överlevnadsprocess. Om individens förmåga till självorganisering inte fungerar 

funktionsenligt uppstår obalans eller instabilitet. Under instabila förhållanden ställs individen 

´på prov´ vartefter denne kommer att utvecklas i någon riktning. Utveckling kan därav vara 

såväl positiv som negativ. Fenomenet lärande och utveckling har således grund i en form av 

kontextuellt tvång, det vill säga att det ofta är yttre omständigheter som stimulerar till 

förändring (Ahrenfeldt, 2001, S 45-46). Individens benägenhet att förhålla sig aktiv till den 

ständigt föränderliga omgivningen är en förutsättning för att anpassningen sker 

ändamålsenligt. Enligt Piaget är lärandet ett samspel mellan assimilation och ackommodation. 

Assimilation innebär att individen lär sig något genom att införliva nyvunnen lärdom i den 

befintliga kunskaps- och erfarenhetsramen. När individens förmåga till assimilation inte 

fungerar tillfredställande nödgas denne att finna ett nytt sätt att se och tolka det som sker för 

att lära sig att förstå. Att tolka och finna nya sätt att se på saker och ting kallas 

ackommodation. Piaget menar att alla system i naturen har ett jämviktsläget – ett tillstånd i 

balans. Då systemen rubbas tenderar de som regel att återställas genom olika former av 

självjustering. Adaptiva skeenden blir därigenom något naturligt (Egidius, 2000, s 100, 

Försvarsmakten, 2006, s 162, Dysthe, 2003, s 61, Granberg & Ohlsson, 2004, s 19, Maltén, 

1997, s 144). 

    

Ödman (2006, s 68) förklarar att individen i samband med ett handlande alltid har fog för att 

agera - oavsett hur orimlig handlingen än kan te sig i efterhand. Ödman understryker att en 

handling har sin grogrund i aktörens syfte. Festinger menar dock att individen ordnar sin syn 
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på verkligheten genom kognitiv dissonans. Det innebär att individen ifråga bygger sin 

verklighet utifrån hur denne uppfattar omgivningen i stort. Det medför att individen skapar sin 

bild av världen genom valda sanningar som sedermera ligger till grund för dennes beteende. 

Individens förståelse av världen blir därigenom en selektiv process som bygger på individens 

förmåga till tolkning, reflektion och uppfattningsförmåga. Genom att skapa sin bild av 

världen kan individen på ett enklare sätt rättfärdiga sina handlingar och sitt förhållande till 

omvärlden (Fraser & Burchell, 2005, s 253-257, Myers, 2002, s 148-152).   Darwin talar om 

survival of the fittest och menar att den som står väl rustad och har den bästa förmågan att 

anpassa sig tenderar att överleva (Morgan, 1999, s 70). Under en sådan situation uppstår med 

andra ord ett naturligt urval beroende av förhållande till kontext.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Fri tolkning av Ahrenfeldts teori om lärande och utveckling, 2001. 
 
 

Individen känner trygghet i det välbekanta och kända. Stabiliteten och vetskapen om rådande 

förhållanden ger en känsla av kontroll. Den konstanta zonen innehåller med andra ord allt som 

sänker individen trygghet och balans i tillvaron. Den outforskade zonen utgörs av allt det som 

individen ifråga inte kan och som denne inte känner sig bekväm med. i den outforskade zonen 

återfinns oändliga möjligheter till lärande och utveckling. I takt med att individen bryter ny 

mark i den outforskade zonen får denne nya erfarenheter och vinner ny kunskap. Varje entré i 

den outforskade zonen riskerar emellertid att sluta i den kaotiska zonen – just med tanke på de 

okontrollerade förhållandena som följer av att ställas inför nya situationer. Den kaotiska 

zonen kännetecknas av instabilitet, oordning och icke-kontroll.  
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3.4 Aktörsperspektivet 
 
De parter som är involverade i en konflikt kan liknas vid aktörer (Granberg & Ohlsson, 2004, 

s 90). Aktörerna kan sägas vara av organiserad på olika sätt, vilket har verkan på hur 

situationen och omständigheterna hanteras och utvecklas. Aktörerna kommer i denna studie 

att delas in i kategorierna: Individ, grupp, team och organisation. En individ är den enskilde 

människan med alla sina brister och fel och skall i sammanhanget ses som något unikt. För att 

förklara individen, utifrån ett sammanhang där denne utgör en part i en konflikt, bör särskilt 

beaktas att människan har behov som kännetecknas av strävan efter utveckling(Granberg & 

Ohlsson, 2004, s 84). Maslow (1908-70) presenterar en teori om att människan i mångt och 

mycket styrs av en så kallad behovshierarki. I takt med att nivåerna som representerar 

behoven tillgodoses fortsätter individen sin strävan mot nästa. Enligt Maslows behovshierarki 

har människan ett medfött behov av utveckling (Granberg & Ohlsson, 2004, s 22). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Fri tolkning av Maslowsbehovshierarki. 
 

 

Då individer av olika anledning organiserar sig tillsammans har det vanligtvis sin förklaring i 

ett gemensamt mål och behov (Ahrne & Papakostas, 2002, s 52).  Forsyth definierar grupp 

enligt följande:  

 

En grupp […] är två eller fler individer som står i beroendeförhållande till varandra och 
som påverkar varandra genom social interaktion 10.  

 

                                                 
10 Forsyth (1998) ur Försvarsmakten, 2006, s 169. 
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Lind och Skärvad definierar ett team genom att understryka vikten av en gemensam målbild 

därigenom samarbete ses som en förutsättning:  

 

Ett team består av ett antal individer – vanligtvis inte så många – med olika kompetenser 
som arbetar tillsammans eller med integrerade arbetsuppgifter i syfte att nå vissa mål11.  

 

Det finns skäl att misstänka att enskilda individer, om än i skild utsträckning, påverkas av den 

grupp/team de tillhör. Det avser vanligtvis de intressen som utarbetats inom gruppen. Det 

finns också skäl att anta att gruppen skapat sig en kultur och på olika sätt påverkat varandra 

likt en socialiseringsprocess. Försvarsmakten (2006) lyfter fram skillnaden mellan grupp och 

team. I beskrivningen av en grupp läggs tyngdpunkten på beroendeförhållandet och det 

sociala samspelet medan i teamet understryks uppgift och professionell samverkan. Dimbley 

& Burton (1997, s 259) menar att det är vanligt förekommande att de individer som ingår i en 

grupp tillskrivs statusnivå. Denna nivå kommer att förändras med tiden varvid det finns risk 

att det blir en källa till konflikt. En organisation är en planmässigt inrättad social enhet som 

syftar till att uppnå ett eller flera mål (Hansen & Orban, 2002, s 90). Organisationen är således 

ett verktyg för någon eller några individer att skapa legitimitet och kontinuitet genom att 

reducera osäkerheten. Enligt somliga tillskrivs organisationen en egen social existens medan 

andra understryker att organisationen inte är mer än summan av sina medlemmar – med allt 

vad det innebär (Granberg, 2004, s 38). Ahrne & Papakostas (2002, s 52) menar att det är 

organisationerna som skapar individer och ger dem en identitet. Organisationen kännetecknas 

av strukturer och är ordnad så att de resurser som finns att tillgå är organiserade utefter 

funktion, behov och syfte. Det innebär att de individer och grupper som finns inom 

organisationen tilldelas funktion och ansvar.  

 

3.5 Kultur på makro och mikro nivå 
 

Augustsson (2005, s 110) anser att kultur utgörs av gemensamma värden och övertygelser om 

hur saker är – eller hur de i vart fall borde vara. Det gör i sin tur att de individer som tillhör 

samfundet får tillgång till något som närmast kan liknas vid ett manus eller schema kring vad 

som utgör socialt accepterade beteenden. Med utgångspunkt ur denna presentation torde även 

konflikten regleras utifrån rådande kulturellt förhållande (Jakobsen & Thorsvik, 2002, s 160). 

Kultur är ett slags kollektivt medvetande. Den blir så att säga ett sätt att organisera de 

                                                 
11 Lind & Skärad (1997) ur Försvarsmakten, 2006, s 173. 
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erfarenheter som råder och finns att tillgå i en grupp, organisation eller i ett samhälle (Ehn & 

Löfgren, 2001, s 9). Säljö (2000, s 13) menar att kultur är en uppsättning idéer, värderingar, 

kunskaper och andra former av resurser som förvärvats under mellanmänsklig eller annan 

form av kontextuell interaktion. Kulturens funktion blir därför, enligt Lindholm (2005, s 89) , 

att vidmakthålla och skapa sammanhållning kring gemensamma tolkningar som ger samfällda 

innebörder. 

 

Utifrån ovanstående resonemang framgår tydligt att kulturen är en form av arv som lever, så 

länge de individer som berörs av den, väljer att leva efter eller på annat sätt tillvarata de 

erfarenheter den förmedlar. Kulturen är ett förfinat instrument vars funktion bl.a. är att 

tydliggöra de ramar/gränser varinom individen kan agera eller interagera med omgivningen. 

Kulturen blir därigenom både ledande, styrande och gränssättande.  Kultur omgärdas av 

implicita skyldigheter varigenom individen, genom sin delaktighet och tillhörighet i 

samfundet, förväntas föra kulturen och organisationen vidare. Kulturen är med andra ord ett 

synnerligen effektivt kontrollverktyg då individen, genom tillhörigheten i organisationen, 

förvaltar dess budskap och andemening.  Organisationskultur kan ses som ett regelverk där 

organisationens medlemmar i vissa avseenden påverkas i kognitiv och emotionell mening. 

Wolvén (2000, s 69) varnar dock för att en allt för stark kultur kan komma att hämma 

individens utveckling. Fenomenet kommer särskilt till uttryck då individens frihet inskränks 

och då alternativa beteenden och tankesätt bannlyses. Jag förmodar att kulturen påverkar 

individen i den meningen att den är förknippad med krav som tvingar individen att räta in sig i 

ledet. En organisation har att anpassa sig efter alternativt motstå de marknadskrafter uppstår 

ur externa behov. De individer som utgör medlemmar i en organisation har att utveckla en 

kultur för att kunna nå strukturer som ger mening och ordning i tillvaron. En förutsättning är 

emellertid att de individer som lever i linje med kulturen tillskriver den legalitet. 

Medlemmarna behöver med andra ord vara indoktrinerade med organisationens mål och 

syften, samt vara bekanta med de explicita och implicta regler som styr verksamheten. Därtill 

skall medlemmen erkänna eller i vart fall acceptera denna ordning och därigenom agera i linje 

med gällande kultur. Hansen & Orban (2002, s 193) menar att en organisations kulturella 

kapital utgörs av sådant som känns igen som värdefullt och vilket erkänns visst värde. 

Alvesson (2001, s 12) menar att organisationskulturen ger medlemmarna förståelse gällande 

beteenden, sociala företeelser, institutioner och processer. Kulturen gör med andra ord 

fenomen och skeenden begripliga och stundom meningsfulla. Forskning har visat att 

individens handlings- och tankemönster i hög utsträckning påverkas av de regler och normer 
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som råder inom den grupp individen är verksam (Angelöw, 1991, 112). Jag förmodar att 

individens autonomi i vissa avseende kan leda till banbrytande handlingar då avvikelser i 

egentlig mening är synonymt med förändring och utveckling. Detta skulle kunna möjliggöras 

genom en konflikt. Frågan kvarstår emellertid om utveckling kan vara av negativ karaktär och 

vem som i sådana fall har mandat att avgöra detta. Den fråga tenderar att förbli obesvarad till 

dess det finns något som styrker uppfattningen och därefter gör det till en kollektiv verklighet.  

 

Bakka, Fivelsdal & Lindqvist (2001, 114) menar att företagskulturen går att utläsa i 

organisationens sätt att bl.a. hantera konflikter. Organisationskulturen blir därför ett 

gemensamt förhållningssätt och ett sätt betrakta världen. Av den som är invigd i ett företag 

och behärskar organisationskulturen finns möjligheter att se mönster då inställning och 

handlande tenderar att till viss del bli förutsägbart. Kulturen fungerar därför som en sorts 

rådande kodex som är under ständig utveckling. Kulturen är en kollektiv produkt i den 

meningen att den tillvaratar de levnadsmönster som härstammar från de grupper och individer 

som lever i det samhälle däri kulturen är allmängiltig. I alla samfund där det återfinns någon 

form av organisering eller organisation skapas kultur (Ahrne & Papakostas, 2002, s 52). I 

nästan varje kultur skapas underkulturer som förvisso har sin grund i den rådande kulturen 

men som av olika skäl har lite mer specifika strukturer som är anpassade efter organisationens 

behov. Kulturen är inte statiskt då den vartefter det uppstår nya behov ändrar sig i linje med 

det som är allmängiltigt. Kulturen ger med andra ord svar på hur individen bör förhålla sig 

och vad som bör efterlevas. Kulturens fortlevnad är beroende av hur dess budskap och 

andemening efterlevs tillika vilken roll dess kulturbärare implementerar den som en del av 

socialisationen. Varje kultur har sitt innehåll vilket tenderar att ändras efter de förhållanden 

som gör sig gällande under en speciell tidsepok. Förutsättningen för en kultur är; Behov av 

kodex, organisation och kulturbärare, hereditet (arvsbetingat). Kulturer har vanligtvis ganska 

så mycket gemensamt emedan varje samfund har behov av någon form av grund och tradition. 

 

Individens medlemskap i allehanda former av organisationer ger vid handen en mängd olika 

regler, vilken individen inrättar och anpassar sitt liv utefter. Familjelivet skapar en kultur, 

medan arbetslivet skapar en annan (Ahrne & Papakostas, 2002, s 52). Det finns gemensamma 

referenspunkter i alla kulturer. Man skulle tillika kunna se kulturell integration som något där 

individerna ´för in sina kulturer´ i en organisation. Genom att integrera delar från varje 

medlem skapar på sikt en ny organisationskultur. 
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                                                        Figur 3. Kulturell integration – personlig tolkning  
 
 
Socialiseringen är en form av fostran och an därför studeras utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. Fostran innefattar bl.a. lärande av den kultur som är rådande i den grupp, 

organisation eller det samhälle där individen lever och verkar. Socialiseringen utgör den 

grundläggande fostran av individen så att denne skall få kännedom om vad som är ett socialt 

önskvärt beteende och uppträdande. Individen får med anda ord verktyg som gör att denne, 

inför kommande interaktion med medmänniskorna, inte skall komma i konflikt med 

omgivningen. Socialisationen kan möjligen också ge kunskap om när det är erforderligt att ta 

en konflikt – d.v.s. när det gäller den fortsatta spridningen av rådande kultur. Förhållandet gör 

socialisationsprocessen till ett arvegods. De Swaan (2004, s 64) menar att individen tvingas 

att underkasta sig utveckling genom socialisering då denne har en plats eller position att fylla i 

det samhälle där denna lever och verkar. Samhället utgörs av individer vilka alla har en 

begränsad tid att leva. I takt med bortfall uppstår behov av ersättning. Alvesson (2001, s 92) 

menar att socialisation är den process i vilken individen lär sig att ingå i ett visst samhälle 

eller grupp och anamma des synsätt. Det gå således att se det starka samband som råder till 

kulturbegreppet. Individens benägenhet att ingå i en konflikt torde därför till viss del ha sin 

grund i socialiseringen. Ponera att individen fostrats till att undvika konflikter i största 

möjliga mån. Vad går i så fall att utläsa ur det samhället där aktuell individ lever och verkar? 

Innebär det i sådana fall att samhället eftersträvar lugn och trygghet till förmån för 

utveckling? Beror det i så fall på en inneboende rädsla för konflikter? Den individ vars 

rättigheter kränkts eller vars intressen inte kan tillgodoses är eller har varit i en 

konfliktsituation. Att bortse från rätten till att få rätt skulle under sådana förhållanden vara att 

undergräva sin egen existens. Oavsett område tenderar den individuella övertygelsen, och i 
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vissa fall villfarelsen, att verka som drivkraft under konflikten. Konfliktbeteenden torde 

följaktligen vara en konsekvens av någon form av fostran eller förebildsgestaltning. 

Socialisationen kan därför sägas implementera etik, moral och kultur. Då alla förhållanden 

och skeenden inte kan regleras i lag och författning kommer därför socialisationen i stor 

omfattning påverka individens val under hela dennes livstid. Socialisation kan med andra ord 

sägas utgöra någon form av anpassningsprocess. Lindholm menar att sambandet mellan kultur 

och socialisation är omfattande:  

 
Vi socialiseras in i en viss kultur, för de allra flesta av oss majoritetens kultur i det 
samhälle där vi lever. Den processen försiggår i stor utsträckning på omedveten nivå. 
Genom föräldrar, lärare och andra vi ser upp till, och som fungerar som ”socialisatörer”, 
blir vi delaktiga i kulturen som ett tolkarsamfund. Vi ger företeelser den innebörd som 
alla, eller de flesta, ger dem, och genom att det mesta sker på omedveten nivå ser vi dessa 
tolkningar som självklara. De som tolkar annorlunda tolkar fel…12  

 

Christensen m.fl (2005, s 53) menar att individen företrädesvis socialiseras in i 

organisationskulturen och att det är svårt att få förståelse på annat sätt. Det verkar således som 

om medlemskapet i organisationen är det sätt som bringar mest kunskap om rådande 

organisationskultur. Av föregående resonemang finner jag att socialisationen är en ständigt 

pågående process som gör sig gällande i allehanda kontext. Socialisationen är med andra ord 

en form av implicit fostran och anpassningsintroduktion. Utifrån ett synsätt där samhället ses 

som en organisation är socialiseringen en form av organisering. Det finns alltså ett behov av 

en grundläggande konformitet för att förståelse och samverkan skall möjliggöras. Det är 

förhållande är särskilt tydligt då individer från skilda kulturer skall samverka. Socialisationen 

skapar en form av gemenskap eller i vart fall en gemensam nämnare - vilket samtidigt föder 

ett vi-och-dom-tänkande (Nilsson, 2005, s 56). Socialiseringen torde därför bidra till att 

konflikterna minskar i den kultur och i det samhälle individen lever och verkar medan den 

samtidigt främjar tydliggörandet av avvikanden. Genom att lära sig de förväntningar och 

regler som råder bör individen i ett tidigt skede få insikt och förståelse av behovet härom. 

Individen har således att lära sig att bemästra och appropriera dessa koder för att bli en 

accepterad del i systemet/samhället.    

 

 

 

                                                 
12 Lindholm, 2005, s 87. 
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3.6 Kontext 
 
Med situation menas de förhållanden som råder på den plats och tidpunkt där något utspelas. 

Lennéer Axelsson & Thylefors (1997, s 272) knyter an konflikten till tid och rum vilket ger 

situationen en tidsmässig betydelse. Individen vill i en situation kunna förvänta sig att 

omgivningen skall tolka det denne förmedlar oavsett om det sker inom ramen för det explicita 

eller implicita. Den tiden som förflyter under interaktionen har en viss inverkan på samspelet. 

Individen förväntar sig också att omgivningen förmedlar det som kan klargöra eventuella 

behov eller ståndpunkter. Förhållande utgör grunden för mänsklig interaktion och kan närmast 

beskrivas som ett insiktssökande gällande ömsesidiga förväntningar. Goffman (2004, s 25) 

menar att ett tillfälle där ovanstående sker definierar en mellanmänsklig situation: 

 
Varje sådan situation har en utpräglad moralisk karaktär, som innebär att a) varje individ 
har rätt att förvänta sig att andra ska värdera och behandla henne eller honom på ett 
passande sätt, b) en individ som underförstått eller uttryckligen låter förstå att han eller 
hon har vissa sociala egenskaper också bör vara den som han eller hon utger sig för att 
vara… 13 

 
Konflikten är en form av kraftmätning där det inte går att frånse från maktbegreppet 

(Granberg & Ohlsson, 2004, s 126). Den part eller aktör som är i besittning av makt har 

vanligtvis en bättre utgångsposition. Makt kan även i vissa avseenden kopplas till klass men 

naturligtvis också till rådande förhållande och situation. Situationen är relaterad till tid och 

rum. Den förutsätter således två parter och en omgivning i en viss tidpunkt. Situationen blir, i 

detta sammanhang, då parternas oförenligheter uppenbarar sig på en speciell arena. Det forum 

under vilken konflikten utspelar sig kan liknas vid en arena. Liknelsen syftar till att skapa ett 

perspektiv där kampen, matchen eller sammandrabbningen hamnar i fokus (Bolman & Deal, 

1995, s 203). Att illustrera situationen genom att innefatta det fysiska rum, varinom konflikten 

utspelar sig, uppstår möjligheten att förstå fenomenets konfliktrelaterade kraftmätning. Ellmin 

(1992, s 21) menar att konflikten är ett samspel av individernas tankar, känslor och handlingar 

på såväl inre och yttre plan: 

 
Människors tankar, känslor och handlingar förekommer alltid i ett sammanhang. Tankar, 
känslor och handlingar är alla samtidigt närvarande, de är alltid kopplade till en viss miljö 
(vissa situationer). Det som bestämmer hur en människa fungerar är det ständigt pågående 
samspelet mellan person- och situationsfaktorer, liksom individens subjektiva tolkning av 
situationen. 14 

                                                 
13 Goffman, 2004, s 25. 
14 Ellmin, 1992, s 21. 
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Kast menar att individen lever i ett dilemma;  

 

Vi vill ha både autonomi och beroende, vi behöver både autonomi och relation. Dilemmat 

betyder att vi å ena sidan är förpliktade att ha ett eget själv, men att vi å andra sidan vill 

och måste stå i relation till en annan eller flera andra människor, som eventuellt kan hota 

vår självständiga existens.15 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METOD 
 
 

Jag kommer i studien att, utifrån en kvalitativ metod som influerats av en fenomenologisk och 

hermeneutisk ansats, försöka utveckla ökad förståelse och insikt genom att integrera befintliga 

teorier mot fem livsberättelser (Kvale, 1997, s 46). De personer som genom sina 

livsberättelser valt att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter kring en 

konfliktsituation är handplockade. Genom att tillämpa aktuella fall hoppas jag kunna pröva 

teoriernas bärighet och eventuellt utveckla dem gentemot empirin. Man skulle med andra ord 

kunna säga att studien även influerats av metoden för ett teorigenererande eller 

teoripenetrerande syfte (Svenning, 2003, s 139). Jag kommer här i detalj försöka presentera 

det totala tillvägagångssättet i syfte att bringa förståelse för hur en liknande studie skulle 

kunna genomföras med ett liknande resultat. Härtill får dock beaktas att människan är en 

komplex varelser då dess individualism närmast är unik. Jag är emellertid tämligen övertygad 

om att varje människa bär på sin historia som på olika sätt präglat dennes personliga 

utveckling. Under liknande betingelser går det således att anta att en studie kan komma 

genomföras med liknande resultat – under förutsättning att vederbörande bär en liknande 

historia. Uppsats har sin utgångspunkt ur den humanvetenskapliga fenomenologin. Jag vill 

genom studierna försöka uppnå förståelse och genom det finna en förklaring till de fenomen 

arbetet omfattas av. Genom att studera människan utifrån dennes handlande och ageranden 

baserat på värderingar, attityder, kultur och livsfrågor, hoppas jag att slutsatsen ger en 

någorlunda begriplig bild av de förhållanden som omgärdar oförenligheter, lärande och 

utveckling. För att uppnå det som eftersträvas förutsätts att de delar som presenteras 

tillsammans kan bringa förståelse för den helhet som omgärdar fenomenen - i linje med en 

                                                 
15 Kast, 2000, s 113. 
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holistiskt ansats. Likt en form av synergi skall helheten ses som större än summan av sina 

delar. Min ambition är att presentera olika avsnitt som tillsammans skall ge förförståelse för 

de olika områdena och det slutliga resultatet.  

 

Min egen förförståelse var inför uppsatsen ytterst begränsad i teoretisk mening. Jag har 

emellertid haft ett intresse för konflikter som ett fenomen. Jag har ofta funderat kring 

konflikter och ägnat mycket tid åt att försöka analysera dess funktion utan att bli mycket 

klokare. I takt med att arbetet med uppsatsen fortskridit har jag successivt kommit att utveckla 

en förändrad bild av fenomenet ifråga. Det har kommit att bli min övertygelse att konflikter 

och oförenligheter är subjektivt upplevelsebaserat beroende av val av perspektiv.  

 

Stiegendal (2002, s 112) framhåller av att vetenskapliga teorier förutsätter noggrann definition 

av de beståndsdelar ämnet berör. Jag kan därför komma att växla mellan såväl mikro som 

makroperspektiv. Den hermeneutiska/fenomenologiska forskningen är holistisk vilket innebär 

att det är helheten som betonas. Den relation som råder mellan delarna och helheten utgör 

grunden, och genom tydliggörandet av dessa förhållanden, ger förståelse – vilken växer fram 

genom en dialektisk process. Samspelet mellan delarna och helheten kommer därför att ge en 

ökad förståelse för fenomenet. Det innebär att jag kommer att tolka och rekontextualisera 

enskilda företeelser i hopp om att finna sammanhang och strukturer. Kvale (1997, s 55) menar 

att den kvalitativa forskningen ger möjlighet att beträda och beskriva vardagsvärlden. 

Fenomenologin innefattar studier av den förutsättningslösa livsvärlden (den värld vi tar för 

given) vilket kan skilja sig en del från vetenskapens värld. Stensmo (1994, s 104) menar att 

individens upplevelser är av unik karaktär med anledning av den subjektivitet som omgärdar 

varje enskild situation där det finns möjlighet att bedöma eller värdera. Individer kan 

emellertid ha en likartade upplevelser varvid det finns förutsättningar för en gemensam 

förståelse. Jag eftersträvar därav även den implicita och rådande uppfattningen kring 

fenomenet och dess följder för lärande och utveckling. 

 

4.1 Hermeneutik 
 
Patel & Davidsson (2003, s 31) menar att hermeneutiken inriktas mot en form av djuplodad 

förståelse av det fenomen som betraktas, vilket enbart kan uppenbaras genom omfattande 

tolkning. Vad gäller konflikter så är det som bekant ett abstrakt fenomen, varvid jag nödgas 

att använda mig av tolkning av data som erhållits utifrån livsberättelserna och förankrade 
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teorier inom ämnesområdet. Härtill skall särskilt beaktas min ambition att undersöka 

konflikten i förhållande till olika lärandesammanhang. Backman (1998, s 73) understryker 

vikten av att tolkningsmomentet i en studie ges det utrymme som är erforderligt för att 

frammana en trovärdig och hållbar slutsats. Det innebär att tolkningen kan utgå ifrån 

vidsträckt kreativitet utifrån ett såväl objektivt som subjektivt perspektiv. Det är således 

tillåtet för forskaren att åtnjuta sig en tämligen fri tolkningsrätt utifrån data som erhållits 

genom studien. Jag ämnar således ta mig friheten att tolka såväl de enskilda fenomenen, 

oförenligheter och lärande, för att därefter framlägga en slutsats kring hur de är förknippade 

till varandra. Härtill har jag varit nödgad att tillfoga begrepp och andra omgärdande faktorer, 

såsom aktör, kultur och kontext, för att kunna förklara rådande förhållanden och 

omständigheter. Tillvägagångssättet torde emellertid inte vara något problem utan snarare ses 

som en kvalitetssäkring i linje med principen för den så kallade Hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, s 135). Förståelse uppkommer genom en process däri enskilda 

moment utforskas utifrån en bild av helheten. I takt med att bilden av momenten alternativt 

helheten förändras uppkommer möjligheter till ny tolkning (Bengtsson, 1998, s 54). Kvale 

(1997, s 50) menar att en sådan process närmast kan komma att bli oändlig men understryker 

att rimlighet torde vara att eftersträva vad gäller sökande efter kunskap.  

 

4.2 Fenomenologi  
 
Fenomenologin skiljer sig något från den mer etablerade och analytiska filosofin och inriktas 

mot att undersöka fenomen – bland annat genom varseblivning och andra abstrakta kognitiva 

tillvägagångssätt. Fenomenologins anfader Husserl, hade som ambition att försöka återskapa 

en ren filosofi i syfte att kunna klargöra fenomens innersta väsen. Husserl var av 

uppfattningen att filosofin är den basala vetenskapen då den syftar till att förklara hur 

verkligheten skall betraktas – både den materiella verkligheten genom naturen och den 

andliga genom kulturen. Husserl menar att människan genom sina sinnen kan erfara och 

komma att utveckla en viss insikt och förståelse för ett fenomen men det är först när de 

behandlats intellektuellt och logiskt som individen närmare sig den sanna verkligheten 

(Bjurwill, 1995, s 15). Fenomenologin betraktar fenomenet utifrån förnimmelser, vilket torde 

innebära att det är problematiskt att se situationens eller förhållandets verkliga och sanna 

innebörd. Kvale (1997, s 55) menar att kvalitativ forskning ger möjlighet att beträda och 

beskriva vardagsvärlden. Fenomenologin innefattar studier av den förutsättningslösa 
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livsvärlden ur vilken insikt och förståelse kan nås genom vetenskapen. Kvale ger följande 

beskrivning:  

 

Livsvärlden är världen sådan den träffas på i vardagslivet och erbjuds som en direkt och 
omedelbar upplevelse oberoende av och före några förklaringar16.  

 
Genom att bearbeta den initiala insikten och förståelsen utifrån logiska kopplingar och 

intellektuellt reflekterande ökar sannolikheten för att fenomenet accentueras med högre 

trovärdighet. Den fenomenologiska tidsuppfattningen grundar sig mot att människan lever och 

verkar i en s.k. livsvärld (Bjurwill, 1995, s 15-16). Bjurwill ger följande definition för ett 

fenomen utifrån ett fenomenologiskt perspektiv;  

 

Ett fenomen, det är det som visar sig. Man kan inte bara för blotta ögat utan också för den 
rena tanken. Fenomenen kan vara i princip vad som helst, som först blivit föremål för 
betraktande och sedan för eftertanke.  Men inte förrän då är fenomenen riktiga fenomen 
och fakta. Dessförinnan är de på sin höjd presumtiva fenomen17.  

 

Individen återfinns i nuet men kan på ett abstrakts sätt präglas av både det förgångna och den 

stundande framtida. Härtill skall beaktas att individens förhållande till livet påverkas av i 

vilken utsträckning de lever i det förgångna, nuet eller framtiden. Människan har enligt 

fenomenologin en tidsuppfattning som grundar sig på att tid förflutit, sker i nuet samt kommer 

att ske i framtiden (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 136). Genom vedertagen struktur blir 

människan varse om sin existens men också om tidens essens (Bjurwill, 1995, s 25). 

Fenomenologin söker likt andra traditioner den objektiva kunskapen ehuru ansatsen utgår från 

att söka helheten i den enskilda delen (Bjurwill, 1995, s 15). Jag eftersträvar därav den 

implicita och rådande uppfattningen kring fenomenet och dess följder för lärande och 

utveckling. Fenomenologin använder sig av begreppet intentionalitet, vilket används i syfte 

att förklara att individen självständigt strävar efter att skapa mening och ordning i sin tillvaro. 

Utifrån ett sådant perspektiv är utveckling ett naturligt skeende vartefter strävan kan tolkas 

såsom en individens inneboende drivkraft (Bjurwill, 1995, s 39). Den fenomenologiska 

traditionen belyser behovet av mänsklig interaktion då den sociala verkligheten skapas genom 

processen; Tolkning – konstruktion – omtolkning – omkonstruktion (Månsson, 2004, s 73). 

Det mellanmänskliga mötet blir således en metod för att lära sig att se och känna verkligheten. 

Människans behov av förståelse och igenkännande skapar en medvetenhet kring kontext 

                                                 
16 Kvale, 1997, s 55. 
17 Bjurwill, 1995, s 15. 
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(omgivning och situation i ett sammanhang). Det fenomenologiska synsättet utgår från att 

betrakta fenomenet utifrån såväl det faktiska/reella skeendet, så som det oss erfars i den 

specifika situationen, samtidigt som den intuitivt medvetandegörliga processen skall beaktas. 

Det innebär att forskaren har att trakta efter det intuitiva synsättet samtidigt som verkligheten 

beskådas så som den uppfattas. Genom att väva samman aktuella processer uppkommer 

möjlighet att se sammanhang i ett vidare perspektiv. Genom att inta en reflekterande hållning 

lär sig forskaren att vara självkritisk och att återkommande ompröva eventuella förgivet tagna 

sanningar och teorier.  Synsättet ger förutsättningar att tolka innebörder av mening – även det 

som är oss fördolt (Bjurwill, 1995, s 49). Bourdieu talar om att se dolda mönster och 

underliggande tendenser bakom det som synes ske (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 34). 

 

4.2.1 Ett fenomenologiskt arbetssätt 
 
Följande är en sammanfattning av det jag funnit kring ett fenomenologiskt arbetssätt: Finn 

fenomenets grunder. Det gäller att skapa sig ett grundläggande tydliggörande som utgår från 

intuitiv varseblivning. Fenomenet skall med andra ord konkretiseras så att forskaren får en 

förståelse för det synsätt under vilket man skall närma sig fenomenet. Finn den minsta 

gemensamma nämnaren. Det är av vikt att forskaren kan närma sig fenomenet på såväl det 

konkreta som det abstrakta planet. Observation, analys och beskrivelse skall således utgå från 

den minsta gemensamma nämnaren utifrån ovanstående perspektiv. Tonvikten bör emellertid 

läggas åt det intuitiva och abstrakta. Det är genom tanken den fenomenologiska processen tar 

fart. Finn det generaliserbara. Forskaren har i detta skede att finna likheter i förhållande till 

andra fenomen och på så sätt tydliggöra det generaliserbara. Tankesättet kan härvidlag 

betecknas som konvergent – dvs. att se det som är gemensamt för flera olika fenomen. Finn 

perspektiven. För att nå sannolikheten bakom fenomenet bör forskaren eftersträva att betrakta 

fenomenet utifrån många olika perspektiv. Genom att betrakta fenomenet från olika 

perspektiv ökar sannolikheten för att forskaren skall kunna se de nyanser som är omgärdande 

men även signifikanta. Tankesättet kan härvidlag betecknas som divergent i den meningen att 

forskar söker aspektrikedom och därigenom olika sätt att närma sig, samt betrakta fenomenet. 

Skapa en strukturerad bild. I detta skede har forskaren att väva samman mångfald av 

strukturer av det studerade fenomenet. Det handlar således om att ordna och foga samman 

viktiga begrepp samt finna en strukturerad bild av fenomenet. Härtill skall det omgärdande 

kopplas och till fenomenet och därtill tolkas, förstås och förklaras. Verkliggöra och nå insikt. I 

aktuell fas har forskaren att försöka skala av det personliga bidraget och uppfattningen och på 
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sätt nå en verkligare verklighet. Det handlar således om att anta ett kritiskt och självkritisk 

förhållningssätt till resultatet och tolkningen av fenomenet. Finn det fördolda och 

underliggande. I linje med hermeneutiken skall forskaren söka underliggande mening och 

fördolda insikter.  

 

4.3 Kvalitativ forskning 
 
Svenson & Starrin (1996, s 54) menar att kvalitativa studier syftar till att upptäcka eller 

identifiera icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. 

Rienecker & Jørgensen(2000, s 167) menar att kvalitativa studier närmast kräver uttolkande 

metoder. Den implicita komplexitet som omgärdar oförenligheter, i relation till lärande och 

utveckling, kan svårligen presenteras på annat sätt än genom tolkningar. Möjligen hade 

studien kunnat genomföras såsom en kvantitativ studie ehuru det finns fog att misstänka att 

de bakomliggande förhållandena skulle bli svårare att upptäcka eller fastställa. Bjurwill 

(2001, s 39) understryker vikten av en noggrann presentation av hur data insamlats och hur 

den med hänsyn därtill bearbetats. Bjurwill (2001, s 35) tillägger att det är legalt att redigera 

svar i dess skriftliga form men att källans ursprungskaraktär skall bevaras innehållsmässigt. 

De svar som framkommer under samtalen med aktörerna kommer i största möjliga mån att 

bevaras så likt originalet som möjligt. I uppsatsen återfinns en mängd figurer/illustrationer 

vilka skapats i syfte att tydliggöra de teorier och annan fakta som behandlas under studien. 

Aktuella illustrationer/figurer är kopplade till avsnitt i uppsatsen. En figurförteckning 

återfinns i slutet av uppsatsen i enighet med Rieneckers & Jørgensens (2000, s 270) 

rekommendationer avseende användande av illustrationer. 

 

4.4 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Arbete har företrädesvis utgångspunkt ur den humanvetenskapliga fenomenologin. Jag vill 

genom studierna försöka uppnå förståelse och genom det finna en förklaring till de fenomen 

arbetet omfattas av. Genom att studera människan utifrån dennes berättelser rörande handlande 

och ageranden baserat på värderingar, attityder, kultur och livsfrågor, hoppas jag att slutsatsen 

ger en rättvis bild av de förhållanden som omgärdar oförenligheter och lärande. För att uppnå 

det som eftersträvas förutsätts att de delar som presenteras tillsammans kan bringa förståelse 

för den helhet som omgärdar fenomenen. Likt en form av synergi skall helheten ses som större 

än summan av sina enskilda delar. Stiegendal (2002, s 112) framhåller av att vetenskapliga 
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teorier förutsätter noggrann definition av de beståndsdelar ämnet berör. Den 

hermeneutiska/fenomenologiska forskningen är holistisk vilket innebär att det är helheten som 

betonas. Den relation som råder mellan delarna och helheten utgör grunden, och genom 

tydliggörandet av aktuella förhållanden, ger förståelse – vilken växer fram genom en dialektisk 

process. Samspelet mellan delarna och helheten kommer därför att ge en ökad förståelse för 

fenomenet. Min strävan är att kunna presentera en kvalitativ studie däri den teoretiska 

slutledningen premieras, vilket innebär att jag kommer att tolka och rekontextualisera enskilda 

företeelser i hopp om att finna övergripande sammanhang och/eller strukturer. Metoden ter sig 

vara lämplig och kompatibel med den fenomenologiska ansatsen då reduktion närmast blir en 

grundförutsättning för att tolkningen skall kunna göras (Bjurwill, 1995, s 116). Genom att 

försöka inta ett neutralt förhållande till fenomenet kommer jag att försöka eftersträva att 

presentera arbetet utifrån olika perspektiv. Sanningen är, enligt min högst personliga 

uppfattning, subjektiv beroende av perspektiv. Jag gör inga anspråk på att mina studier skall tas 

för sanning utan snarare såsom möjligheter. Jag skulle kunna förtydliga mig ännu mer genom 

att hävda att det rör sig om tolkade möjligheter. Lindblom framhåller följande; 

 
Sanningen ligger sällan mitt emellan […] Sanningen ligger inte på någon linje! […] 
Eftersom vår kunskap om den verklighet, som vi antar finns, är synnerligen ofullkomlig 
är det klokaste vi kan göra att försöka vända och vrida såväl verkligheten som på oss 
själva och på vår kunskap om den…18 

 
Uppsatsen har kommit att influeras av tvärvetenskaplighet då problemområdet faller inom 

ramarna för bl.a. sociologi, psykologi och socialpsykologi. I syfte att undvika de begränsningar 

som kan tänkas följa av en allt för snäv ämnesinriktning hyser jag förhoppning om att 

slutprodukten når den bredd ämnet förtjänar - utan att för den sakens skull bli diffus.   

 
Vetenskaplig kunskap uppnås genom en sammansatt social ansträngning, och följer ur 
arbetet hos en mängd hantverkare i mycket speciell samverkan med naturens värld.19 

 
Min benägenhet att systematiskt bryta isär fenomenet och de områden som berörs är således ett 

försök att göra arbetet mer begripligt.  Genom att jämföra dessa delar mot varandra samt 

gentemot helheten i datamaterialet, vill jag finna fenomenets egentliga väsen. Huruvida 

metoden ses som en form av diskurs överlåtes till läsaren att bedöma (Stiegendal, 2002, s 52). 

Maltén (1997, s 185) framhåller att man inte kan förstå delarna om man inte har en preliminär 

helhetsbild eller förförståelse att utgå ifrån. Det är emellertid troligt att en helhetsbild 

                                                 
18 Lindholm, 2005, s 134. 
19 Citat: JR Ravetz. ur Chalmers, 1995, s 134. 
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modifieras allteftersom ny förståelse växer fram. Teori ger således en bra utgångspunkt för 

såväl forskning som upplägg av det arbete som kommer att presenteras.  De områden, som 

bedöms utgöra del i fenomenet kring konflikten, är en del av ett större sammanhang.  

 

4.4.1 Livsberättelser som val av metod 
 

Denzin (1989) föreställer livsberättelsen såsom en individs personliga skildring av sitt liv eller 

delar av det.  Personliga berättelser som utgår från tidigare erfarenheter och upplevelser av 

vikt, ger forskaren en inblick i individens tillblivelse. En berättelse är något som skapas 

gemensamt mellan berättare och lyssnare. Berättelsen i sig själv är så att säga en sekvens ur 

en människas liv som beskriver dennes erfarenheter och upplevelser. Berättelsen blir på detta 

sätt något som är väldigt empirinära. Det faktum att berättaren använder sig av sina egna ord 

och formulerar sina erfarenheter fritt styrker den närhet som finns till det som erfarits. I 

berättelsen framkommer det såväl det vardagliga som det extra ordinära (Skott, 2004, s 16).  

 
Att vi kan förstå berättelser beror på att vi har gemensam erfarenhet av mänskligt 
handlande och lidande, att vi använder symboliska resurser och att mänskligt liv är 
strukturerat som en slags begynnande berättelse. Vi skapar och tolkar oupphörligen vår 
identitet genom kulturellt präglade berättelser.20 

 
 

4.4.2 Samtalsmetodik 
 
Samtalen kommer att genomföras enligt metoden för motiverande samtal – Motivational 

Interveiwing (Miller & Rollnick, 2003, s 90). Det innebär dock inte att samtalet är en intervju 

då fokus kommit att läggas åt en ostrukturerad ordning. Jag poängterar att jag använder mig 

av en samtalsmetodik för att få deltagarna att ge mig sin bild av de händelser och skeenden de 

erfarit. Samtalet blir ett sätt att återge livsberättelserna. Vilket framkommer ur namnet på 

samtalsmetodiken syftar MI till att motivera motparten att prata fritt. MI kännetecknas av 

öppna frågor som lockar fram en dialog och en lust att berätta. Öppna frågor skall vara 

neutrala och av ickekonfronterande karaktär. Härtill blir de följdfrågor som uppkommer av 

intervjuerna vanligtvis spontana och ostrukturerade. Man skulle kunna säga att ett svar 

vanligtvis följs upp av en fråga som ber om ett utvecklande. Därutöver kännetecknas 

Motivational interveiwing av mycket återkopplingsfrågor som syftar till att kontrollera att 

                                                 
20 Skott, 2004, s 43.  
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svaren uppfattats korrekt. Återkopplingsfrågorna verkar likt en form av bekräftelse samtidigt 

som man ber om ett utvecklande eller ett förtydligande.   

 

Här följer ett exempel och utklipp ur ett samtal: 
 
Den intervjuade:  …Det kändes så oerhört orättvist. Hur kan man instifta såna regler? Det var 

precis som om ledningen valde henne framför mig.  Jag har alltid gett hundratio 
procent på jobbet, och sen blir man förbigången av en sån där som inte ens 
verkar vilja vara där.  

Jonas:         Du sa att ledningen valde henne framför dig? 
Den intervjuade:      Ja, det var ju nästan uppenbart. Nej, förresten. Jag vet att det finns regler som 

skyddar arbetstagare som kommit upp i åren, men det kändes orättvist i alla fall. 
Jag kan säga så här: Jag tycker att jag var värd mer än så med tanke på hur 
mycket jag gör på jobbet.                              

Jonas:                       Okej, nu ska vi se om jag förstått dig rätt. Du upplevde dig bli orättvist 
behandlad då ledningen på ditt jobb inte gjorde mer för att värna om dig. 
Samtidigt har du en viss förståelse för att de behöll din äldre kvinnliga kollega?  

 
 
De svar som framkommer under samtalen kommer i största möjliga mån att bevaras så likt 

originalet som möjligt. Bjurwill (2001, s 35) understryker att det är legalt att redigera svar i 

dess skriftliga form men att källans ursprungskaraktär skall bevaras innehållsmässigt. 

Samtalen har genomförts under ordnade former - i en miljö utan allt för mycket störande 

element. Med utgångspunkt i aktuell problemformulering ter det sig naturligt att det följer en 

mängd följdfrågor. Aktuella följdfrågor är vanligen ett resultat av de spontana svar som följer 

av ett ostrukturerat samtal.  

 

I de fall där livsberättelsen bedöms sakna erforderliga detaljer eller är svår att förstå kommer 

jag att använda mig av samtalsmetodiken Motivational interveiwing i syfte att försöka förmå 

informanten att förklara och beskriva erfarenheten mer ingående (Miller & Rollnick, 2003, s 

145). Jag tar särskilt i beaktelse att det är min motparts berättelse som skall framträda – utan att 

den för den sakens skull färgas av mitt deltagande i samtalet. Min roll kommer således 

mestadels att inriktas mot att lyssna samt på ett nyanserat sätt be om förtydliganden i 

intressanta avsnitt. Varje samtal blir unikt i den meningen att den sociala interaktionen mellan 

mig, i egenskap av forskare, och min motpart, kan komma att färgas av situationen och de 

roller vi besitter (Skott, 2004, s 74).  
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4.5 Urval och tillvägagångssätt 
 

Jag har låtit genomföra samtal med fem stycken vuxna personer. De personer som intervjuats 

har ingående informerats om studiens innebörd och ändamål och har givit sitt samtycke att 

deltagandet - i linje med god forskningsetik (Alver & Øyen, 1998, s 93). Jag vet sedan 

tidigare att de personer som delar med sig av sina livsberättelser har erfarenheter av 

oförenligheter. Jag är emellertid inte lika fullt övertygad om att personerna ifråga har funderat 

över det lärande och den utveckling som följer av sådana situationer. Det må hända vara en 

fördom som har sin grund i författarens omedvetna benägenhet till attribution eller förhastade 

slutsatser. De personer som valts ut har alla erfarenheter av händelser och skeenden som varit 

problematiska varvid jag förmodar att deras deltagande i studien kan komma att ge intressant 

data. Min målsättning är att få fram data som präglats av erfarenhet och eftertanke. Därför har 

urvalet begränsats till personer som jag sedan tidigare vet har upplevt situationer där 

oförenligheten är signifikant och i vissa fall extrema. Jag förmodar att det kan bli lättare att 

tydliggöra sambandet mellan lärande och oförenligheten genom att hänvisa till 

ytterlighetsexempel. Deltagarna består av såväl män som kvinnor i blandade åldrar, det vill 

säga allt mellan 25-55 år. Deltagarna har alla gemensamt att de är verksamma inom områden 

där mellanmänsklig interaktion står i fokus. De intervjuade har alla en akademisk eller 

liknande utbildning bakom sig. De samtal som följt av studien omfattar återkommande 

tillfällen i syfte att få fram mer djuplodade uppgifter. Samtalen har transkriberats, analyserats, 

tematiserats och återigen analyserats. I linje med den fenomenologisk och hermeneutisk 

ansatsen har jag undersökt bakomliggande värde och mening.  Min intention är att arbetet 

skall bidra till att ge en utökad förståelse kring lärande och utveckling genom oförenligheter. 

Konflikter och dylikt kommer kanske inte att te sig fullt lika tabubelagt efter läsning av denna 

uppsats. Härtill kan individen lära sig att se den bakomliggande potential som oförenligheter 

kan ge i form av lärande och sedermera personlig utveckling. Att se konflikter som en 

möjlighet istället för ett hinder kan bidra till en förståelse för hur erfarenheterna gagnar den 

personliga utvecklingen samt hur fenomenet ifråga faktiskt är en naturlig del av det livslånga 

lärandet. Genom att tydliggöra centrala begrepp och framhäva de områden som anknyter till 

fenomenet hoppas jag dessutom kunna bidra till en ökad förståelse rörande oförenligheter 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Jag vill genom arbetets gång, på ett systematiskt 

tillvägagångssätt, presentera enskilda områden för att därefter väva samman allt till en helhet 

och på så sätt påvisa fenomenets funktion och väsen. Därvidlag skall dock beaktas att arbetet 

utgår från min tolkning av den verklighet som för mig presenteras. Jag gör inga anspråk på att 
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introducera en för evigt hållbar teori, utan vill helt enkelt bara framhålla en möjlig teori som, i 

mångt och mycket, kan belysa förhållanden som kan vara överensstämmande med 

sociokulturella interaktioner under denna tidsepok. 

 

4.6 Etiska överväganden 
 
Studien har inte på något sätt syfte att vara partiskt eller på annat sätt ge sken av att vara 

rådande eller dömande i enskilda konflikter. I de intervjuer som genomförts framkommer 

exempel ur informanternas privat- och arbetsliv vilket utgör en del av deras verklighet och 

upplevda sanning. Undertecknad understryker vikten av att läsningen av uppsatsen fokuseras 

mot konfliktfenomenet i sig självt utifrån ett lärande och utvecklingsperspektiv – inte i syfte att 

avgöra vem som handlat rätt eller fel.  Min ambition är att följa de sju etiska råd och rön som 

rekommenderas av Kvale (1997, s 59) rörande kvalitativa undersökningar: Tematisering: Min 

förhoppning är att given kunskap kring lärande genom oförenligheter skall bidra till ökad 

förståelse kring fenomenet i sig. Förståelsen kommer förhoppningsvis att rendera i en ny syn 

på fenomenet som möjligen får en annorlunda innebörd.  Planering: De personer som ingår i 

studien skall ha gett sitt personliga godtyckande. De kommer att försäkras full konfidentialitet. 

Informanterna tillförsäkras full diskretion i syfte att skydda den personliga integriteten. 

Intervjusituation: Samtalen kommer att genomföras under ordnade förhållanden i en miljö däri 

omgivningen inte stör eller på annat sätt verkar distraherande för deltagaren. De fakta som 

framkommer dokumenteras genom anteckningar och inspelningar genom diktafon. Utskrift: 

Min ambition är att efter bästa förmåga återge innehållet av informanternas uppfattningar och 

upplevelser. Inga verkliga namn kommer att återges – vare sig på studien i sig eller på 

anteckningsblad. Kön, ungefärlig ålder och en fiktiv profession i snarlik befattning får gestalta 

de olika deltagarna. Analys: Informanterna kommer att ges tydlig information avseende syftet 

med arbetet och den inriktning som följer av det. Informanterna kommer att delges min 

övergripande målsättning med arbetet varvid dessa lär bli varse om strukturer och eventuellt 

tolkningsföreträde. I de fall där informanternas erfarenheter inte framgår med full tydlighet 

eftersträvas kompletterande frågor i syfte att undvika feltolkningar.  Verifiering: Anteckningar 

och inspelningar kommer att sparas. Mot bakgrund till de löften som givits till informanterna 

kommer allt som kan bindas till dem att kodas i syfte att skydda deras identiteter. 

Rapportering: Inför publikationen av arbetet kommer deltagarna ha givits möjlighet att läsa 

igenom de delar de bidragit med. Områdets natur, det vill säga konflikter, är av allmän karaktär 

och kommer förhoppningsvis inte att vålla några omfattande protester. Det som emellertid skall 
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behandlas med vördnad är de specifika erfarenheter som framkommer under samtalen. Härtill 

skall betänkas att informanterna bjudit på tämligen personliga erfarenheter vilket vållat dem 

problem på olika plan och i olika omfattning. Med anledning av innehållets känsliga karaktär 

ter sig behovet av konfidentialitet vara än större. De forskningsetiska principerna informations-

, samtyckes- konfidentialitets- och nyttjande kravet har satts i fokus under upprättandet av 

denna uppsats21. 

 

4.8 Struktur 
 

4.8.1 Harvardsystemet 
 
Jag har valt att använda mig av det så kallade Harvardsystemet då det är brukligt inom den 

pedagogiska traditionen. Jag anser likväl att parenteser stör texten. Harvardsystemet innebär 

att referenser företrädesvis kommer att återfinnas inom parentes. Citat kommer att 

struktureras genom noter (Rienecker & Jørgensen, 2000, s 238). Det enda frånsteget från 

referenssystemet sker då källan hämtats från Internet. Med tanke på de långa E-adresser som 

följer av en sådan referens kommer jag istället att presentera dessa författare under rubriken: 

Elektroniska källor, längst bak i uppsatsen. 

 

4.8.2 Källhänvisning 
 
Källhänvisningen kommer att innehålla namn på författare, publikationsår, sida, titel, 

utgivare, tryckort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer – inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning”,    
      Elanders Gotab. ISBN: 91-7307-008-4).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

5.1  Helhetsinnebörd i livsberättelserna 
 
I detta kapitel analyseras en helhetsuppfattning av innebörden av de livsberättelser som ligger 

till grund för denna undersökning. Analysen genererar tre gemensamma drag eller teman, 

vilka har sitt ursprung i Bourdieus teorier rörande kapital, fält och habitus. Utöver dess tre 

teman introduceras ett fjärde som jag valt att kalla vid lärande- och utvecklingsaspekten, 

vilken kommit att alstrats ur materialet. Under varje temabeskrivning tolkas aspekternas 

innebörd utefter sina komplementära drag. Efter varje temabeskrivning kommer ett antal citat, 

tagna från de livsberättelser som presenterats, att tjäna som exemplifieringar av 

temainnebörden. Aktörerna kommer att benämnas vid fiktiva namn och ha sin tillhörighet i de 

konfliktsituationer som återfinns inom parentes: Anders (oförenligheter och karriär), Belinda 

(oförenligheter och omorganisation), Christoffer (oförenligheter och uppsägning), Dick 

(oförenligheter och påfrestande arbetsförhållanden) och Erik (oförenligheter och konkurrens). 

 

5.1.1 Oförenligheter och karriär 
 
Tjänsteman Adam som tidigare utgjort ankaret i verksamheten hade slutligen beviljats 

omplacering. Detta ankare hade varit den bästa av förebilder under hela Anders karriär. 

Känslan av panik höll på att bryta ut: Hur skulle vi kunna klara oss utan Adam? Det var 

fullständigt oförståeligt hur ledningen kunde låta en sådan resurs försvinna utan några vidare 

protester. Adam hade förvisso varit nära att gå i väggen men än fanns ju liv i karln. 

 

 Då den värsta chocken lagt sig fattade Anders mod och sökte upp chefen för att diskutera lön 

och eventuell befordran. På organisationens gräsrotsnivå tedde det sig nästan självklart att 

Anders var den borne ersättaren. Anders kom emellertid inte att få det gensvar han förväntade 

sig. Istället fick Anders vetskap om att ledningen ansåg honom vara självgod samt att något 

lönepåslag inte fanns i sikte den närmaste tiden.   

 

5.1.2 Oförenligheter och omorganisation 
 
Belinda insåg att en omorganisation var i nära antågande. Verksamheten kunde inte fortsätta 

att bedrivas på det sätt som gjorts det senaste året. Det är vare sig professionellt eller 
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kostnadseffektivt. Med anledning av dessa behov kom Belinda att kallas till sin överordnade 

för att medverka i ett så kallat löne- och utvecklingssamtal. Chefen är en trevlig, verbalt 

begåvad herre i besittning av en hög grad social kompetens. Belinda överröstes med beröm 

och löften om en positiv framtid. Allt smicker fick nästan Belinda att rodna av förlägenhet. 

Belinda berättade att hon var fullt nöjd med den arbetsbelastning som hon tampades med. 

Chefen lyckades emellertid övertala Belinda att åtaga sig ännu mer uppgifter. Belinda visste 

med sig själv att de nya arbetsuppgifterna skulle bli de som fick bägaren att rinna över. Det 

var ett omöjligt uppdrag att sköta allt som ålades henne. Hon vågade emellertid inte att berätta 

det för chefen med rädsla av att framstå som svag, arbetsskygg och otillräcklig.   

 

5.1.3 Oförenligheter och uppsägning 
 
Att jobba statligt har sina förtjänster men även sina nackdelar. Christoffer, 26, hade arbetat 

inom den statliga verksamheten i närmare sex år och var en sån där engagerad människa som 

lade ner hundra procent på sitt arbete. Han var så att säga en sån där människa som i stora 

delar blivit ett med sitt jobb. I samband med tuffa besparingar kom Christoffer att sägas upp 

medan den inte fullt lika engagerade Cecilia, 46, fick stanna. Till saken hör att staten 

använder sig av ett system där personer överstigande 45 år får tillgodoräkna sig dubbla 

anställningstiden vid eventuella uppsägningar. Cecilia hade varit anställd ungefär tre år och 

hade under denna tid varit föremål för ett antal rehabiliteringsutredningar. Cecilia var med 

andra ord inte någon som direkt trivdes med sitt arbete så att säga.    

 

5.1.4 Oförenligheter och påfrestande arbetsförhållanden 
 
Dick hade jobbat i dörren under många år och hade därigenom en ganska god 

konflikthanteringsförmåga. Under ett tjänstgöringspass på en offentlig danstillställning 

nödgades Dick gå emellan ett bråk mellan två gäster. Den ena utav gästerna uppträdde 

tämligen aggressivt och kom under avvisandet att vräka ur sig löften om ond bråd död mot en 

ordningsvaktskollega till Dick. Den ursinniga gästen hade bekanta på danstillställningen som 

kom till dennes undsättning varvid tumult uppstod. Dick fick mottaga ett flertal slag i ansiktet 

samt en så kallad dansk skalle i incidentens inledande skede. Dick hamnar på golvet under 

brottningen med den aggressive gästen. Gästens kamrater överröste Dick med slag och 

sparkar som träffade Dick över hela kroppen. Dick lyckades slutligen ta sig loss och backade 
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undan. Gästen drar plötsligt fram ett stickvapen och går mot Dick. Dick kan i efterhand inte 

riktigt precisera vad som hände. Dick berättar att han såg svart och att gästen i nästa sekund 

låg oskadliggjord framför honom. Dick är tacksam för att han klarade sig ur situationen med 

livet i behåll. 

 

5.1.5 Oförenligheter och konkurrens  
 
Erik berättar hur han alltid känt sig tvingad att tävla med sina kollegor för att kunna hävda sin 

roll på arbetsplatsen. Denna legaliserade kamp i vardagen innebar att Erik och hans motparter 

skaffade sig bundsförvanter och allierade på sin väg att nå vissa resultat eller positioner i 

organisationen. Då konkurrensen var som värst tenderade det näst intill bli dålig stämning på 

arbetsplatsen. Så kallat skitsnack och undergrävande ryktesspridning blev ett medel i strategin 

att öka det egna anseendet. När förhållandena blev allt för trycka på arbetsplatsen kom de 

anställda att nästintill avsky varandra. När det var som värst gick mer tid åt att förbanna 

motparten än att arbeta. 

 

5.2 Intresseaspekten 
 
Intresseaspekten kom att omfatta några aspektsinnebörder, vilka utgörs av: intresseområde, 

kontext och sammanhang. Innebörderna i temat är centrala aspekter i samband med 

oförenligheter. Sättet att tolka och förstå den mänskliga strävan blir avhängigt hur 

intressesfären uppfattats och yttrar sig i realiteten. Aktörens strävan förstärker eller ger 

eftertryck när det kommer till såväl personligt tänkande som handlande, vilket i vissa 

avseenden förbinder intresseaspekten till vaneaspekten. Inställning till föränderlighet går i 

riktning mot att vara den underliggande innebörden, vari kodex verkar baseras på de 

förväntade mönster som omgärdar intresseområdet och inblandade aktörer.  

 
Anders: Jag tyckte verkligen att det var min tur att få träda fram med tanke på hur jag 
ställt upp under åren. Jag kan verkligen mitt jobb och enligt min uppfattning så borde de 
ha värdesatt mig bättre. Jag ville verkligen ha det jobbet men tyckte samtidigt att de 
skulle betala mig för det. Jag fattar fortfarande inte hur de tänkte. 
 
Belinda: Han har den där förmågan att få en att känna sig speciell. Han får allt att verka 
så enkelt, men i själva verket så förstår han inte hur mycket jobb det innebär i realiteten. 
Jag hade redan innan hur mycket som helst att göra […] Jag visste att jag inte skulle palla 
med hur mycket som helst, men han lyckades att manipulera mig. Jag kom inte på något 
sätt att slingra mig ur situationen. 
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Christoffer: Där hade jag gått och ställt upp i så många år och så lät man henne vara kvar. 
Det var precis som om de inte såg till vad man presterade utan bara fyllde upp vissa 
platser. Jag funderade allvarligt på om jag verkligen ville fortsätta att jobba kvar i en sån 
organisation […] Samtidigt så trivdes jag så bra med arbetet. Det blev nästan som en 
sorts hatkärlek till jobbet. 
 
Dick: Jag tycker att det är viktigt att markera vad det är som gäller. Det funkar inte om ett 
ställe är stökigt och bråkigt. Min uppgift är att få gästerna att känna att det ska bli en kul 
kväll. Då måste de kunna känna sig trygga. Det är ett serviceyrke. 
 
Erik: Jag kan erkänna att jag la mer tid på att grunna över organisationen än vid att 
arbeta. Situationen stal så mycket kraft att det inte fanns så mycket utrymme över till att 
jobba […] Det verkade nästan som om vi tävlade mot varandra. Den som inte var beredd 
att satsa skulle inte få någon möjlighet att få någon högre tjänst. Var och en slogs för sin 
sak. 

 
Den sfär var under situationen utspelar sig har sin kultur och sina implicita regler. De olika aktörernas 

uppfattningar och sätt att se på de rådande förhållandena blir på sätt och vis avgörande för om det 

skapas en konfliktsituation. Kulturella och socialiserande faktorer verkar leda till 

tydliggörandet av begränsningar men understryker tillika vad som är ett reguljärt och 

önskvärt beteende. 

 

5.3 Vaneaspekten 
 
Vaneaspekten kom att omfatta några aspektsinnebörder, vilka utgörs av: handling, 

ställningstagande och kontext. Individens handlande tenderar vanligtvis att utgå från dennes 

uppfattning om sakfrågan. Under starkt emotionellt präglade omständigheter blir handlingen 

närmast automatisk, vilket gör att individen antingen handlar helt i linje med sin vana 

alternativt underkastar sig första bästa tanke som `känns´ tillämpbar i den givna situationen. 

 
Anders: Jag försökte att få dom att förstå att jag var den naturlige efterträdanden. Dom 
verkade inte fatta någonting. Jag försökte förklara hur viktig tjänsten var för 
verksamheten och vad för förutsättningar organisationen skulle stå inför under sommaren 
[…] Jag kanske överdrev situationen något men var på det hela taget ganska så 
sanningsenlig. 
 
Belinda: Jag vet att jag försökte säga till honom om att jag redan hade ganska så mycket 
att göra, men det var precis som om han inte lyssnade. Samtidigt ville jag ju inte verka lat 
eller rädd för att arbeta. Jag kände mig helt enkelt tvungen att ta på mig det han tyckte att 
jag skulle göra. 
  
Christoffer: jag gick ner i en svacka ett tag. Jag funderade på att lägga mig på en nivå där 
jag bara precis gjorde det jag skulle göra. Jag tänkte att de kanske skulle fatta vad de gick 
miste om […] Jag kollade mig runt efter andra jobb. Men å andra sidan så skulle det nog 
kvitta vad man gjorde – de gjorde ju sina val i alla fall. 
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Dick: Jag var helt enkelt tvungen att göra något. Samtidigt som jag förstod att det var 
farligt så fanns ju förväntningarna på att jag skulle göra något. Inte för att jag tror att 
någon skulle klandra en för att man backade med tanke på situationen, så ville man ju 
ändå göra ett bra jobb. Sen var det ju också så att jag ville få kontroll på situationen. 
 
Erik: Först tänkte jag inte sjunka till en sån låg nivå. Men sen var man bara där. Jag gillar 
egentligen inte skitsnack och sånt, men var det så dom vill ha det så. 

 
Individens övertygelse tenderar att utgå från dennes ställningstaganden i sakfrågan. Det som 

individen upplever som rätt och riktigt styr i hög grad handlandet. Valet av handling följer av 

individens ställningstaganden, där kopplingen till kontext är omfattande. Den enskilda 

övertygelsen är ofta inte tillräcklig för att individen skall handla. Under personliga 

ställningstaganden spelar kontextuella omständigheter en stor roll. Lämpligheten i handlandet 

har sin grund i personliga ställningstaganden under inverkan från omgivningen (kontext). 

Närheten till intresseaspekten är tydlig. Handling skall gärna överensstämma med de 

förväntningar och kodex som återfinns inom en viss intressesfär varinom interaktionen äger 

rum. 

 

5.4 Resursaspekten 
 
Resursaspekten kom att omfatta några aspektsinnebörder, vilka utgörs av: förmågor, 

legitimitet, resurser och historik. Individens resursbeskaffenhet har en viss inverkan på hur 

förhållandena förlöper under interaktionen. Resurser och förmågor skall ha tillskrivits ett 

värde, vilket har sin grund i den legitimitet det tillskrivits. Härtill skall särskilt beaktas den 

historik som omgärdar den individ och det kapital denne är i besittning av. Kapitalet verkar i 

viss utsträckning styra fenomenen kring status och positionering i hierarkier. Maktbegreppet 

tenderar att knyta an till den aktuella aspekten.  

 
Anders: Jag är den som gått mest utbildningar och dessutom blivit rekommenderad från 
han som hade tjänsten innan. Jag var den som kunde det mesta av det som skulle göras.  
 
Belinda: Jag tror att han uppskattar det jag gör. Jag genomför alltid det jag tar på mig. 
Dessutom tror jag att de gillar att jag är en sån där som sprider positiv energi på 
arbetsplatsen. 
 
Christoffer: Ville dom hellre ha en som inte gör någonting och som går sjukskriven var 
och varannan dag så kunde de ha det. Jag vet min kapacitet på det jobbet – synd att dom 
inte hade vett att tillvarata den. 
 
Dick: Jag kände det som om jag inte kunde ge upp. Jag hade ju bestämt mig för att klara 
av situationen. Jag är bra på mitt jobb och ville inte gärna misslyckas, men allt verkade 
helt urflippat. Jag vet inte riktigt hur jag klarade mig ur det hela. Jag tror kanske att det 
har att göra med jag jobbat så mycket och varit med om så mycket.  
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Erik: Det gällde att göra dom rätta sakerna vid de rätta tillfällena. Jag struntade i att göra 
sånt som inte syntes. Det var meningslöst. Ingen skulle lägga märke till allt det andra. Det 
enda som gällde var resultat. Samtidigt som jag inte vill springa till ledningen och berätta 
om hur duktig jag var så kom jag på andra sätt att göra dom medvetna om det.   

 
 
Omgivningens uppfattningar om vad som är en reell resurs, det vill säga när något har ett 

värde, överensstämmer ibland inte med aktörens uppfattning. Det är i sig ett förhållande som 

kan leda till konflikt - om det uppfattade värdet är mödan värd att ta strid för. Individen har 

således till att ta ställning till huruvida de oförenliga förhållandena är värda att kämpa eller 

strida för. 

  

5.5 Lärande- och utvecklingsaspekten  
 
Lärande och utvecklingsaspekten kom att omfatta några aspektsinnebörder, vilka utgörs av: 

framtidsberedskap, förhållningssätt och motivation. Individens förhållande till nya 

erfarenheter och kunskap kom att ha en viss inverkan för vad denne lärt sig av situationen. 

Motivationen visar sig genomgående vara en faktor som inverkar på själva lärandet. Det 

faktum att oförenligheterna inneburit emotionell stress har visat sig ge möjlighet till eftertanke 

och reflektion. De känslor som uppstått under de oförenliga förhållandena verkar ha etsat sig 

fast hos de aktörerna, varvid det finns fog att misstänka att lärandet befästs i vid bemärkelse. 

 
Anders: Jag lärde mig nog att inte ta något för givet. Jag har insett att dom i ledningen 
inte fattar vad det är för arbete som bedrivs på golvet. Jag lärde mig också att det inte var 
någon idé att försöka förklara hur det är att jobba – dom skulle ändå inte förstå. I 
fortsättningen är det nog lika bra att ta ett steg tillbaka och avvakta istället. Dom fattar 
ändå inte någonting förrän det uppstått allvarliga problem. Först då kanske de gör något 
åt saken. 
 
Belinda: Jag höll på att gå in i väggen. Jag vet att jag måste bli bättre på att säga ifrån. 
Om jag inte lär mig det så kommer jag inte att palla vara kvar på arbetet. Det komiska är 
att jag alltid hamnar i såna situationer. Men jag har blivit lite bättre […] Jag är inte lika 
osäker på mig själv nuförtiden. Jag vågar stå på mig mer och faktiskt säga ifrån när det 
blir för mycket. 
 
Christoffer: Det är ingen idé att ifrågasätta ett system. Jag visste någonstans att jag var 
tvungen att välja. Skulle jag fortsätta att vara bitter och besviken eller skulle jag göra 
något åt saken. Jag valde att se på saker och ting på ett lite annorlunda sätt för att kunna 
hantera situationen. Jag började övertyga mig själv om att jag arbetade för min egen 
skull. Faktum är att det har gått förbannat bra efter det att jag kom på det. 
 
Dick: Att vara i en sån situation får en att tänka efter. Det kunde ha gått riktigt illa. När 
jag var mitt uppe i det hela så tänkte man inte på det. Men man kände samtidigt allvaret i 
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situationen. Jag tror att man lär sig mycket om sig själv när man ställs inför såna 
situationer.  
 
Erik: Jag tror att man lär sig att spela med i ett spel. På sätt och vis så handlar det ju om 
att avancera och få det bättre. Jag tror att alla tänker på det sättet. I slutänden så är ju var 
och en sig själv närmast. 

 
Utveckling kan vara den process där aktören genomgår en förändring. De reella förhållandena 

tydliggörs och det uppstår en viss struktur som aktören kan leva efter. Jag tycker mig kunna 

skönja uppkomsten av en viss ordning, balans och stabilitet. Lärandet tenderar att fungera som 

en process där den adaptiva funktionen återskapar lugn och trygghet. Samtidigt verkar 

erfarenheterna i viss utsträckning blivit en resurs likt en form av framtidsberedskap.  

 

6. TOLKNING 
 
Intresseaspekten - intresseområde, kontext och sammanhang. 
 
Det empiriska resultatet styrker det faktum att aktörerna varit verksamma i en speciell 

kontext, varit involverade i en situation där oförenligheter varit i fokus samt styrts av de 

intressen som förväntats vara mest gynnsamma. 

 

I Anders berättelse framkommer att han trott sig vara säker på att få överta den position inom 

organisationen som hans förebildsgestalt, Adam, haft innan denne omplacerades. Anders hade 

genom sitt gedigna intresse och skicklighet för arbetet kommit att inbilla sig att han var den 

naturliga efterträdaren.  Det är tydligt att Anders förväntat sig att få efterträda Adam. Mötet 

mellan Anders och ledningsrepresentanterna kom att sluta med ett fatalt misslyckande. Då 

ledningen inte var av samma tanke kom det att uppstå en situation där oförenliga intressen 

skapade ett konfliktförhållande. Anders försök att övertala ledningen att befordra honom och 

därutöver höja hans lön nådde inte någon framgång. Ledningsrepresentanterna tillmötesgick 

inte Anders i någon av dennes önskemål. Anders misslyckande väckte känslor av orättvisa 

och bitterhet. Anders lyckades hålla sin prestationsförmåga på lågvarv i ett par veckor. Det 

dröjde emellertid inte länge innan Anders åter var i full gång på arbetet. Anders tvingades 

komma till insikt att ledningen var de som hade mandat att fatta beslut och att sådana beslut 

inte alltid överensstämmer med de egna övertygelserna.   
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Anders: Jag tänkte att jag inte skulle göra mer än vad som precis förväntades av mig […] 
Jag tror att jag ville straffa dom på något sätt […] Dom skulle få se vad som hände om 
jag slutade göra allt det där extra som jag gör i vanliga fall […] Jag mådde oerhört dåligt 
ett tag. Jag insåg att jag var tvungen att antingen säga upp mig eller faktiskt acceptera 
ledningens beslut. Jag valde att acceptera ledningens beslut, men jag tycker fortfarande 
att de gjorde fel […] å andra sidan kan man inte förvänta sig att de som inte arbetar på 
golvet ska förstå vad som är bäst för verksamheten.   

 

Intresseaspekten belyser det intresse som omgärdar ett visst område. Aktörens förhållande till 

det specifika området resulterar i ett värde som i flera avseenden inverkar på hur 

intresseområdet uppfattas och vilken betydelse det får.  Ett intresseområdes sfär är kopplat till 

kontext, vilket gör att omgivningen kan komma att påverka hur förhållandet mellan aktören 

och intresseområdet yttrar sig i realiteten. Aktören har att anpassa sig efter de normer och 

förväntningar som omgärdar intresseområdet. Aktören anpassar sitt förhållande utefter 

sammanhang och rådande omständigheter (Broady, 1983, s 2). I Anders fall överensstämde 

inte hans och ledningens tankar och intressen om hur verksamheten bäst skulle organiseras. 

Anders försök till motstånd visade sig i en tillfällig låg prestation. Anders insåg att det fanns 

val men att alternativen var tämligen begränsade. Anders intresse och band till verksamheten 

fick honom att underkasta sig den beslutshierarki och ordning som fanns i organisationen. Det 

faktum att Anders alltefter var av uppfattningen att ledningen gjort fel tyder på att Anders 

anpassat sig efter rådande förhållanden.  Morgan (1999, s 181) menar att aktörens intresse 

påtagligt styr agerandet i reella situationer:  

 

Vi lever i våra intressen, vi uppfattar att andra inkräktar på våra intressen och vi har lätt 

för att engagera oss i försvar och attack för att vi ska kunna bibehålla eller förbättra vår 

position.22 

 
Anders intresse av den högre tjänsten var ett försök att förbättra hans position, vilket i sig 

skulle medföra ett ökat mandat att agera. Anders eftersträvande med andra ord en position där 

han skulle ha fått mer makt, vilket hade gett honom bättre förutsättningar att påverka sin 

situation i arbetet. (jmf, Granberg & Ohlsson, 2004, s 126, Bolman & Deal, 1995, s 203, 

Ellmin, 1992, s 21). Med situation menas de förhållanden som råder på den plats och tidpunkt 

där något utspelas och som i efterhand inverkar på individens välbefinnande på det ena eller 

andra sättet (Lennéer Axelsson & Thylefors, 1997, s 272) För att Anders över huvudtaget 

skulle kunna hantera det förhållande som följde av den uteblivna befordran nödgades han 

underkasta eller i vart fall delvis förlika sig med ledningens beslut. Adaptiva processer blir 
                                                 
22 Morgan, 1999, s 181-182  
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därigenom nödvändiga för att oförenliga förhållanden skall mildras alternativ upphöra 

(Egidius, 2000, s 100, Försvarsmakten, 2006, s 162, Dysthe, 2003, s 61, Granberg & Ohlsson, 

2004, s 19, Maltén, 1997, s 144). Anders anställning medför förpliktelser. Individens 

medlemskap i allehanda former av organisationer ger vid handen en mängd olika regler, 

vilken individen inrättar och anpassar sitt liv utefter (Ahrne & Papakostas, 2002, s 52). Enligt 

min uppfattning kan motstånd därigenom vara en nödvändig reaktion då individen ifråga ges 

möjlighet att reflektera över sin situation och de förhållanden som omgärdar ett oförenligt 

förhållande. Individens intresse visar sig i många fall i de reaktioner som följer av situationer 

där intresseområdet hamnar i fokus för en konflikt. Individens strävan och kampbenägenhet 

kan därigenom ses som en måttstock i en situation som präglas av oförenligheter. Det som 

också går att utläsa är att individen strävan efter att utvecklas genom att successivt förbättra 

sin situation. Enligt Maslows behovshierarki har människan ett medfött behov av utveckling 

(Granberg & Ohlsson, 2004, s 22). Det förklarar till viss del de ageranden som ofta ligger till 

grund för konflikter och andra oförenliga förhållanden. 

 
Vaneaspekten - handling, ställningstagande och kontext. 
 
Ur resultatet framträder en bild av att aktörerna handlat utifrån personliga val eller 

ställningstaganden. I de olika sammanhangen har aktörerna i olika utsträckning låtit sig 

påverkas av kontextuella förhållanden. I Eriks fall kom en rad olika omständigheter att få 

honom att konkurrera med medarbetare på sätt som enligt honom själv inte var särskilt 

fördelaktigt eller eftersträvansvärt.  

 

Erik: Först tänkte jag inte sjunka till en sån låg nivå. Men sen var man bara där. Jag gillar 
egentligen inte skitsnack och sånt, men var det så dom vill ha det så […] jag kan inte 
direkt påstå att jag är stolt över vissa saker som jag sagt om XXX […] det var precis som 
om vi delades in i två grupper på jobbet – en som var på min sida och en som var på 
XXX´s sida. 

 

En handling föregås som regel av ett ställningstagande där en rad faktorer inverkar på det 

reella agerandet. Personliga intressen och behov är inte enbart avhängigt aktörens agerande. 

Vad Erik beträffar kom situationen att få honom att agera på ett sätt som han inte fann särskilt 

fördelaktigt. Det faktum att han likväl agerade som han gjorde betyder att han föll in en 

jargong och i ett spel som han accepterade. Han visste att beteendet inte var korrekt men fann 

det ändå nödvändigt att efterleva med tanke på situationens komplexitet. Dimbley & Burton 

(1997, s 259) menar att det inom grupper pågår en statusprocess där individerna vanligtvis 

stävar mot att få en bättre status inom organisationen. Individers strävan mot en bättre status 
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kan vara en källa till konflikter. I Eriks fall kom konkurrensen att till och med legitimera 

oortodoxa metoder i form av handlingar som satte motparten i sämre dager. Festingers teori 

kring kogintiv dissonans kan under sådana förhållanden verka förklarande till varför Erik 

infaller i ett beteende som denne egentligen inte finner önskvärt. Erik reagerar som ett svar på 

sin omvärld och de förhållanden som omgärdar den specifika situationen. Eriks syn på 

världen och situationen skapar det beteende denne tycker är erforderligt, vilket verkar 

rättfärdigande med tanke på omständigheterna (Fraser & Burchell, 2005, s 253-257, Myers, 

2002, s 148-152). I enighet med Ödmans resonemang handlar dessutom individen alltid i linje 

med sin övertygelse, det vill säga så som verkade erforderligt i den specifika situationen  

(2006, s 68). Kontextuella förhållanden och situationen i sig inverkar i beslutsprocessen som 

vanligtvis föregår ett agerande (Lennéer Axelsson & Thylefors, 1997, s 272).   

 

Ett system av varaktiga och överförbara förhållningssätt (dispositioner) som, samtidigt 
som det interagerar individens alla tidigare erfarenheter, i varje givet ögonblick fungerar 
som en matris för individens sätt att uppfatta, värdera och agera.23  

 

Kopplat till Belindas situation ter sig vanan medföra återkommande problem. Ur Belinda 

berättelse framkommer att hon ofta försätter sig i situationer där hon tar på sig allt för mycket 

arbete. Svårigheten med att säga nej och därigenom reglera sin arbetsbelastning har varit 

problematisk för Belinda. Huruvida Belindas överordnade utnyttjar Belindas effektivitet, 

lojalitet och oförmåga att säga nej framgår inte. Belindas önskan om att framstå som lojal och 

effektiv blir därigenom problematiskt gällande hennes välbefinnande. Broady menar att 

aktörers vanor och intressesfär ofta inverkar på de skeenden som omgärdar en situation (1989, 

s 2). I Belindas fall ter sig hennes oförmåga att säga nej vara något av ett mönster eller vana. 

De oförenliga förhållanden som omgärdar situationen grundar sig således i att Belindas önskan 

om att prestera svårligen kan realiseras med tanke på dennes befintliga arbetsbelastning. 

 

Belinda: Jag vet att jag försökte säga till honom om att jag redan hade ganska så mycket 
att göra, men det var precis som om han inte lyssnade. Samtidigt ville jag ju inte verka lat 
eller rädd för att arbeta. Jag kände mig helt enkelt tvungen att ta på mig det han tyckte att 
jag skulle göra […] Vad skulle han tycka om mig om jag var en sån där som bara 
beklagade mig? Det är helt enkelt inte jag – så vad hade jag för val egentligen?  

 

Belindas fruktan ligger i att omgivningen inte skall se henne som den hon vill bli sedd som. 

Kast menar att individens behov av självständighet och gemenskap kan komma att skapa 

oförenliga förhållanden (2000, s 113) Belindas handlande kan därmed tolkas som ett mönster 
                                                 
23 Pierre Bourdieu citat ur Berner, Callewaert & Silberbrandt, 1977, s 53. 
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eller en vara. Av Belindas berättelse att döma har hon en benägenhet att undergräva sitt eget 

välbefinnande till förmån för omgivningens förmodade förväntningar.   

 
Resursaspekten - förmågor, resurser, legitimitet och historik. 
 

Under oförenligheterna har aktörerna kommit att handla utifrån sina personliga 

förutsättningar. Genom att mobilisera de interna resurserna har aktörerna i olika utsträckning 

kommit att agera i enighet med den legitimitet som tillskrivits förmågan och/eller resursen. 

Utifrån ett historiskt perspektiv ter sig handlandet vara influerat av det bakomliggande 

intresset.  

 

I Dicks berättelse framgår hur han ställs inför en situation där han nödgas använda sig av våld 

för att återställa ordning på arbete. Dick tjänstgör som ordningsvakt och har därigenom 

befogenhet att använda sig av ett försvarligt våld utifrån en juridisk aspekt. Dicks förmåga att 

försvara sig och därefter gripa gärningsmannen blir därigenom en legal handling. I Dicks fall 

finns dessutom omgivningens förväntningar att betänka. Dick förväntas att uppträda och agera 

som en ordningsvakt, vilket närmast förutsätter ett visst beteende. Omgivningen blir varse om 

Dicks funktion genom dennes uniformering och utrustning. Omgivningen förväntas 

därigenom bli erinrade om dennes resurser och befogenheter. Trots Dicks uniformering och 

befogenheter hamnar denne i en konflikt med en gäst som inte underkastar sig gällande 

ordning. Dick nödgas som bekant att lösa konflikten genom våldsanvändning. Aubert (1967, s 

118) menar att konflikter kännetecknas av fientlighet, spänning eller motsättningar. Maltén 

menar att en konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet 

mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil (1998, s 

145). Dick har genom sina erfarenheter från situationen lärt sig att möta konflikter i sin mest extrema 

form.  

 

Dick: Att vara i en sån situation får en att tänka efter. Det kunde ha gått riktigt illa. När 
jag var mitt uppe i det hela så tänkte man inte på det. Men man kände samtidigt allvaret i 
situationen. Jag tror att man lär sig mycket om sig själv när man ställs inför såna 
situationer […] Jag har funderat en hel del kring det som hände. Jag har ältat det hela 
fram och tillbaka men ser inte hur jag kunde ha löst situationen på något annat sätt […] 
Jag vet att jag kan klara av såna situationer om jag skulle hamna i en sån igen […] Jag 
förstår inte hur dom tänker när dom väljer att ge sig på en vakt. Dom borde veta bättre. 
Men det är klart att de tänker kanske inte allt så klart när de är berusade. 

 

En förmåga är en resurs om det går att tillämpa den i ett sammanhang där aktören helt eller 

delvis når sina mål eller tillgodoser sina behov. En resurs är tillika något som tillskrivs ett 
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värde om det finns det behov av just den sortens kunskap eller färdighet. Ett värde behöver 

således legitimeras inom den intressesfär där aktören är verksam. Den historiska faktorn har i 

vissa avseende betydelse då tillskrivandet av ett värde är en process som belyser tidsaspekten. 

Kultur skapas genom en kollektiv indoktrinering rörande normativa värden och strukturer 

(Månsson red, 2004, s 407-409). 

 
Lärande och utvecklingsaspekten - framtidsberedskap, förhållningssätt och motivation. 
 
Aktörens benägenhet att tillgodogöra sig av de erfarenheter som följt ur de oförenliga 

förhållandena har dessa skaffat sig en beredskap för framtiden. Erfarenheter kan komma att ge 

prägel åt aktörens personlighet, vilket kan komma att skapa ett nytt förhållningssätt. Lärande 

och erfarenheter är avhängigt aktörens motivation, vilket förbinder lärande- och 

utvecklingsaspekten till intresse.  I Christoffers berättelse framkommer att han lärt sig att se 

annorlunda på sin tillvaro. Han har nödgats skapa sig ett förändrat förhållningssätt för att 

kunna bibehålla motivationen. De händelser och skeenden som omgärdat situationen har gett 

Christoffer erfarenhet, vilket gör honom bättre rustad för framtiden.   

 

Christoffer: Jag valde att se på saker och ting på ett lite annorlunda sätt för att kunna 
hantera situationen. Jag började övertyga mig själv om att jag arbetade för min egen 
skull. Faktum är att det har gått förbannat bra efter det att jag kom på det. 

 

Lärande skänker resurser vilket kan komma att leda till utveckling.  Resurser är något som ger 

aktören en framtidsberedskap. Individens förhållningssätt och motivation avspeglar sig tydligt 

när det kommer till lärande. En inställning där även oförenliga förhållanden tolkas som ett 

tillfälle till lärande ger en bättre grund att hantera konflikter. Situationer som är förknippade 

med konflikter kan således ge erfarenhet. Genom en normalisering eller framgångsupplevelser 

gällande oförenliga situationer kan individens erfarenhet göra förhållandena lättare att 

hantera. Det sker genom att individen lär sig att bemästra eller anpassa sig till rådande 

situationer. Denna anpassningsreaktion torde därför vara en följd av en förbättrad beredskap 

för framtida situationer (Weisaeth & Mehlum, 1997, 162-163). Lärande sker genom 

assimilation eller ackommodation, vilket innebär att individen lär sig att antingen införliva 

den nyvunna kunskapen i den befintliga alternativt skapa sig helt ny kunskap. Att tolka och 

finna nya sätt att se på saker och ting kallas ackommodation. Lärande och utveckling blir 

därigenom en adaptiv process (Egidius, 2000, s 100, Försvarsmakten, 2006, s 162, Dysthe, 

2003, s 61, Granberg & Ohlsson, 2004, s 19, Maltén, 1997, s 144). 

 

 48



7. DISKUSSION 
 
Oförenlighetens essens ligger i dess underliggande mening; makt, intresse, hierarkier och 

behov. Av empirin framgår tydligt att intresse är det mest centrala fragmentet när det kommer 

till oförenligheter. Aktörens intressen knyter an till behov av skilda slag och omfattning.  

 

Mänskligheten styrs eller låter sig styras av den kulturella ordning som vi indoktrinerats i. 

Våra behov leder oss emellertid mot behovstillfredsställelse varigenom vi nödgas ställa våra 

individuella intressen mot andra individuella eller kollektiva intressen. Det är här 

oförenligheterna börjar. Trots att vi behöver vår frihet så behöver vi samtidigt låta oss styras 

av den kollektiva ordningen som återfinns i kulturen och uppnås genom socialiseringen.  

 

Av empirin att döma blir makt och hierarki en struktur som i mångt och mycket utgår från 

kulturell ordning. Därutöver tenderar kontext att inverka på aktörens val av agerande i de 

specifika situationerna. Ur livsberättelserna går det också att uttyda hur aktörerna mobiliserar 

sina resurser för att möta motparten. Aktörernas behov och intressen kan därigenom vara av 

ett sådant värde att oförenligheter legitimeras.  

 

 
Figur 4. Diskursfigur, Jonas Stjernqvist 

 

Genom att jämföra oss med vår omgivning får vi den bekräftelse vi behöver för att lära oss att 

värdera vår tillvaro. När vi i vår trygga tillvaro utsätts för oförenliga förhållanden, som kan 

komma att medföra förändringar, reagerar vi i hopp om att återställa ordningen och i syfte att 
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återfå kontrollen. De gånger vi själva står för den offensiva sidan av en konflikt gör vi det i 

syfte att bemästra eller vinna något som vi tror att vi är i behov av. Människan kännetecknas, 

oberoende av tid och rum, av en strävan att påverka sin situation och försöker genom sin vilja 

och medvetenhet förändra givna förhållanden (Stigendal, 2002, s 37). Förhållandet har en viss 

tendens att vara gällande - oavsett socialt fält och intressesfär. Ur oförenligheter uppstår 

möjlighet att lära och utvecklas.   

 

7.1 Metoddiskussion 
 
Livsberättelser är en följd av en individs personliga återgivande av erfarenheter och 

upplevelser. Närheten till fenomenet har, enligt min uppfattning, tillgodosetts. Det har under 

samtalen inte varit svårt att försäkra sig om att de intervjuade verkligen talar om reella 

erfarenheter. Deltagarna lär ha haft problem att enbart utgå från specifika erfarenheter varvid 

min syftesformulering även kommit att inbegripa begreppen; Allmänna termer och specifika 

termer. Med allmänna termer åsyftas deltagarens tolkning av det som närmast kan beskrivas 

som publika uppfattningar. Det kan också komma till uttryck genom tal om tredje person och 

metaforer. Livsberättelser kan ligga nära den livsvärld som individen erfar. Det faktum att  

informanten ifråga har haft möjligheten att med egna ord formulera sina erfarenheter och 

upplevelser i vid bemärkelse skapar närhet och därmed validitet och reliabilitet. Jag menar att 

en intervjuguide riskerar att avgränsa informantens möjliga berättelser i allt för stor 

utsträckning. Med tanke på den frihet som tillförses informanten vid forskning genom 

livsberättelser så kan empirin spegla närma dennes upplevda livsvärld. De olika individerna är 

unika vilket gör upplevelserna och erfarenheterna subjektiva. Informanternas tolkning rörande 

allmän uppfattning kan dock ha haft en viss inverkan på resultatet. Uljens talar om 

erfarenheter likt ett samlat begrepp rörande intryck, minnesbilder och förståelse: 

 

Att reflektera över upplevelser kan resultera i att erfarenheten förändras. Erfarenhet kan i 
vilka fall som helst inte uppstå utan att vi reflekterar över upplevelser. Erfarenheter är 
reflekterade upplevelser24.  

 

Fördelen med forskning genom livsberättelser återfinns, enligt min åsikt, i möjligheten till att 

bedöma huruvida situationerna ger upphov av att vara självupplevda.   

 

                                                 
24 Uljens, 1998, s 166.  
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7.1.1 Värdering av den hermeneutiska och fenomenologiska ansatsen 
 
Det går inte att frånse från att den empiri och data som tolkats bär viss prägel utifrån en 

subjektiv referensram. Fakta är så att säga teoriladdat och kan oavsiktligen ha haft en viss 

inverkan på tolkningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 1994, s49). Den fenomenologiska 

ansatsen bjuder möjligheten att närma sig fenomenet utifrån en filosofisk horisont (Bjurwill, 

1995, s 15) Mot bakgrund av fenomenets abstrakta och komplexa karaktär har denna ansats 

visat sig fungera tillfredställande – om än med viss tvekan. Den hermeneutiska strävan utgår 

från mitt försök att tolka den underliggande mening och innebörd som inbegriper fenomenet 

(Patel & Davidsson, 2003, s 31).  

 

7.1.2 Värdering av kvalitativ metod 
 
Jag har genom analys och tematisering svårligen lyckats identifierat områden som tolkats vara 

av vikt i konfliktsammanhang som följts av lärande och utveckling. Den kvalitativa metoden 

har i mångt och mycket visat sig lämpad för denna form av studie. Det hade dock varit 

intressant om det hade gått att komplettera med observationsstudier. Därutöver skulle en mer 

ingående studie av de omgärdande faktorerna kring kultur, kontext och mellanmänsklig 

interaktion behöva undersökas. Studien skulle förmodligen inte ha kunnat göras inom ramen 

för den kvantitativa metoden då det finns fog att misstänka att den bakomliggande innebörden 

eller livsvärlden lätt hade förbisetts. Den djuplodade förståelsen som följer av en kvalitativ 

studie kan nog inte åstadkommas hade inte kunnat uppnås på annat sätt. Ett så pass 

svårbehandlat område som oförenligheter och lärande förutsätter närmast ett filosofiskt 

sinnelag för att forskning skall kunna möjliggöras - utan att resultatet blir allt för diffust. 

Härtill skall särskilt beaktas att studien endast omfattade samtal med fem personer, vilket av 

naturliga skäl inte ger så vidare mycket att utgå ifrån. Den abduktivt inspirerande ansatsen har 

haft sina fördelar då forskningen inte behövts genomföras utifrån strikta deduktiva eller 

induktiva premisser. Livsberättelserna har så att säga provats mot varandra under 

analysskedet (Patel & Davidsson, 2003, s 24).  Sammantaget har mina kvalitativa 

samtal/livsberättelser i allra högsta grad gett intressant stoff som sedermera tolkats i paritet 

med ovannämnda förhållanden. 
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7.1.3 Värdering av urval, tillvägagångssätt och vetenskapligt förhållningssätt 
 
Jag är glad över att jag fått förmånen att forska mot dessa arbetslivsrelaterade och i vissa fall 

radikala livsberättelser. Situationerna förtydligar enligt min uppfattning själva kärnan kring 

oförenligheter, lärande och efterföljande utveckling. Studiens slutsats kring oförenligheters 

och lärandets innebörd visar att det finns någon sorts samband, men att det tenderar att vara 

avgörande aktörens förmåga att tillgodogöra sig av de erfarenheter som gjorts. Om det hade 

funnits möjligheter så hade jag velat genomföra observationer och därefter följt upp med 

intervjuer eller samtal. 

 

8. SLUTSATS 
 
Utifrån essens ur livsberättelserna går att förnimma förändrade förhållanden hos de 

informanter som framställs i studien. Informanternas situation har så att säga kommit att 

förändras som ett led ur de oförenliga förhållandena. Det ligger i den mänskliga naturen att 

sträva efter utveckling (Stigendal, 2002, s 37). Huruvida det i informanternas fall rör sig om 

en positiv eller negativ utveckling tenderar vara en subjektiv fråga. Utifrån Bourdieus teorier 

rörande kapital, fält och habitus, torde emellertid utveckling handla om strävan mot olika 

former av expansion. En individ torde således sträva efter kapital i vid bemärkelse, vara 

bekant med de fält som omgärdar personliga intressen samt utveckla en vana (habitus) att 

interagera med sin omgivning i de olika fältens sfärer. Det handlar således om att vara i 

besittning av eller behärska kapital (resurser eller förmågor) som tillskrivits ett legitimt värde 

av en social grupp (Broady, 1989, s 21, 41). Känslomässigt engagerade förhållanden tenderar 

att ha en viss inverkan på lärandeprocessen, vilka visar ansats till att etsa sig fast i aktörens 

minne (Marton m.fl, 1996, s 26). En aggregation av konflikter och lärande ger vid handen en 

sammanstötning mellan två eller fler aktörer som lägger energi på interaktion mot bakgrund 

av ett stundande hot som kan framtvinga förändrade villkor. Ur de oförenliga förhållandena 

drar aktörerna erfarenheter, vilket dels leder till utveckling och dels en beredskap för 

framtiden. Utifrån föregående resonemang tenderar lärande och utveckling närmast att bli en 

följd av de upplevelser och erfarenheter som kommer ur såväl aktuella som tidigare 

oförenligheter (Maltén, 1997, s 94, Aubert, 1967, s 118, Ljungström och Sagerberg, 2006, s 

26 ). Utifrån ett sådant synsätt kan oförenligheterna skapa offensivt, pacificerat eller defensivt 

handlande. Motstånd kan då vara en viktig faktor för reellt lärande (Ahrenfeldt, 2001, S 45-

46). Den kritiska hållningen leder till ett verkligt ifrågasättande av rådande situation som i 
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vissa fall faktiskt kan leda till förändrade villkor eller förhållanden. Motståndet kan således 

rendera i kritiskt reflektion vilket kan vara till gagn för utveckling. Motstånd är ofta en 

motreaktion som har sin grund i känslor som utgår från förtryck eller ovälkommen styrning 

från kontext. Ett aktivt motstånd väcker ofta partens kreativa sidor till liv. Den moderna 

människan utsätts för en mängd intryck och hamnar i situationer däri denne har att ta 

ställning. Individen tvingas leva i en värld som kan te sig splittrad vartefter utvecklingstakten 

kräver ständig uppdatering genom anpassning. Dessa processer kräver en öppenhet för 

förändringar vilket samtidigt försätter individen i en mer sårbar position (Illeris, 2001, s 94). 

 

 
Figur 5. Fri tolkning av Ahrenfeldt, 2001. 
 

1. De oförenliga förhållandena försätter aktören i en situation där utgången känns oviss 
och okontrollerbar. Aktören upplever kaos och tycker sig inte ha så mycket att sätta 
emot den instabilitet, vilken i den genuina situationen definierar verkligheten. 
Maktlöshet och kontrollförlust kännetecknar de emotioner som följer av situationen.  

2. Genom att eftersträva en konstruktiv bild av de oförenliga förhållandena, där 
kreativiteten får stå modell för eftertanke och reflektion, uppenbarar sig ett nytt 
förhållningssätt till situationen. Genom att möta de oförenliga förhållandena som ett 
lärotillfälle har aktören skapat förutsättningar att se situationen ur ett annat perspektiv.  
Fenomenet och framtiden ter sig inte fullt lika främmande, men är åtminstone inte 
längre något som inte går att påverka (Ahrenfeldt, 2001, s 44-51).  

 
Motivationen utgör en drivkraft för individens handlingar (Angelöw, 1991, s 87). 

Motivationen kan på så sätt liknas vid den energi vilken ger kraft åt ställningstagande samt 

efterföljande handlingar. Att agera är således ett försök att bejaka sina intressen och att skapa 

sig den tillvaron som eftersträvas.  Stier hävdar att personlig utveckling ofta kommer ur kriser 

och konflikter:  
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I all sin jävighet, är de källor till personlig utveckling […] nya kvaliteter införlivas, delvis 
eller fullständigt, medan andra faller bort. 25  

 

Konflikter och förenliga förhållanden kan på så sätt ses som det tillstånd och den process 

vilken göder förändringar (Ahrenfelt & Berner, 1992, s 6). Lärande och utveckling är således 

synonymt de processer som leder till någon form av förändring. Den individ som lärt sig 

något eller på annat sätt utvecklats är med andra ord inte samma person som innan 

lärotillfället. Den individen har genomgått en förändring av något slag. Individens sätt att 

tolka eller uppfatta situationen avgör vilket värde denne tillskriver utvecklingen eller 

förändringen (Broady, 1989, s 21).  Det blir i sin tur en avgörande faktor för hur förhållandena 

uppfattas (Stensmo, 1995, s 105). Individens förståelse bygger därigenom på en selektiv 

process som grundar sig på individens förmåga till tolkning, reflektion och 

uppfattningsförmåga. Genom tillskapande av sin bild av situationen kan individen på ett 

enklare sätt rättfärdiga sina handlingar och sitt förhållande därtill (Fraser & Burchell, 2005, s 

253-257, Myers, 2002, s 148-152). Lärande genom oförenligheter blir därigenom en adaptiv 

process varigenom individen åter försöker nå balans i tillvaron. 

 

Jag väljer att avsluta denna uppsats med de bevingade orden; Man lär sig så länge man lever. 

Innebörden av citatet har kommit att få en helt annan betydelse efter skapandet av denna 

uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Stier, 2003, s 95, 131.  
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Figurförteckning 
 
 
Figur 1. Fri tolkning av Ahrenfeldts teori om lärande och utveckling, 2001. 
 
I boken Förändrings som tillstånd behandlar Ahrenfeldt den rädsla som ofta förekommer i 
samband med förändrade tillstånd. Dennes beskrivning av sådana förhållanden har givit 
inspiration i upprättandet av figuren. 
 
Figur 2. Fri tolkning av Maslowsbehovshierarki 
 
Figur 3. Kulturell integration – personlig tolkning 
 

Figur 4. Diskursfigur, Jonas Stjernqvist 

 
Figur 5. Fri tolkning av Ahrenfeldt, 2001. 
 
På förekommen anledning av jag valt att tolka Ahrenfeldts resonemang och därigenom 
vidareutvecklat en modell kring förhållningssätt vid kaotiska tillstånd. Ett annat perspektiv på 
oförenligheter ger vid handen ett annat utgångsläge när det kommer till försök att hantera 
alternativt lära sig något om fenomenet ifråga. 
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