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Functional Subgrouping är en metod för konflikthantering, användbar 
på såväl individ, grupp som organisationsnivå. Konflikter kan 
definieras som meningsskiljaktigheter innefattande störningar i 
kommunikationen vilket kan leda till psykologisk belastning på 
individer. Vikten av funktionella konfliktlösningsstrategier är således 
stor. Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att skapa 
övergripande förståelse för metoden utifrån användning samt för- och 
nackdelar i relation till annan konfliktlösning. Fyra halvstrukturerade 
intervjuer genomfördes vilka analyserades tematiskt. De resultat som 
framkom visar att metoden uppfattas som teoridriven med tydliga 
arbetstekniker och som funktionell på olika systemnivåer och 
sammanhang vilket ansågs vara en fördel. Metoden uppfattas bygga 
på likheter mänskliga system emellan för att i nästa steg kunna 
urskilja, utvärdera och integrera olikheter. De svagheter som 
identifierats handlar om motstånd inför nya sätt att kommunicera och 
bemöta andra människor på. Resultaten diskuterades utifrån andra 
konfliktteorier där likheter som kommunikationsstrukturer, att bygga 
broar mellan parter samt principen rörande subgrupper urskiljdes.   

 
 

Vikten av välfungerande metoder för konfliktlösning samt annan 
kommunikationsrelaterad problematik på såväl individ- som gruppbaserat plan kan 
anses vara betydande.  Enligt Arbetsmiljöverket (2008) kan stress i arbetslivet på grund 
av exempelvis hög arbetsbelastning, otydliga förväntningar och dålig eller ingen 
respons på utfört arbete leda till konflikter. Primitiva försvarsmekanismer som 
kränkningar och behov av att hitta syndabockar kan enligt Arbetsmiljöverket (2008) ses 
som konsekvenser av brister gällande psykosociala faktorer i arbetsmiljön. Oavsett nivå 
på eller slag av konflikt måste denna lösas på ett konstruktivt sätt för att nå önskat 
resultat och utveckling av system. Att i en konfliktfylld situation finna ett konstruktivt 
och lyckosamt sätt att hantera detta på är av stor vikt för alla inblandade. En konflikt 
som hanteras på fel sätt eller inte alls kan få förödande konsekvenser för såväl individ, 
grupp som organisation (Arbetsmiljöverket, 2008). Andersen (2005) menar att ”Olösta 
konflikter medför obehag och motvilja. De ödelägger sammanhållning och samarbete. 
[…] Destruktiva konflikter är resurser på avvägar” (sid. 13). Konflikter på arbetsplatsen 
kan uppfattas som ett stort organisatoriskt gissel då dessa i stor utsträckning kan 
påverka människors trivsel och i förlängningen också deras arbetsinsatser (Andersen, 
2005).  
 
                                                
1 Ett stort tack till Helena Falkenberg för vägledande handledning och gott stöd under skrivandets gång. 
Vidare önskar jag tacka deltagande personer i undersökningen för Er villighet att bidra till min studie. 
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Av dessa anledningar kan det anses vara angeläget att undersöka ett förhållandevis 
outforskat handlingsalternativ till klassisk och generell konfliktlösning nämligen 
metoden Functional Subgrouping. Det är en metod för att urskilja, utforska och 
integrera olikheter. Svårigheten att hantera olikheter på ett konstruktivt sätt kan anses 
vara en väsentlig orsak till att konflikter uppstår.  
 
Definition konflikter 
Ordet konflikt härstammar från latinets ”conflictus” och kan översättas med 
”sammanstötning”. Socialpsykologen Newcomb (1965, refererad i Coser, 1971) 
definierade konflikt som: ”… ett spänningstillstånd mellan individen och den grupp han 
tillhör med konsekvent störning i kommunikationsmöjligheterna”. Konflikter kan dock 
definieras på en mängd olika sätt, ytterliggare ett av dessa sätt är i termer av 
”meningsskiljaktigheter”, det vill säga då olika uppfattningar, åsikter, önskemål etc. står 
emot varandra och kolliderar. En annan definition på konflikt kan vara ”en oenighet 
som vi investerar energi i grundat på fantasier om hur resultatet kan påverka våra liv, 
vårt välbefinnande och vår effektivitet” (Ljungström & Sagerberg, 2004, sid. 11). 
Motsättningar och olikhet i uppfattning kan i sig inte klassas som konflikter utan det är 
först då dessa meningsskiljaktigheter leder till någon form av ”kamp” mellan parter som 
situationen kan beskrivas som konfliktfylld, ”utan kamp ingen konflikt” (Larsen, 1999, 
sid.10). För att en konflikt skall uppstå måste alltså olika parter eller, i individuella fall - 
olika handlingsalternativ etc., aktivt agera mot varandra. Konflikter eller olikheter kan i 
sig inte värderas som bra eller dåliga, det finns både positiva och negativa aspekter av 
konflikter (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Det är först när befintliga konflikter 
förs upp till ytan och behandlas som en positiv förändring kan ske. Lösta konflikter kan 
bidra till trygghet inför kommande förändringar samt mognad hos individer och grupper 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Det genom den process då olikheter urskiljs och 
integreras som mänskliga system, individer respektive grupper överlever, utvecklas och 
transformeras från enkla till komplexa (Agazarian, 1997). Det som avgör om en konflikt 
kan uppfattas som positiv eller negativ beror på huruvida konflikten hanteras på ett 
konstruktivt sätt eller ej. Detta kan innebära i vilken utsträckning 
meningsskiljaktigheterna lyckas överbryggas på ett för alla inblandade parter gynnsamt 
sätt. Det sistnämnda skulle kunna uppfattas som kärnan i konflikthantering (Svensk 
konflikthantering, 2008)  
 
Efter studier av olika förekommande konfliktdefinitioner kan en sammanfattande 
definition av konflikter enligt Larsen (1999, sid.10) lyda som följer: ”En konflikt 
föreligger när minst två ömsesidigt beroende parter står mot varandra i en situation där 
den ena parten aktivt försöker hindra den andra att nå sitt mål, samtidigt som den som 
blir hindrad slår tillbaka.” Det ömsesidiga beroendeförhållandet innebär enligt Larsen 
(1999) att parterna är sammanbundna i ”en ödesgemenskap” som betyder att de inte kan 
uppträda oberoende av varandra i den aktuella konflikten, den ene partens agerande får 
konsekvenser för den andre och vice versa. Ett beroende och intresse av en annan parts 
agerande leder ofta till konflikt (Larsen, 1999). 
 
Konflikter är någonting varje individ någon gång kommer i kontakt med och tvingas 
hantera. När konflikter uppstår, såväl öppna som dolda, är detta inte sällan symtom på 
att någonting inte står rätt till exempelvis inom en organisation. Att se detta eller ej kan 
vara skillnaden mellan att ”angripa” de som ingår i konflikten eller själva problemet. 



 3 

Konflikter kan klassificeras på en rad olika sätt, det kan handla om konflikter på såväl 
individ-, grupp- som organisationsnivå (Larsen, 1999). Konflikter kan således vara av 
individuell karaktär vilket t.ex. kan innebära att ett ”vägval” måste göras där två eller 
flera alternativa lösningar på ett personligt plan, inom en individ, står i konflikt. 
Konflikter på det individuella planet kan även handla om dispyter mellan två individer. 
Grupprelaterade konflikter, vanligt förekommande i arbetslivet, kan uppstå då flera 
individer som delar någon form av åsikt, uppfattning etc. står mot en annan grupp 
individer med olikartad syn på den aktuella företeelsen. På organisationsnivå kan 
konflikter med lätthet uppstå vid t.ex. företagsuppköp, sammanslagningar och dylikt. I 
en sådan situation är det ett stort antal individer av olika uppfattningar inblandade vilket 
kan innebära stora svårigheter att nå konstruktiva lösningar (Larsen, 1999).  
 
En konfliktfylld situation är allt som oftast känsloladdad vilket i sin tur kan leda till 
kamp mellan parter att försöka hävda sin rätt, försvara sig mot upplevda angrepp och 
kritik etc. vilket alltför ofta leder till upptrappning av den aktuella konflikten. En sådan 
situation blir lätt av vinna-förlora-karaktär vilket kan flytta fokus från att försöka 
komma till en konstruktiv lösning, gynnsam för alla inblandade parter, till att bli en 
prestigesak (Larsen, 1999).  
 
Grupper och konflikter 
En grupp definieras av Lennéer-Axelson och Thylefors (1991, sid. 26) som: ”… en 
samling människor som (1) upplever sig ha ett gemensamt mål, (2) ömsesidigt påverkar 
varandra, (3) psykologiskt är medvetna om varandra och (4) uppfattar sig själva som en 
grupp.” Inom varje grupp kan de även finnas mindre grupperingar som benämns 
”subgrupper”, dessa är grupper som inom den stora förenas kring någonting gemensamt 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Det är inte ovanligt att det handlar om stereotypa 
subgrupper, som enligt Agazarian, (1992a) är den enklaste formen av subgrupper. 
Stereotypa subgrupper förenas således kring stereotyper som exempelvis kön, etnicitet, 
ålder, yrkeskategori etc. Det handlar om någon form av kategorisering utifrån ”yttre” 
omständigheter/likheter och ett ”vi och dem”-tänkande. De olikheter som finns mellan 
olika stereotypa subgrupper vidmakthåller dessa grupperingar och det görs sällan några 
ansträngningar för att integrera dessa olikheter (Agazarian, 1997). Stereotypa 
subgrupper kan anses vara stabila men förhindrar å andra sidan ofta utveckling, denna 
form av gruppering kan således uppfattas som kortsiktig då gruppens överlevnad och 
utveckling sätts på spel. Processer vanliga inom stereotypa subgrupper är enligt 
Agazarian (1997) s.k. ”patient-identifiering” och ”syndabocks-tänkande”. Den först 
nämnda handlar om att ”utse” en eller flera s.k. patienter som gruppen tycker synd om 
och tänker sig hjälpa och det är då dessa individer som fokuseras då gruppen ”kör fast”. 
Syndabocks-tänkandet handlar precis som det låter om att inom gruppen identifiera en 
eller flera syndabockar som får bära skulden för de problem och svårigheter som 
uppstår i gruppen. Syndabocken/-bockarna kan antingen tas om hand eller stötas ur 
gruppen, problemen avleds således från gruppen som helhet och koncentreras till en viss 
utpekad del (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). 
 
Subgrupper kan enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) även uppstå kring 
olikheter, människor kan alltså förenas utifrån att de kompletterar varandra. Utrymmet 
för olikheter och uppkomsten av subgrupper är enligt dessa författare större i 
exempelvis stora arbetsgrupper i jämförelse med små, vilket kan innebära att 
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individuella olikheter och samarbetssvårigheter får större konsekvenser i mindre 
grupper. De menar dock att olikheter och konflikter är en naturlig del i 
gruppsammanhang, motsättningar individer och subgrupper emellan är oundvikliga i en 
grupp där kommunikationen inte är begränsad (Lennéer-Axelson och Thylefors, 1991).   
 
Konflikter som grundar sig i missförstånd och missuppfattning är någonting som är 
vanligt förekommande, inte minst i arbetsgrupper (Olsson, 1985, refererat i Lennéer-
Axelson och Thylefors 1991). Dessa kan ofta härledas ur bristande vetskap och kunskap 
om andra individers förutsättningar och omständigheter. Det handlar således om 
oförståelse för varandra som kan resultera i irritation och motstånd inför andras 
handlingar och beslut. Denna problematik drabbar ofta grupper eller organisationer med 
bristfälligt kommunikationsklimat där de befintliga informationskanalerna inte fungerar 
som önskat. God kommunikation individer emellan är avgörande för att undvika 
konflikter och problematik av denna sort (Lennéer-Axelson och Thylefors 1991).  
 
Enligt den systemteoretiska modellen handlar kommunikation människor emellan både 
om själva innehållet i det som kommuniceras och om den relation som finns mellan 
samtliga närvarande i det specifika sammanhanget (Svedberg, 1992). Det budskap som 
sänds från en avsändare till en mottagare når och påverkar även övriga deltagare. Det är 
således viktigt att tänka på att hierarkiska nivåer, status och roller i olika relationer kan 
påverka kommunikationen (Svedberg, 1992).      
 
Generell konflikthantering 
Likväl som det finns ett otal olika definitioner på konflikter finns det även en mängd 
olika sätt att hantera dessa, olika metoder och tekniker samtidigt som det säkerligen 
finns minst lika många olika varianter av varje metod. En vanligt förespråkad och 
använd metod att överbrygga meningsskiljaktigheter på är via förhandling (Larsen, 
1999). Metoden anses vara användbar både på individ- och gruppnivå. När det handlar 
om förhandling i komplexa konflikter mellan grupper på t.ex. avdelnings- och 
organisationsnivå måste i de flesta fall någon form av ”representativ förhandling” ske. 
Med detta menas att representanter för de olika parterna måste väljas till att vara 
förhandlare i konflikten. Detta urval bör vara väl genomtänkt så att det är någon eller 
några som är representativ för gruppen samt att denna/dessa person/personer har 
befogenheter att fatta beslut inom de ramar som behandlas. Förhandlare skall aldrig 
pressas att säga ja till det de ej har befogenhet att besluta om. Av stor vikt är även att de 
förhandlande grupperna är delaktiga och överens med sina representanter om vad som 
ska sägas och beslutas, den representerande förhandlaren måste naturligtvis ha fullt stöd 
av den grupp han eller hon representerar. De beslut som fattas bör vara väl förankrade 
så att de är hållbara. Vidare måste rent praktiska aspekter som tidsramar, var 
förhandlingarna hålls på bästa sätt, vilka frågor som egentligen ska diskuteras och på 
vilket sätt etc. vara förberedda och genomtänkta. Parterna måste enligt Larsen (1999) 
vara mogna för förhandling vad gäller motivation, vilja och psykisk balans, detta kan 
anses vara en förutsättning för framgångsrika förhandlingar.  
 
Larsen (1999) betonar ett antal handlingsprinciper vad gäller konfliktfyllda situationer. 
T.ex. menar han att det är viktigt att bygga upp ett bra förhandlingsklimat de inblandade 
parterna emellan. Detta kan innebära att parterna kan försöka lära känna varandra på ett 
mer personligt plan och inte bara som motpart i den aktuella problemsituationen innan 
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själva konflikten berörs. För att åstadkomma detta kan man försöka undvika att ”gå rakt 
på sak” utan först försäkra sig om att parterna befinner sig på samma våglängd och att 
något slags förtroende för varandra upprättas. Ett gynnsamt förhandlingsklimat kan 
även uppnås genom upprättandet av tydliga ramar och regler för förhandlingen t.ex. vad 
gäller lyssnande, hur åsikter bör föras fram etc. Larsen (1999) menar i detta 
sammanhang att en individ som känner sig förstådd och hörd i en konfliktsituation är 
mindre benägen att reagera aggressivt och mer öppen för problemlösande förhandlingar. 
Enighet, förståelse och bekräftelse minskar ofta angrepp mellan parter. En ytterliggare 
viktig princip i förhandlingssituationer är den gällande ”aktivt lyssnande” (Larsen, 
1999, sid.166) som handlar om att återspegla och ge feedback på det motparten har att 
säga. Att ge motparten sitt erkännande och att bidra med egna synpunkter i form av 
”och” istället för ”ja, men” anses vara klokt under förhandling. Att lägga till åsikter och 
synpunkter via en ”ja, men”-kommunikation har enligt Larsen (1999) en tendens att 
väcka försvarsreaktioner hos motpart eftersom denne lätt kan känna sig direkt motsagd. 
En tredje princip kan vara att man under förhandling bör undvika att ”gapa efter för 
mycket” på en gång. Det kan vara klokt att angripa situationen utifrån delområden/-
frågor. Genom att börja behandla frågor som relativt lätt kan komma till en konstruktiv 
lösning kan man ingjuta en känsla av att det faktiskt går att komma överens och att 
parterna kanske inte står så långt ifrån varandra som man inledningsvis har antagit 
(Larsen, 1999).           
 
Medling kan anses vara en form av förhandling, nämligen då en tredje opartisk part 
(person) finns tillgänglig som en länk mellan de förhandlande parterna (Larsen, 1999). 
Enligt Jordan (2002) är grundtanken bakom medling som konflikthanteringsmetod att 
konfliktparterna ses som experter på sin konflikt. Medlaren är expert på hur parterna bör 
kommunicera för att lösa konflikten. I en medlingssituation måste parterna mötas som 
jämlikar vilket innebär att lika villkor för att alla parters rätt att få sin röst hörd gäller. 
Medlingsmetoden lämpar sig bäst i situationer där konfliktfrågan/-frågorna är tydligt 
definierade samt då tvisten rör sakfrågor (Jordan, 2002).  
 
Enligt Ellmin (1992) handlar den traditionella modellen för konflikthantering främst om 
att analysera konfliktsituationen för att kunna avlägsna orsakerna till den aktuella 
konflikten. Enligt denna modell utgår man ifrån hur situationen ser ut, vilka problem 
och hinder som finns och jämför med hur situationen istället önskas se ut och vilka 
åtgärder som borde vidtas för att nå dit. Detta kan sammanfattas i termer av en 
konfliktanalys rörande ”Nuläge” och ”Hinder” samt konfliktlösning i form av 
”Åtgärder” för att uppnå ”Önskat läge” (Ellmin, 1992, sid. 107). Samme författare 
menar att det ibland behövs ett alternativ till denna traditionella konflikthantering, 
metoder som är mer ”utforskande” än ”analyserande”. En sådan metod som presenteras 
är ”Design-modellen” som handlar om att ”skapa en ny situation snarare än att 
analysera något gammalt” (Ellmin, 1992, sid. 106). I design-modellen fokuseras det 
först på den önskade effekten – målet, för att sedan pröva sig fram och undersöka om 
situationen förändras med hjälp av de åtgärder som vidtas.   
 
”Brobyggarmetoden” är enligt Larsen (1999) en bra metod för konfliktlösning. Denna 
metod fokuserar på att få de parter som är inblandade i en konfliktsituation att närma sig 
varandra genom att försöka skapa större förståelse för varandra och de olika 
ståndpunkterna. Vanligtvis har respektive part för lite bakgrundsinformation och 
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kunskap om sin ”motståndare” vilket ofta bidrar till att endast den egna synvinkeln och 
åsikten fokuseras. I detta läge måste kommunikation och kontakt förbättras parterna 
emellan för att så småningom ”bygga en bro” vilket i sin tur förbättrar oddsen att lösa 
konflikten gemensamt. För att denna metod skall vara lyckosam måste alla parter bidra 
och vara villiga att samarbeta annars byggs ingen bro över konflikten, ansträngningar 
måste göras från alla håll. En förutsättning för metoden kan således anses vara att en 
lösning av konflikten ligger i båda parters intresse. Denna process leds av en tredje part 
som hjälper till att identifiera konflikt och parter. För att ”brobyggandet” skall kunna tas 
vid måste det först kontrolleras att parterna är redo och villiga att sätta igång arbetet 
samt att ”spelregler” som att inte smutskasta eller nedvärdera varandra och naturligtvis 
inte börja bråka accepteras. När parterna är överens om att arbeta med konflikten på 
detta sätt byggs en grund bestående av att alla inblandade parter får förklara sina 
ståndpunkter i tur och ordning samtidigt som den/de andra har i uppgift att lyssna och 
”återspegla” det motparten säger. Inget förklarande och försvarande av sin egen 
ståndpunkt ska göras då man tar del av en annan parts upplevelse av situationen. 
Tyngdpunkten ligger på att eftersträva att förstå och stötta sin motpart så långt det är 
möjligt. När respektive part har fått göra sin röst hörd är ambitionen att hitta det 
gemensamma i utsagorna, t.ex. i form av mål, intressen och avsikter, detta för att bygga 
bron och mötas halvvägs. Målet är att förstå situationen gemensamt och acceptera 
varandras reaktioner och upplevelser. Om ambitionen med metoden nås ses den som 
mycket användbar i många olika situationer (Larsen, 1999). 
 
Functional Subgrouping 
”Functional Subgrouping” är en konflikthanteringsmetod inom arbetsmodellen System-
Centered Training (SCT). Metoden handlar om processen att identifiera och integrera 
(discriminating and integrating) olikheter inom gruppsystem. Med hjälp av metoden kan 
mänskliga system integrera dels skillnader i det uppenbart lika och dels likheter i det 
uppenbart olika (Gannt & Agazarian, 2004). De antaganden som kan anses ligga till 
grund för metoden är att system, i detta fall individer, öppnar upp för likhet men stänger 
sina gränser för olikheter. Utifrån det resonemanget grundar sig metoden på att genom 
att till en början fokusera på likheter mellan system (individer, grupper etc.) öppnar man 
gränser och gör dessa system mottagliga för en viss grad av olikhet (Gannt & 
Agazarian, 2004). Tanken med denna metod är således att identifiera alla olika 
”funktionella subgrupper” som finns inom varje levande system, som således förutsätts 
innehålla både lik- och olikheter, d.v.s. olika subgrupper (O´Neill & Constantino, 2008). 
”Funktionell subgrupp” definieras i detta sammanhang som en grupp individer som 
delar någon slags likhet i någon aspekt t.ex. i form av delad åsikt, likartade 
arbetsuppgifter eller liknande. Tanken är således att potentiella olikheter som står i 
konflikt skiljs åt i olika grupperingar. Detta för att i varje subgrupp skapa en trygg 
”miljö” baserat på likhet för att så småningom kunna hantera dessa olikheter.   
 
”Funktionella subgrupper” bildas utifrån likheter. Utifrån denna princip uppmanas och 
influeras således alla medlemmar som i ett visst sammanhang har gemensamma åsikter, 
information, kunskap etc. kring en specifik aspekt att diskutera detta inom sin 
”subgrupp”, sitt delsystem. Detta för att samla all information som finns kring denna 
likhet i den avgränsade gruppen. Den person som introducerar metoden kan utifrån detta 
resonemang uppfattas som väldigt delaktig och styrande i processen. Detta ledarskap är 
således relativt aktivt (O´Neill & Constantino, 2008). De medlemmar som i detta 
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sammanhang har en avvikande åsikt, kunskap o.s.v. jämfört med denna ”subgrupp” 
ombeds avvakta med att föra in denna avvikande ståndpunkt tills det att den subgrupp 
som diskuterar kring ”sin likhet” känner att de har samlat all relevant information 
rörande just sin syn på den aktuella aspekten. När den första subgruppen ”känner sig” 
nöjd med vad som framkommit kan så nästa subgrupp, den som hade en avvikande åsikt 
diskutera kring sin ståndpunkt samtidigt som den första subgruppen då ombedes lyssna 
aktivt till hur denna subgrupp har uppfattat den aktuella aspekten/situationen (Gannt & 
Agazarian, 2004). På detta sätt uppmuntras således individer att i varje situation ”välja 
sida” om så bara för ”just nu”. Detta för att renodla de olika åsikter och uppfattningar 
som finns i den stora gruppen, man önskar alltså identifiera vilka lik- respektive 
olikheter som finns inom en och samma grupp (Agazarian & Gannt, 2000).  
 
Agazarian och Gannt (2000) menar att arbete med s.k. funktionella subgrupper, det vill 
säga individer som förenas kring en funktion exempelvis i form av arbetsuppgifter, kan 
möjliggöra integrerande av olikheter i en grupp. Detta i jämförelse med stereotypa 
subgrupper som förenas kring stereotyper som kön, etnicitet etc. och som vanligtvis 
skyr olikheter. Functional Subgrouping presenterar således ett alternativ till stereotypa 
gruppbildningar som kan anses vara vanligt förkommande i organisationer. Metoden 
syftar till att förändra stereotypa kommunikationsmönster där avvikande åsikter och 
andra olikheter ofta förbises eller överröstas (Agazarian & Gannt, 2000).  
 
Utifrån detta lik- och olikhetsresonemang söks och identifieras både skillnader och 
olikheter i det uppenbart lika och likheter i det uppenbart olika (Gannt & Agazarian, 
2004) . Tanken är att bygga vidare på likhet så att ingen i en grupp lämnas ensam och 
med olikkänslor. Syftet med grundtanken om likheter är att, genom att skapa trygghet i 
en grupp via likhetstänkande, i nästa steg våga identifiera och integrera olikheter 
(Agazarian & Gannt, 2000). Enligt Gannt och Agazarian (2004) skapar Functional 
Subgrouping ett tillstånd de kallar ”mid-from-equilibrium”. Detta tillstånd innebär att 
system är tillräckligt stabila för att upprätthålla balans samtidigt som systemen öppnas 
och är mottagliga för förändring och utveckling genom att olikheter identifieras och tas 
in i systemen och på så vis tillför nya dimensioner (Gannt & Agazarian, 2004).  
 
Syndabockstänkande är någonting som undviks inom Functional Subgrouping. Vidare 
uppmanas individer, i sammanhang där metoden används, att inte ta vad som sägs och 
sker exempelvis inom en grupp personligt, istället fokuseras det funktionella i allt som 
sker (Gannt & Agazarian, 2004). Istället för att peka ut och isolera individer med 
avvikande uppfattningar strävar man inom metoden efter att i varje situation föröka 
finna någon likhet mellan uppfattningar, individer etc. istället för att omedelbart 
”kontra” med avvikande åsikter/uppfattningar. Kopplat till detta är även kommunikation 
i termer av ”ja, men…” som är vanligt förekommande i många sammanhang men som 
undviks inom metoden. Enligt Agazarian och Gannt (2000) är detta en form av ”alibi” 
kommunikation där vederbörande försöker ge sken av att hålla med genom att säga 
”ja…”. Det ”men…” som dock följer speglar den olikartade uppfattning som personen i 
fråga egentligen vill föra fram, på så vis upprätthålls olikheterna individerna emellan 
samtidigt som likheterna avvisas (Agazarian & Gannt, 2000).   
 
Functional Subgrouping är en metod som kan appliceras på alla olika systemnivåer - 
individ, grupp och organisation. Med andra ord grundar sig metoden på samma 
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tankegångar rörande individ- respektive gruppsystem. Grundantagandet är att dessa 
systemnivåer speglar varandra. När det inom metoden talas om subgrupper är tanken att 
varje steg en enskild individ tar, tas även för hans eller hennes subgrupp respektive det 
övergripande gruppsystemet i vilket subgruppen är en del (Agazarian, 1992b).  
 
Syftet med föreliggande kvalitativa intervjustudie var att undersöka hur 
yrkesverksamma som har erfarenhet av att praktiskt använda och arbeta med 
konflikthanteringsmetoden Functional Subgrouping tillämpar och upplever denna. 
Studien syftar således till att ge en beskrivande bild av hur metodens praktiska 
användning och funktionalitet i olika sammanhang och på olika systemnivåer kan te sig.  
 
 

Metod 
 

Bakgrund Functional Subgrouping 
Functional Subgrouping är en av fyra arbetsmetoder inom arbetsmodellen ”Systems-
centered Training” (SCT) och är ett verktyg för konflikthantering. SCT är en 
arbetsmodell för utveckling och förändring på såväl individ-, grupp- som 
organisationsnivå som grundar sig i teorin ”theory of living human systems” utvecklad 
av Dr. Yvonne M. Agazarian (Agazarian & Gannt, 2000). För att utveckla och sprida 
modellen driver Agazarian tillsammans med medarbetare sedan 1995 ett institut, 
”Systems-Centered Training & Research Institute” (SCTRI). Institutet anordnar bl. a. 
konferenser och workshops världen över samt utbildar och licenserar yrkesverksamma 
som önskar arbeta systemcentrerat och använda varumärket. Modellen har utvecklats 
under de senaste 15-20 åren och ”skolan” har sitt säte i USA men har under de senaste 
åren även utvecklats internationellt och så även i Sverige. SCT är en praktisk modell 
rörande förändring inom organisationer, grupper och på individnivå. Den syftar till att 
stödja och utgöra ett praktiskt redskap för yrkesverksamma inom områden som 
konflikthantering, förändringsarbete och kommunikationsutveckling. Arbetsmodellen 
vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med förändringsarbete exempelvis 
psykoterapeuter, organisationskonsulter, coacher och berör således även personalarbete. 
SCT bygger på en systemteoretisk grund och betonar vikten av att ”se hela bilden” 
istället för endast isolerade delar av ett system. Vikten av att se sig själv som en aktiv 
deltagare i skapandet och formandet av det system som i sin tur formar individen 
poängteras starkt inom detta perspektiv (Theory: Orientation to Systems-Centered 
Theory and Training, 2008).  
 
Undersökningsdeltagare 
Det urval som gjordes till denna studie var av bekvämlighetskaraktär. Detta innebar att 
fyra yrkesverksamma personer som ansågs kunna bidra med relevant och intressant 
information till undersökningen handplockades och kontaktades. Dessa personer valdes 
ut efter rekommendationer av personer i min bekantskapskrets, även de bekanta med 
SCT-modellen och således även Functional Subgrouping som metod. De tilltänkta 
respondenterna kontaktades och tillfrågades per telefon och via e-mail. Under dessa 
kontakter bokades tid för intervjuer på av respondenterna önskade platser.  
 
Den första respondenten var en man, 56 år gammal. Han är utbildad psykolog, 
legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare inom psykoterapi. Han arbetar inom 
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områden som psykoterapi, organisations- och grupputveckling, teambuilding samt 
coachning av chefer och ledare. Respondenten kom i kontakt med SCT som modell och 
således även Functional Subgrouping som metod år 2000 på den första SCT-
konferensen som hölls i Atlanta, USA. Han är licensierad inom modellen sedan hösten 
2007. Han är en av fyra licenserade i Sverige. 
 
Den andra respondenten var en kvinna, 47 år gammal, utbildad psykolog och konsult 
som har arbetet mycket inom det arbetspsykologiska fältet. Hon har under en sju års 
period utbildat sig inom SCT och är sedan hösten 2007 licenserad inom modellen, hon 
är en av fyra licenserade i Sverige. 
 
Den tredje respondenten var en man, 61 år gammal, forskare, docent och lektor inom 
samhälls- och beteendevetenskap. Han är i grunden utbildad psykolog, specialist inom 
organisations- och klinisk psykologi samt legitimerad psykoterapeut. Han var bland de 
första att introducera SCT som modell i Sverige och har använt Functional Subgrouping 
inom sin forskning kring exempelvis gruppterapi.  
 
Den fjärde respondenten var en kvinna, 49 år gammal, utbildad psykolog och arbetar 
bland annat som konsult med identifiering av mänskliga resurser, utveckling och så 
kallad omveckling inom organisationer. Respondenten kom i kontakt med SCT som 
modell och således också Functional Subgrouping för ca sex år sedan. Hon är sedan 
hösten 2007 en av fyra licenserade inom modellen i Sverige.  
   
Procedur 
Intervjuerna genomfördes på av respondenterna valda platser och varade i ca 40-60 
minuter beroende på respondenternas olika möjligheter att avsätta tid. Dock motsvarade 
omfattningen av de frågor som ställdes ca 40 minuter. Efter det att respondenterna hade 
informerats om de etiska aspekter som beaktas i studien (se nedan) inleddes intervjuerna 
med att respondenterna ombads berätta övergripande bakgrundinformation om sig 
själva rörande ålder, yrke, utbildning och erfarenhet av SCT som arbetsmodell. 
Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär och efter respondenternas beskrivningar av 
sina bakgrunder ställdes de frågor som ingick i de för ändamålet upprättade 
intervjuguiderna (se Bilaga 1 och 2). Två varianter av intervjuguider hade upprättats, 
anpassade dels till metodens användning i praktiskt arbete och dels till användning inom 
forskning. För att erhålla så uttömmande och informativa svar som möjligt ställdes även 
följdfrågor som ansågs vara relevanta i sammanhanget. Intervjuerna spelades, efter 
godkännande av respektive respondent, in med diktafon och efter genomförda intervjuer 
transkriberades materialet ord för ord på dator för att underlätta analysen av det samma. 
 
Etiska frågor 
Deltagarna informerades inledningsvis om undersökningen, syftet med intervjuerna 
samt den konfidentialitet som skulle råda för materialet. Detta innebar att de 
personuppgifter som framkom under intervjuerna ej skulle röjas så att identifiering av 
respondenterna skulle vara möjlig. Deltagandet förklarades naturligtvis som frivilligt 
och intervjuerna kunde när som helst avbrytas om respondenterna så önskade. 
Respondenterna informerades inledningsvis om min önskan att spela in intervjuerna 
vilket jag vid alla intervjuer fick medgivande till. Det har även framgått att materialet 
endast skulle användas i forskningssyfte.  
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Analys 
Det insamlade materialet analyserades tematisk. Detta innebar att de data som hade 
samlats in analyserades induktivt det vill säga utifrån teman som uppkom under 
genomgång av materialet. Analysen gjordes i så stor utsträckning som möjligt i enlighet 
med Hayes (2000, refererat i Langemar, 2006) rekommendationer vilket innebar att det 
transkriberade materialet noggrant lästes igenom upprepade gånger där nyckelord 
relevanta för undersökningens syften kunde urskiljas och noteras. Dessa nyckelord fick 
sedan fungera som övergripande teman under vilka materialet sorterades in och 
strukturerades. De funna temana definierades och namngavs och materialet sorterades in 
och sammanfattades under lämpligt tema .   
 
Med hjälp av den tematiska analysen som gjordes av intervjumaterialet identifierades 
sju stycken övergripande teman som var genomgående i hela materialet. De teman som 
kunde urskiljas och som materialet strukturerades och sammanfattades utifrån var: 1. 
Att bygga på likheter, 2. Att urskilja, utvärdera och integrera olikheter, 3. 
Kommunikationsmönster 4. Hur introducera metoden? 5. Tekniker och principer, 6. 
Användning och slutligen 7. Fördelar och svårigheter. Dessa teman presenteras och 
behandlas nedan. 
 
 

Resultat 
 
Att bygga på likheter 
Ett teoretiskt grundantagande för Functional Subgrouping som metod är enligt 
respondenterna att levande system öppnar sig för likhet men sluter sig för olikhet, med 
andra ord förenas människor kring likheter men skiljs åt då olikheterna blir för stora. 
 

… vi tycker ju oftast om lite olikheter men det får vara lagom lite och likheten 
måste vara större för att vi ska stå ut med det och då kan det kännas kul liksom… 
som en liten krydda, men det kan gå ganska snabbt, så fort man kommer in på 
något som verkligen betyder något för en så blir olikheterna väldigt svåra att 
hantera för oss och källan till alla konflikter, och försvar och alla problem… 

 
Kärnan och grundfundamentet i Functional Subgrouping är enligt respondenterna 
således att urskilja och ”bygga vidare” på likheter mellan och inom levande system. I 
detta sammanhang kan system definieras som såväl individer som hela grupper. Att 
tänka utifrån likheter betonas starkt i intervjumaterialet och syftar till att inte lämna 
någon individ ensam med olik- eller utanförkänslor i en grupp. Grundantagandet inom 
metoden är, enligt respondenterna, att det som regel i varje gruppering av människor, 
exempelvis i arbetsgrupper, går att finna minst två olika ”subgrupper”, det vill säga 
olika grupperingar som förenas kring exempelvis gemensamma åsikter eller känslor. 
Dessa grupper formeras och omformeras löpande då individer med likartad uppfattning 
ansluter samtidigt som individer som upptäcker att den riktning som subgruppen tar inte 
stämmer överens med den personliga uppfattningen och således lämnar gruppen för en 
annan.  
 
Syftet med att belysa olika grupperingar utifrån det som förenar är att skapa en 
möjlighet för dessa att utforska de tankar och känslor de har gemensamt, på djupet. 
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Detta för att samla in all möjlig relevant information rörande just deras synvinkel. Kan 
varje individ i den tillfälliga subgruppen bidra med sin syn på saken, baserat på likhet, 
så har de i slutändan lyckats skapa en mycket värdefull ”informationsbank” som sedan 
kan ligga till grund för gruppens vidareutveckling. Parallellt med detta kan en annan 
grupp individer exempelvis i samma arbetsgrupp förenas i ytterliggare en subgrupp, 
kring en annan syn på saken, det vill säga en grupp individer som har en olikartad 
uppfattning än sina kollegor i den andra subgruppen. Personerna i denna subgrupp får 
således möjlighet att samla all relevant information rörande just deras syn på saken. Det 
kan vidare finnas ytterliggare uppfattningar inom arbetsgruppen som mynnar ut i fler 
subgrupper, på detta sätt menar respondenterna att flera olika synvinklar i en viss fråga 
kan renodlas och tydliggöras. Denna process är grunden i den trygghet som krävs för att 
så småningom våga lyfta fram och börja arbeta med olikheter.  
 
När alla befintliga subgrupper har fått möjlighet att undersöka ”sin sida” av frågan 
samtidigt som de har tagit del av de andra subgruppernas syn genom att lyssna till dem, 
när de har diskuterat sitt perspektiv, så har goda förutsättningar för att både se lik- och 
olikheter inom och mellan systemen skapats. Enligt respondenterna eftersträvas en miljö 
där deltagande individer känner sig hörda och stöttade. Genom att utgå från likheter som 
finns inom och mellan individer menar intervjupersonerna att en gynnsam miljö för 
individer och grupper kan skapas. Syftet med metoden är, enligt respondenterna, alltså 
att försöka hitta de likheter som skapar samhörighet mellan individer och som kan 
användas för att utveckla exempelvis grupper och skapa förutsättningar att nå uppsatta 
mål. De individer som således förenas kring en eller flera likheter och bygger vidare på 
varandra i detta avseende skapar en funktionell subgrupp.  
 

Det som kännetecknar funktionella subgrupper det är att man har en likhet… om 
du skulle säga något om någonting som du tycker är viktigt eller som du vill 
påverka, om jag kan känna att … ”ja, men det där, det har någon slags resonans i 
mig va, jag tycker det… så där känner jag också va…” så när du har pratat 
färdigt, det enda jag behöver göra det är att säga: ”ja, men det stämmer för mig”, 
och så talar jag om vad jag har för version och kanske kan lägga till någonting 
eller vinkla det på ett annat sätt… 

 
Om den process som beskrivs i citatet ovan får fortlöpa och ytterliggare individer med 
likartade uppfattningar och åsikter kan ansluta så har gruppen möjlighet att samla in en 
stor mängd information rörande den aktuella frågan vilket enligt respondenterna skapar 
en mycket god grund för utveckling av gruppen och i konfliktsammanhang också goda 
förutsättningar att enas. Det är detta som är den ”funktionella subgruppen”, en grupp 
individer som enas kring likheter dem emellan och som ”bygger” en stabil grund för 
utveckling. Då subgrupper skapas kring likheter och processen att ”bygga vidare på 
varandra” löper är respondenterna eniga om att det i det tillsynes lika även härbärgerar 
olikheter. 
 
Enligt intervjupersonerna är det viktigt att poängtera att subgruppen i sig är ”oberoende” 
av individerna och de individuella åsikterna, det som tas upp i en subgrupp är således en 
röst för gruppen i sig och inte någon enskild individ. Åsikter och tankar kring en 
specifik fråga samlas i en subgrupp som sammantaget skapar en bild av denna synvinkel 
eller perspektiv. Det en subgrupp ”kommer fram till” behöver således inte varje enskild 
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individ svara för, individer lämnar och individer tillkommer och bidrar med olika delar 
av det subgruppen ”står för”. Detta tankesätt menar respondenterna är en frigörande 
faktor när det gäller att arbeta utifrån denna metod då ingen enskild individ behöver 
känna att den står för allt som sägs. Det minskar enligt respondenternas erfarenhet 
individers rädsla att bli ifrågasatta. Detta leder i sin tur att människor vågar öppna upp 
och delge sin syn på saken.  
 
Att urskilja, utvärdera och integrera olikheter 
Frågan: ”Hur kan system som är öppna för information skapas?” kan enligt 
intervjupersonerna besvaras med hjälp av metoden Functional Subgrouping. 
Information i det här sammanhanget definierar de som olikheter, det vill säga ”ny” 
information som skiljer sig från det systemet är bekant med. Om en information är för 
avvikande eller för olik det systemet känner till blir den spontana reaktionen att stöta det 
ifrån sig på något sätt. Av intervjumaterialet framgår att det är här som en konflikt 
börjar gro. Denna metod klassificeras av respondenterna som en 
konflikthanteringsmetod då den är ett tillvägagångssätt för att ”härbärgera” olikheter så 
att de kan undersökas var för sig och utan att de står i strid med varandra. Dessa 
olikheter undersöks var för sig tills det är möjligt att integrera dem.  
 

För naturligt sätt för ett system att hantera olikheter är att kapsla in dem i 
antingen i stereotypa subgrupper som vi och dem, unga och gamla, rika och 
fattiga… och så bygga statushierarkier utifrån det eller att skapa en eller flera 
identifierade ”patienter” som det är synd om, som vi ska hjälpa alternativt 
syndabockar då som vi ska stöta ut och alla de där sätten är ju olika sätt att så 
gott man kan hantera olikheter. 

 
Functional Subgrouping är i grund och botten en metod för hur kommunikation mellan 
system kan struktureras för att på bästa sätt kunna urskilja och integrera olikheter. Detta 
önskar de praktiserande av denna metod att åstadkomma genom att först skapa trygghet 
via likheter för att öppna systemen och göra dem mottagliga för ”främmande” 
information. Under intervjuerna framgick det att detta grundar sig i teorier rörande 
mänskliga system och deras strävan att i första hand överleva, i andra hand utvecklas 
och i tredje hand att transformeras det vill säga att bli någonting nytt. Detta kopplar 
respondenterna till människors benägenhet att sluta sitt system då någonting upplevs för 
avvikande eller olikt vilket de likställer med systemets strävan att överleva. Först när en 
trygg och stabil bas har byggts upp är systemet redo att utvecklas, i detta fall genom att 
urskilja, utvärdera och integrera olikheter.  

 
Respondenterna menade att integrering av olikheter kan ske då varje olikhet har 
undersökts var för sig och systemet har lyckats urskilja små likheter mellan olikheterna. 
De olika perspektiven kan sammanföras då fler och fler likheter mellan dem upptäcks 
och olikheterna upplevs som mindre främmande. Detta är således en metod som kan 
”hålla” olikheter parallella med varandra i olika subgrupper utan att de blir för 
påfrestande för systemet. De olika subgrupper som finns i ett visst avseende eller i en 
specifik fråga deltar dock i hela processen genom att lyssna till vad de olika 
subgrupperna har att säga och enligt respondenterna så kommer deltagarna under denna 
process att upptäcka likheter i det som inledningsvis uppfattades som olikt. På detta sätt 
reduceras olikheterna till mindre och mindre hinder. Det mänskliga kampbeteendet som 
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visar sig då olikheter upplevs som alltför oöverkomliga och som ligger till grund för 
konflikter kan på så vis undvikas enligt intervjupersonerna. I intervjumaterialet belystes 
metodens betoning på att fokusera på att urskilja och undersöka olikheter innan försök 
till integrering görs. Att i ett för tidigt skede försöka sammanföra olikheter kan enligt 
respondenterna leda till att systemen sluts. Det är således av stor vikt att undersöka 
olikheterna var för sig för att så småningom hitta likheter som ”bygger broar” mellan 
olikheterna.  
 
”… det kanske finns en viss person i den ena båten som pratar om någonting som delvis 
liknar något som en annan person har sagt fast de hade en helt annan idé och då är det 
en brygga mellan att bygga på, likheterna i olikhet…” 
 
Kommunikationsmönster 
Någonting som respondenterna talade om som en viktig aspekt inom metoden var 
kommunikation, kommunikationsmönster och hur information hanteras inom system. 
Då Functional Subgrouping som metod bygger på att skapa samhörighet och trygghet 
mellan olika system det vill säga mellan individer och grupper är det viktigt att inte 
kommunikationen system emellan baseras på för stora motsägelse eller konfrontation. 
Även kommunikationen bör enligt metoden karakteriseras av likhet vilket konkret 
betyder att deltagare uppmuntras att kommunicera genom att bekräfta och stötta 
varandra. Under intervjuerna poängterades det att ett etablerat fenomen är så kallad ”ja, 
men…”-kommunikation som av respondenterna uppfattades som en form av täckmantel 
för att egentligen säga emot. En sådan kommunikationsform kan till en början uppfattas 
som en intention att hålla med samtidigt som det egentligen handlar om att föra in en 
olikhet och rent av att säga emot föregående talare. Detta sätt att kommunicera reser 
enligt respondenterna murar och väcker försvar hos individer.  
 
Eftersom mycket av den kommunikation som sker mellan människor är ”förklara och 
försvara”-baserad samtidigt som många blir skolade via organisationskulturer att göra 
sin röst hörd och kommunicera utifrån ”ja, men…” så uppstår inte sällan turbulens när 
individer både försöker tänka och kommunicera på ett annorlunda sätt. Detta 
kommunikationsmönster är någonting som respondenterna upplevde som ”inneboende” 
i vissa organisations- respektive gruppklimat de hade mött. I organisationer som 
karakteriseras av ett sådant kommunikationsklimat där konfrontationer är vanligt 
förekommande kan Functional Subgrouping inledningsvis mötas med motstånd. Då kan 
det enligt respondenterna finnas en stor poäng med att introducera metoden i form av en 
förenklad modell för att till att börja med skapa ett klimat där metoden kan vara 
funktionell. 
 

… att göra, kanske precis tvärtom mot vad de är vana vid, om de är vana vid att 
lyssna efter olikheterna och säga till när de har en annan uppfattning så ska de 
plötsligt göra tvärtom och se vad de kan hålla med och det kan kännas lite granna 
som att tappa sin egen identitet. 
 

Om steget in i ”det okända” och genom turbulensen vågas tas menade 
intervjupersonerna att detta kunde förändra klimatet till någonting positivt, de menade 
att om individer och grupper lyckas ta sig över dessa kommunikationshinder så kan de 
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upptäcka nya dimensioner i sitt samarbete då ett positivt kommunikationsklimat har 
lyckats skapats.  
 
Det framkom under intervjuerna att ett systems kommunikationsklimat således är 
mycket avgörande för hur metoden välkomnas av individer eller i en grupp. Det 
påpekades att många grupper tar emot metoden ”med öppna armar” och upplever att en 
sådan arbetsmetod är precis vad de behöver. Ett sådant mottagande är karakteristiskt för 
grupper som dock inte präglas av ett konfronterande kommunikationsklimat som 
beskrivs ovan.  
 
”Vissa grupper har tagit den till sig ”så här” och har sagt – ”yes, det här är precis vad 
vi vill ha, vad vi har längtat efter” och de förstår direkt poängen med det.”    
 
Hur bör metoden introduceras? 
Den mest grundläggande rollen för en facilitator2, som introducerar Functional 
Subgrouping, som framkom under intervjuerna var att uppmärksamma individer och 
grupper som har fastnat i ett ”motsägande” kommunikationsmönster på hur 
problematiskt detta kan vara. Klienterna ombeds att i stället försöka bekräfta varandra 
och till att börja med kommunicera utifrån likheter. Introduceras metoden i termer av att 
olikheter också kommer att utforskas men att de till en början bör hållas i olika 
subgrupper så brukar klienter enligt intervjupersonerna vanligtvis känna ett lugn över att 
var sak har sin tid.  
 
För att Functional Subgrouping som metod ska kunna skörda framgång var 
respondenterna eniga om att de som lärare eller facilitatorer kan anses bära ett ansvar 
för hur metoden välkomnas med avseende på hur de presenterar och introducerar den. 
Denna introduktion kan variera enligt intervjupersonerna beroende på sammanhang, 
grupp- och befintligt kommunikationsklimat. Även tidsperspektivet är en viktig aspekt, 
med andra ord hur mycket tid de som lärare och grupp har till förfogande för den 
aktuella utvecklingsinsatsen kan vara avgörande för hur djupgående i metoden det är 
möjligt att gå.  
 

… vad jag brukar introducera är light-varianten av det, om man kanske har bara 
en dag eller någonting sådant, man hinner inte ta en grupp så långt och de kanske 
inte heller är överens om att de verkligen vill lägga ned så stort engagemang… 

 
Hur metoden introduceras och tekniskt används var enligt respondenterna som nämnts 
beroende av sammanhanget. Det framkom under intervjuerna att då metoden används i 
individsammanhang kan det vara facilitatorns roll att exempelvis ”bygga vidare” på vad 
en individ säger innan en olikhet förs in i sammanhanget. Detta är en teknik som 
visserligen även förekommer i gruppsammanhang till exempel då intervjupersonerna ser 
till att ingen i en grupp ”lämnas ensam” utan att bli bekräftad med likheter av någon 

                                                
2 Facilitator är en person som arbetar med att få en grupp människor eller organisationer att arbeta mot ett 
gemensamt resultat. Facilitatorn åstadkommer detta genom att koncentrera sig på processen, och genom 
att lyssna noggrant på alla inblandade för att få fram de krafter som vill till samma mål. Facilitatorn 
fungerar bäst som neutral och utan formell makt eller extra expertkunskap i själva sakfrågan (Wikipedia, 
den fria encyklopedin, hämtat 080526). 
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annan i gruppen, men enligt respondenterna blir tekniken väldigt tydlig i just 
individsammanhang.  
 

… jag försöker få medlemmarna att funktionellt bygga på den personen, har de 
ännu inte lärt sig det eller vill de inte då ser jag till att jag gör det själv, och i 
synnerhet i början så gör ju jag det själv för då vet de ju inte om det här, så att 
jag försöker se till att ingen medlem i gruppen ska lämnas ensam […] vilken, 
verkligen, effekt det får att den personen känner sig förstådd av mig. 

 
I intervjumaterialet framgick det dock att detta är en ”balansgång” för läraren att gå, 
nämligen gällande att inte bekräfta och stötta individen utifrån ett ”kompisperspektiv” 
utan de menade att det är viktigt att försöka göra det på ett allmänt sätt. Detta för att det 
i individsammanhang handlar om de olika ”subgrupper” och olikheter som finns inom 
en individ och inte mellan individ och facilitator. Därför är den enligt respondenterna 
viktigt att på ett neutralt sätt försöka bygga på men också belysa de olika subgrupper 
och sidor som finns inom individen.    
 
Ytterliggare en aspekt som enligt respondenterna var viktig att vara uppmärksam på 
som SCT-konsult är de ”brus” som kan uppstå i kommunikationen mellan människor. 
De tre olika former av brus som nämndes var motsägelser, vaghet och 
upprepning/överflödighet. Det gäller således för läraren att vara uppmärksam på vad 
som är lik- respektive olikheter i sammanhanget. I intervjuerna poängterades dock att 
det är viktigt att inte avfärda någon av dessa ”informationer”, om det dyker upp 
olikheter i kommunikationen då är det viktigt att läraren ber avsändaren att behålla sin 
olikhet tills det är dags att utforska just denna sida.  
 

Så att man ska inte övertala någon, däremot om någon kommer in och är 
verkligen ganska mycket ”ja” men också ”men” då säger man att: du har ett val 
här, antingen att verkligen ansluta dig och hålla dig till ja:et eller att härbärgera 
nej:et för gruppen en liten stund tills ni kan börja utforska det. 
 

Det handlar enligt respondenterna om att försöka uppmuntra deltagarna att föra in så 
tydlig och klar information som möjligt i samtalet samt att vara uppmärksam på när 
informationen blir likformig och börjar upprepas. I ett sådant läge är förmodligen det 
perspektivet tillräckligt utforskat vilket skapar plats för nästa perspektiv att undersökas 
och detta är facilitatorns roll att styra.  
 
I de fall då metoden används utan att benämna den vid namn, där den således 
presenteras som ett alternativt arbetssätt påpekade respondenterna att processen blir 
relativt styrd av dem som lärare eller facilitatorer. Processen blir då enligt dem 
ledarfokuserad eftersom det ständigt kräver interventioner från läraren så länge gruppen 
eller individen inte har lärt eller tagit till sig metoden fullt ut, processen blir således mer 
instruktionsbaserad. Utmaningen består då enligt intervjupersonerna i att kunna ”odla” 
ett tillåtande och gynnsamt klimat för att behandla lik- respektive olikheter samtidigt 
som man ska försöka upprätthålla den struktur som krävs för att lyckas i processandet. 
Intervjupersonerna menade att de som konsulter kan be sina klienter att under en 
begränsad tidsrymd försöka och skulle det vara så att individen/gruppen inte ser detta 
som en framkomlig väg när försöket är genomfört, då kan de helt enkelt välja att inte 
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arbeta utifrån metoden. Respondenterna påpekade att det var viktigt att presentera 
metoden och arbetssättet som ett alternativ, inte ett tvång.  
 
Tekniker och principer 
En central teknik och en förutsättning när man arbetar med Functional Subgrouping är 
enligt intervjupersonerna principen med att skapa en arena som är tillräckligt trygg och 
tillåtande för att låta varje subgrupp utforska vad de vet och känner i en specifik fråga. 
Poängen med denna teknik är således att försöka skapa utrymme, utan störningar eller 
kommunikationsbrus, för varje subgrupp att ”tanka in” all relevant information i en 
specifik fråga. I situationer där individer från exempelvis olika organisations- och 
gruppkulturer ska mötas och bildar en subgrupp poängterade respondenterna vikten av 
att göra dessa individer uppmärksamma på och informera dem om att de ska utbyta 
likheter utifrån situationens funktion och alltså inte fastna i att identifiera individerna 
utifrån deras ursprungliga uppfattning eller utifrån den kultur de kommer ifrån.   
 

… om vi kan skapa, bygga sådana strategier i en grupp då kan var och en få göra 
sin version hörd, all information kommer in och man lägger det inte i knäet på 
någon, genom att arbeta i de här subgrupperna… 
 

En viktig ”teknisk detalj” som används i detta sammanhang var enligt respondenterna 
principen om att då en individ känner att han eller hon har delgivit sin subgrupp sin 
uppfattning, lämnar över ordet till övriga i gruppen genom att säga ”Någon annan?” När 
ordet således har lämnats över med en uppmaning om att ”bygga vidare” menade 
respondenterna att det är viktigt att hålla sig till principen om att allting som sägs måste 
byggas på minst en gång innan en olikhet förs in. 
 
För att presentera metoden på bästa sätt kan rollspel med specifika tekniker som 
benämns ”push, wave and row” användas. Push handlar om att stötta och bekräfta vad 
någon annan i subgruppen säger genom att ställa bekräftande frågor etc., dock är det 
personen som delger sin syn som ”gör jobbet”. 
 
”… push, det är alltså när man puttar ut någon annans båt på sjön istället för… ja låter 
dem ro och det är när man svarar på det här sättet… ja när man frågar väldigt 
mycket…” 
 
Wave handlar enligt respondenterna om att enbart hålla med och bekräfta den person 
som talar, personen i fråga stöttar utan att egentligen bidra med någonting eget. Den 
tredje deltekniken row syftar enligt intervjumaterialet till att individer i en subgrupp 
verkligen bygger vidare på varandra genom att tillföra någonting eget och 
överensstämmande med de andra rösterna i gruppen.  
 
”… sen kan man göra ”row” när man faktiskt hoppar i båten och lägger in någonting 
från sig själv som bygger vidare på… vilket är ett ganska stort jobb jämfört med de 
andra två sätten…” 
 
Functional Subgrouping handlar enligt vad som framkom under intervjuerna om att föra 
fram den funktionella aspekten i varje sammanhang. För att bygga detta klimat menade 
respondenterna att man inom metoden önskar undvika att fördjupa sig i de deltagandes 
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bakgrund i form av exempelvis befintlig roll eller befattning. Detta för att inte riskera att 
bygga hierarkiska och stereotypa strukturer inom en grupp som i sin tur skulle kunna 
mynna ut i rollåsningar och motstånd.  
 
Användning 
Enligt respondenterna kan metoden med fördel användas på alla tänkbara nivåer, de 
menade de att den är funktionell på såväl individ, grupp som organisationsnivå. Teorin 
bakom metoden var enligt dem den samma oavsett nivå, det är tillämpningen som kan 
skilja sig åt beroende på sammanhang. Enligt respondenterna kan metodens 
användningsområde beskrivas utifrån olika perspektiv; dels utifrån vilken ”systemnivå” 
den kan användas på och dels utifrån i vilka sammanhang, dessa två perspektiv kan 
sedan sammanföras. Vad gäller användning på individnivå beskrev respondenterna det i 
termer av att metoden kan hjälpa individer som står inför en valsituation, där de olika 
perspektiven ingående behöver utforskas. Detta var vad de benämnde en tydlig 
coachingsituation och rent konkret tänker sig ”coachen” i dessa sammanhang att 
individen bär på olika subgrupper inom sig, som var för sig behöver utforskas. De 
menade att det är coachens uppgift att bygga vidare på individens tankar och känslor, 
dock på ett så neutralt sätt som möjligt. Syftet med att arbeta med enskilda individer på 
detta sätta var enligt intervjupersonerna att försöka renodla befintlig information så att 
de olika sidor som finns av en och samma fråga eller problem blir synliga. Detta för att 
ett val som är väl underbyggt med information kan göras. 
 

… att hjälpa personerna att bygga på sig själv och inte hela tiden sätta krokben 
för sig själv därför att det blir en inre konflikt mellan driv- och ”hindkrafter”, och 
ger man individen tillräckligt med tid att undersöka de olika sidorna då kommer 
ofta informationen till vilken sida det är som just då vill mest så att säga. 
 

Enligt intervjupersonerna förknippas metoden främst med arbete och 
utvecklingsinsatser på gruppnivå eftersom principerna för metoden enligt dem 
framträder som tydligast då. I gruppsammanhang handlar det enligt respondenterna att 
skapa utrymme för olika subgrupper byggda på likheter inom en och samma grupp att ta 
plats och göra sig hörd under förutsättning att ett perspektiv eller en subgrupp behandlas 
åt gången. På detta sätt önskas all relevant information rörande olika perspektiv och sätt 
att se på en fråga samlas in för att komma gruppen som helhet till del och för att steg för 
steg kunna utforska och integrera de olikheter som upptäcks under processens gång. 
Genom att arbeta enligt dessa principer menade undersökningsdeltagarna att det är 
möjligt att hjälpa en grupp att se vilken sida eller perspektiv av en fråga som är bäst 
lämpad för att nå gruppens övergripande mål och det de egentligen vill åstadkomma. 
Någonting som berördes under intervjuerna var just möjligheten att genom att arbeta 
med denna metod kunna uppmärksamma exempelvis en arbetsgrupp på hur information 
och kunskap kan kopplas till deras arbete och vad huvudfrågan egentligen handlar om. 
 

… om vi nu använder den här kunskapen och informationen som finns i de här 
båda grupperna och kopplar det till: Vad är verksamhetens mål? Vad är det ni 
vill uppnå, vad är ni faktiskt här för att göra? Vilken av de här två båtarna eller 
tågen ökar chansen för er som grupp att nå det ni vill uppnå? 
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Metoden är enligt vad som framkom under intervjuerna funktionell även på 
organisationsnivå. Teoretiskt appliceras metoden på organisationsnivå likvärdigt med 
hur den används i arbetet med grupper generellt. I grund och botten handlar arbetet på 
organisationsnivå, enligt respondenterna, vanligtvis om frågor och utveckling på just 
gruppnivå. Grupperna på organisationsnivå kan ofta vara större och kanske också 
präglas av olika företagskulturer då metoden exempelvis används i grupper där det har 
skett företagsfusioner eller –uppköp. När det gäller arbete på organisationsnivå 
poängterades det under intervjuerna att det är viktigt att som facilitator se till att ”rätt” 
personer är inbjudna. I detta sammanhang syftar det till de personer som inom 
organisationen besitter den mest relevanta informationen i den aktuella frågan. Med 
andra ord är det av avgörande vikt att frågorna bemöts och hanteras på rätt nivå inom 
organisationen. Respondenterna menade att användningen av metoden kan se olika ut 
beroende på om den tillämpas brett ute i verksamheten eller om de arbetar med chefer 
på olika nivåer. 
 

… vart ska de här frågorna lösas…?” När man arbetar med en grupp eller ett 
team då handlar det inte om att lösa ledningsfrågor, då handlar det om att lösa 
teamets frågor, vad de faktiskt kan arbeta med och vad de har behörighet att 
arbeta med, annars är det ganska populärt att prata om: Ja, tänk om vi hade en 
annan ledning… det kan ju inte… det är inte gruppen som avgör det… 

 
 Metoden kan enligt respondenterna användas på ytterliggare sätt när det handlar om 
arbete med hela organisationer och det är att arbeta med ledningar. Då arbetar de med 
att tänka systemiskt och utifrån subgrupper snarare än enskilda individer och grupper, 
kring sina organisationer. Arbetet handlar då om att utifrån ett teoretiskt perspektiv 
arbeta med funktionella subgrupper inom organisationen och försöka skapa dialoger 
dem emellan för att lösa de frågor som måste behandlas.  
 
Även vid beslutsfattande menade respondenterna att metoden kan vara till stor nytta. I 
sådana sammanhang handlar principen om att grundligt kartlägga och samla in all 
relevant information som berör det beslut som ska fattas. Detta sker i olika subgrupper, 
det vill säga grupperingar som samlas kring en specifik åsikt eller uppfattning rörande 
den aktuella situationen. Varje perspektiv av frågan blir således behandlat. Detta för att 
inte ta förhastade och ogrundade beslut som sedan inte är gynnsamma och således  rivs 
upp.   
 
Respondenterna sade sig uppleva att metoden också är mycket användbar utifrån ett 
personligt perspektiv. De såg sig kunna använda och dra nytta av sättet att tänka kring 
likhet, olikhet och funktionella subgrupper på ett privat plan. Detta kopplat till 
bemötande av kollegor, vänner och familj etc. De upplevde att de genom att tänka 
utifrån dessa principer kunde hantera låsningar på ett mer effektivt sätt än tidigare.  
 
Fördelar och svårigheter 
Någonting som respondenterna poängterade som en stor fördel med Functional 
Subgrouping som metod var att den är så teoridriven och så strukturerad, de uppskattade 
således att proceduren i arbetet är så tydlig. Enlig respondenterna ger metoden inte bara 
utrymme att arbeta med vad människor tänker utan även vad människor känner och de 
uppfattade de som en stor fördel då människors känslor ofta är en ”större yta” att arbeta 



 19 

med. De såg det som viktigt att ha tillgång till både tanke och känsla för att exempelvis 
kunna fatta kloka och hållbara beslut. Metoden uppfattades som mycket praktisk och 
handfast där kommunikationen är strukturerad på ett sätt som respondenterna 
uppskattade. Intervjupersonerna poängterade att de har upplevt att arbete med metoden i 
olika sammanhang har visat resultat som det ansåg vara svåra att uppnå på annan väg.  
 

… vi som grupp verkligen upptäckte helt nya saker om oss som organisation och 
det var så slående, och det hade vi aldrig gjort utan den metoden för då hade vi 
bara fortsatt att argumentera om alla de här sakerna som vi redan tyckte… Man 
tvingas upptäcka, för man tvingas att gräva lite djupare. 
 

En stor fördel som respondenterna upplevde med metoden var att det inte bara är ett 
tillvägagångssätt för att urskilja och föra fram olikheter i ljuset utan att den även 
innehåller strukturerade tekniker för att hantera och integrera dessa. Om de olikheter 
som är tydliga och som framkommer i en konfliktfylld situation inte behandlas på ett 
konstruktivt sätt menade respondenterna att detta kan leda till att konflikten eskalerar 
snarare än löses upp. De poängterade upplevelsen av hur viktigt det är att lyfta fram och 
integrera olikheter för att nå någon form av utveckling för såväl enskilda individer som 
grupper och detta menade de gör Functional Subgrouping till en metod med stora 
fördelar.   

 
Respondenterna menade att de kunde uppleva vissa svårigheter med att presentera 
metoden på ett konkret och förståeligt sätt som inte introducerar för mycket olikhet och 
på grund av det senare blir bemött med motstånd. Sättet att arbeta kan enligt 
intervjupersonerna upplevas som tekniskt med inslag av ”ska” och ”måsten”. Klienter 
upplevdes i vissa sammanhang känna sig begränsade och styrda i sättet att arbeta. 
Denna problematik förekommer dock enligt intervjupersonerna i störst utsträckning i 
början av arbetsprocessen metoden upplevs som främmande. Till detta kan 
problematiken att introducera metoden i konfronterande gruppklimat kopplas. 
Respondenterna upplevde dock inte att det är själva metoden i sig som är svår att 
acceptera eller förstå poängen med utan svårigheterna ligger oftast i att göra tvärtemot 
vad man kanske är vad vid i många sammanhang. Med andra ord att inte instinktivt 
markera avvikande uppfattningar med ständiga konfrontationer. Klienter kan enligt 
respondenterna ibland ha stora svårigheter med att ta sig tid att lyssna till varandra. 
Detta kan skapa en del frustration hos individer som är vana att agera på detta sätt. 
Respondenterna upplevde att klienter ofta har en tendens att falla tillbaka i invanda 
beteendemönster då en fråga upplevs som viktig och känslig för den enskilda individen. 
De upplevde att principen om att kort och koncist delge sin egen uppfattning i en viss 
kontext och att sedan lämna vidare med en förhoppning om att någon annan i 
sammanhanget är beredd att bygga vidare, i vissa fall kan upplevas som obekväm och 
utlämnande. Respondenterna såg det också som en utmaning i att ”övertyga” individer, 
som vanligen fokuserar på olikhet i de sammanhang de är inblandade, att tänka 
annorlunda och inledningsvis försöka fokusera på vad som förenar.  
 

… sen är det väldigt vanligt att den typen av grupp får för sig att det handlar om 
att bara hålla med och det är helt fel för egentligen är det precis tvärt om - att 
själva poängen med att göra subgrouping är att man ska få in olikheterna men 
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man måste börja med att titta på likheterna och det brukar drabba många 
personer initialt…   
 

En svårighet som framkom under intervjuerna var även den gällande risken att en 
auktoritetskonflikt provoceras fram av den styrande ledarstil med tydliga riktlinjer som i 
vissa sammanhang karakteriserar metoden. Presenteras det som ”tvång” möts det enligt 
respondenternas uppfattning vanligtvis med motstånd. Arbetet med metoden kan 
således i vissa fall vara svårt att leda. Det framgick av intervjuerna att denna roll som 
ledare och lärare lätt kan bli ifrågasatt i och med det styrda och strukturerade sättet att 
kommunicera. Detta kunde respondenterna uppfatta som en svårighet då de menade att 
de som konsulter är relativt angelägna om att bli accepterade av sina klienter och om de 
då blir kritiserade eller ifrågasatta kan det finnas en risk att konsulten inte vågar fullfölja 
metodens arbetssätt. Detta påpekades dock vara styrt av sammanhanget och av vilken 
typ av situation det handlar om. I grupper som exempelvis befinner sig i konflikt kan en 
styrande lärarroll vara uppskattad då det är någon som konkret tar tag i problemet och 
som presenterar ett konstruktivt sätt att arbeta på.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande kvalitativa intervjustudie var att undersöka hur 
yrkesverksamma som har erfarenhet av att praktiskt använda Functional Subgrouping 
tillämpar och upplever denna som konflikthanteringsmetod. Studien syftar således till 
att ge en beskrivande bild av metodens praktiska användning och funktionalitet i olika 
sammanhang och på olika systemnivåer utifrån ett praktikerperspektiv. Dessa personers 
upplevelser baseras på utbildning och/eller praktiserande av metoden i olika 
sammanhang kopplat till sina yrken. 
 
Sju övergripande teman kunde identifieras i resultatmaterialet och dessa var: 1. Att 
bygga på likheter, 2. Att urskilja, utvärdera och integrera olikheter, 3. 
Kommunikationsmönster, 4. Hur bör metoden introduceras?, 5. Tekniker och principer, 
6. Användning och slutligen 7. Fördelar och svårigheter. 
 
Sammanfattning 
Respondenterna klassificerar Functional Subgrouping som en konflikthanteringsmetod 
utifrån deras uppfattning om att metoden erbjuder strukturella tekniker för att 
härbärgera och hantera olikheter på ett konstruktivt sätt. De menar att genom att 
inspirera människor till att bekräfta varandra och ”bygga på likheter” så kan man 
urskilja ”funktionella subgrupper” inom varje befintlig grupp, det vill säga mindre 
grupperingar som bygger på gemensamma aspekter. Med funktionella likheter menade 
respondenterna gemensamma aspekter som bygger på exempelvis funktion som 
gemensamt mål, åsikt etc. Grundantagandet för metoden handlar således om att system 
öppnar sina gränser för likhet men sluter sig då olikheter upplevs vara för stora.  
 
Huruvida metoden bemöts positivt eller med motstånd i olika sammanhang upplever 
respondenterna vara beroende av det befintliga kommunikationsklimatet. System som 
har ett konfronterande och förklarande kommunikationsklimat kan enligt 
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intervjupersonerna uppleva ett obehag i att kommunicera utifrån likheter istället för 
olikheter som de vanligtvis är vana vid.  
 
Som facilitator eller lärare av metoden anser sig respondenterna naturligtvis bära ett 
ansvar för hur metoden tas emot i olika sammanhang. Detta har av förklarliga skäl att 
göra med hur den introduceras, hur metoden presenteras måste anpassas till hur 
sammanhanget ser ut samt vilket klimat som råder. Det är av yttersta vikt att under 
arbete med metoden inte falla tillbaka i ett motsägande-kommunikationsmönster som 
karakteriseras av ”ja, men…”-konfrontationer.  
 
Den mest grundläggande principen för att kunna integrera olikheter inom ett system var 
enligt respondenterna strävan efter att skapa utrymme för kommunikation byggd på 
likhet, det handlar således om att varje individ inom systemet får tillföra sin åsikt, en 
åsikt som sedan förväntas bli byggd på utifrån likheter. För att hjälpa individer att ta till 
sig principerna kan tekniker benämnda ”Push, Wave and Row” användas, dessa handlar 
om att bekräfta, bygga vidare med motfrågor eller helt enkelt bidra med någonting eget 
inom en subgrupp.  
 
De övergripande svårigheter som framkom i resultatet handlade exempelvis om hur 
metoden skulle introduceras för klienter på ett framgångsrikt sätt som inte i sig 
innehåller för stora olikheter, i jämförelse med vad klienterna är vana vid. Vidare 
upplevde de att metoden ibland kunde missförstås i avseende på att klienter uppfattar 
det som att metoden endast handlar om likheter och att olikheter inte behandlas.  
 
Nedan diskuteras resultaten i studien mer ingående utifrån de teman som identifierats i 
intervjumaterialet. Dessa teman kommer att diskuteras utifrån forskning och teorier 
kring annan form av konflikthantering som presenterades i inledningen av denna studie.  
 
Att bygga på likheter 
Att tänka och arbeta utifrån likheter är grundläggande och övergripande inom 
Functional Subgrouping som konflikthanteringsmetod. Enligt de teoretiska 
grundantaganden som bygger upp metoden är det kring funktionella likheter som 
mänskliga system bör förenas för att skapa en trygg och stabil grund att stå på. Ett 
system som således förenas kring en eller flera likheter benämns ”funktionell 
subgrupp”. Dessa antaganden kan härledas till teorier rörande att mänskliga system 
öppnar sina gränser för likhet men stänger dem inför allt för stora olikheter och 
skillnader som diskuteras i inledningen av denna studie (Gannt & Agazarian, 2004). 
Genom att skapa trygghet utifrån likheter är tanken med metoden att skapa 
förutsättningar för att i ett senare skede våga urskilja, utvärdera och också integrera 
olikheter system emellan.  
 
Principen om att bygga på likheter kan kopplas till Larsens (1999) resonemang om 
förhandling som konfliktlösningsmetod och vikten av att skapa ett bra 
förhandlingsklimat då konflikter ska behandlas. Han menar att detta kan åstadkommas 
genom att de olika parterna försöker skapa sig förståelse för sin motpart genom att lära 
känna varandra på ett mer personligt plan, poängen med detta anser Larsen vara att 
skapa förtroende parterna emellan. För att skapa detta förtroende kan det tänkas att 
parterna behöver hitta gemensamma värden att förenas kring vilket Functional 
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Subgrouping i grund och botten handlar om. Att aktivt arbeta för att skapa trygghet och 
förståelse för varandra genom att bekräfta och bygga på likhet skapar oerhörda 
förutsättningar för att i nästa steg kunna utveckla relationen. Även ”brobyggarmetoden” 
förespråkar tanken om att skapa förståelse för sin motpart och på så vis närma sig och 
”bygga broar” mellan varandra i den aktuella situationen. Viktiga principer är således 
att låta varje röst bli hörd i tur och ordning samtidigt som övriga deltagare lyssnar aktivt 
och försöker återspegla det sändaren säger genom att föra in likheter ur det egna 
perspektivet. Larsen (1999) påpekar att en person som känner sig förstådd och hörd är 
mindre benägen att bemöta sin motpart med motstånd eller konfrontation. Det är även 
detta som Functional Subgrouping som metod tar till fasta på, att skapa en gemensam 
bas och trygghet för individer och grupper för att i ett senare skede våga möta olikheter.  
 
Vidare paralleller som kan dras mellan förhandling som konflikthantering och 
Functional Subgrouping är det ”aktiva lyssnandet” som Larsen (1999) diskuterar. Han 
beskriver detta som att ge feedback och återspegla det en motpart för fram. Detta är 
mycket centralt även inom Functional Subgrouping där det just handlar om att lära sig 
att lyssna och ta in vad omgivningen har att säga samt att också bekräfta och stödja. Det 
är detta som kan anses vara grunden i att arbeta med att hitta gemensamma aspekter och 
likheter. Detta handlar om att föra en bekräftande kommunikation för att individer ska 
förenas och känna tillhörighet istället för utanförskap.  
 
Principen om att börja arbeta i det som är lika är centralt i Functional Subgrouping, 
detta för att hitta en stadig grund som präglas av trygghet att stå på, att deltagarna får en 
känsla av att det finns ”gemensamma nämnare” och saker och ting man kan förenas 
kring även om det inte bara finns likheter utan även olikheter. Även när det gäller 
förhandling är detta någonting som rekommenderas i form av att börja behandla frågor 
som relativt smärtfritt kan nå konstruktiva lösningar och där man kan enas utan allt för 
stora ansträngningar. Detta kan ingjuta en viktig känsla av att det faktiskt går att komma 
överens (Larsen, 1999).   
 
Utifrån ett gruppsykologiskt perspektiv ses grupper som en samling människor som 
förenas kring någonting gemensamt, med andra ord likheter (Lennéer-Axelson & 
Thylefors, 1991). Även om större grupperingar i form av arbetsgrupper etc. kan förenas 
utan att de behöver ha gemensamma åsikter eller värderingar förenas de ändå kring 
någonting gemensamt i form av exempelvis arbetsuppgifter eller mål. Inom dessa 
”konstruerade” grupper finns det således i regel ytterliggare grupperingar, med andra 
ord subgrupper. Dessa subgrupper formeras vanligtvis utifrån mindre formella likheter 
som exempelvis åsikter, känslor eller värderingar. Dessa grupperingar kan dock enligt 
Agazarian (1992a) även handla om den enklaste formen av subgrupper nämligen 
stereotypa som förenas kring ytliga likheter som kön och etnicitet. Inom Functional 
Subgrouping-perspektivet arbetas det uteslutande utifrån funktionella subgrupper, det 
vill säga utifrån funktion. Tanken med detta är att stereotypa subgrupper visserligen 
skapar viss stabilitet i grupperingen dock menar Agazarian (1992a) att utveckling av 
gruppen förhindras.  
 
Att urskilja, utvärdera och integrera olikheter 
Enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (1991) innehåller konflikter och olikheter både 
positiva och negativa aspekter. Genom att föra fram befintliga konflikter i ljuset och 
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bearbeta dem skapas förutsättningar för positiva förändringar. Olikheter kan medföra 
problem i de fall de inte hanteras konstruktivt. Functional Subgrouping är en metod för 
att urskilja, utvärdera och integrera olikheter så att det kommer mänskliga system till 
godo och genom detta också utvecklas. Enligt Agazarian (1997) är det på detta sätt 
mänskliga system överlever, utvecklas och transformeras från enkla former till 
komplexa.  Den utforskande principen som karakteriserar Functional Subgrouping 
skulle kunna kopplas till Ellmins (1992) efterfrågan på mer utforskande och mindre 
analyserande konfliktlösning. 
 
Olikheter kan även vara orsaken till att subgrupper bildas, detta resonemang handlar om 
att människor kan förenas för att komplettera varandra. Uppkomsten av subgrupper med 
olikheter som utgångspunkt kan anses vara mer utbredd i stora grupper där också 
utrymmet och acceptansen för olikheter är större ( Lennéer-Axelson och Thylefors, 
1991). Syftet med Functional Subgrouping är i grunden att kunna föra in olikheter som 
resurser inom mänskliga system och från detta skulle paralleller kunna dras till just 
olikheter som en resurs i form av komplement. Genom att kombinera olika fördelar och 
olika perspektiv kan man i många fall tänkas nå längre och åstadkomma resultat man 
inte trodde var nåbara.  
 
Ett vanligt sätt att hantera olikheter på är genom att bilda stereotypa subgrupper, med 
andra ord grupperingar som förenas kring yttre likheter, det handlar i grund och botten 
om ett ”vi och dem”-tänkande (Agazarian, 1997). Vanliga processer kopplade till dessa 
stereotypa subgrupper är att identifiera så kallade ”patienter” eller syndabockar 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Patientidentifiering handlar om att utse någon i 
subgruppen som det är synd om och som gruppen måste hjälpa och ombesörja. Syftet 
med detta kan tänkas vara att ena gruppen kring någonting gemensamt. Den andra 
vanliga processen som handlar om att utse en syndabock fyller funktionen att lokalisera 
de problem som egentligen berör hela gruppen till en eller flera enskilda individer som 
helt enkelt får ta på sig skulden. Detta för att ge sken av att gruppen i sig fyller sin 
funktion. Processer av dessa slag är enligt respondenterna i studien bannlysta, principen 
om att placera problem eller andra aspekter som rör hela subgruppen i enskilda 
individers ”knän” är helt uteslutna som arbetssätt. Subgrupper önskas utkristalliseras ur 
funktionella likheter och inte utifrån stereotyper som hämmar utveckling och integrering 
av olikheter.         
 
Kommunikationsmönster 
Newcomb (1965, refererad i Coser, 1971) definierade konflikt som tillstånd av spänning 
mellan individ och grupp där kommunikationsmöjligheterna ständigt är begränsade. 
Detta definieringsförsök kan kopplas till de resultat som framkom i denna studie 
angående respondenternas upplevelse av de problem och konflikter de möter i grupper 
som inte har ett väl fungerande kommunikationsklimat. Den ”Ja, men…”-
kommunikation som är vanligt förekommande i många sammanhang bygger barriärer 
och rustar försvar hos människor enligt deras upplevelse. Detta är i enlighet med vad 
Larsen (1999) poängterar som ett problem i förhandlingssituationer där denna form av 
kommunikation kan göra att individer känner sig motsagda och överkörda vilket inte 
bidrar till ett gynnsamt förhandlingsklimat. 
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Det kommunikationsklimat som eftersträvas när Functional Subgrouping tillämpas är ett 
bekräftande och ”lyssnande” klimat där varje enskild individ inom varje subgrupp får 
möjlighet att föra fram sin syn på saken. På motsvarande sätt ges varje subgrupp 
utrymmet att samla all relevant information innan nästa subgrupp diskuteras sitt 
perspektiv. Detta är en princip som även tillämpas inom medling som konfliktlösning 
där det enligt Jordan (2002) är viktigt att de inblandade parterna behandlas som jämlika 
och att alla åsikter ges möjlighet att höras i tur och ordning. Den tydliga skillnaden 
mellan dessa två metoder kan utifrån detta anses vara att den information som samlas i 
en medlingssituation blir en blandning av både lik- och olikartade åsikter. Detta i 
jämförelse med Functional Subgrouping där åsikter ”samlas” i subgrupper som bygger 
på likhet för att sedan urskilja, undersöka och integrera olikheterna subgrupperna 
emellan. 
 
Ytterliggare en kommunikationsaspekt handlar om konflikter som är grundade i 
missförstånd och missuppfattning (Olsson, 1985, refererat i Lennéer-Axelson och 
Thylefors, 1991). Detta kan anses vara vanligt förekommande i arbetsgrupper och 
baseras inte sällan på bristande kunskap om varandras situationer och denna okunskap 
kan resultera i irritation och motsättningar. Den grundläggande orsaken till detta 
fenomen är ofta bristfälligt kommunikationsklimat inom en grupp eller organisation 
(Larsen, 1999). Detta var någonting som respondenterna i förevarande studie sa sig 
uppleva i många sammanhang i vilka de skulle använda sig av Functional Subgrouping. 
Nämligen att en grupp eller organisation med tvivelaktigt kommunikationsklimat ofta 
hamnade i låsningar på grund av missförstånd och oförståelse för varandra.   
 
Den ambition att i många sammanhang förbättra kommunikationsklimatet för att skapa 
en trygg och tillåtande kommunikationsmiljö, som respondenterna har när de arbetar 
med metoden, skulle kunna kopplas till ”Brobyggarmetoden”. Enligt Larsen (1999) är 
detta nämligen en förutsättning för att denna metod skall vara framgångsrik, nämligen 
att kommunikation och kontakt mellan parterna måste förbättras. De måste nå en nivå 
där de kan mötas och finna det gemensamma precis som inom Functional Subgrouping 
där kommunikationen struktureras för att kunna bygga på likheter. 
 
Hur bör metoden introduceras? 
Medling som konfliktlösning går ut på att en tredje opartisk part fungerar som en länk 
mellan de stridande parterna. Medlaren är enligt Jordan (2002) en expertresurs för att 
strukturera kommunikationen parterna emellan. Utifrån detta perspektiv finns det stora 
likheter med den roll som en facilitator inom Functional Subgrouping har, nämligen att 
strukturera och presentera principer för hur kommunikation bör flöda för att på bästa 
sätt lösa låsningar. I medlingssituationer finns det ofta två eller flera tydliga perspektiv 
rörande en tvistefråga, dessa perspektiv skulle i förlängningen kunna jämföras med de 
funktionella subgrupper som identifieras inom Functional Subgrouping. Den stora 
skillnaden är förmodligen att de olikheter som finns i en medlingssituation förs fram 
och konfronteras i ett tidigare skede än inom Functional Subgrouping där det 
inledningsvis koncentreras på att skapa funktionella subgrupper utifrån likheter. I 
medlingssammanhang kan dessa subgrupper anses vara identifierade redan i processens 
inledning.  
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Även när det gäller brobyggarmetoden leds processen av en tredje part (Larsen, 1999). 
Denne oberoende part leder arbetet med att identifiera konflikt och parter. Inom 
Functional Subgrouping kan inte facilitatorn anses vara direkt inblandad i denna 
identifieringsprocess, däremot styr han eller hon strukturen kring processen för att 
hjälpa och stödja klienterna när de själva identifierar olika subgrupper.    
 
Tekniker och principer 
Någonting centralt gällande Functional Subgrouping som belystes i intervjuerna är 
tanken om att skapa utrymme och ”arenor” med gynnsamt ”klimat” där individer inom 
en subgrupp kan mötas kring sina gemensamma perspektiv och informationer och 
bygga vidare på varandra för att hitta gemensamma värden. Det är således viktigt att se 
till att olika sorters brus i form av tvetydigheter, konfrontationer etc. i kommunikationen 
inte förekommer som kan störa subgruppen i dess arbete att skapa en gemensam grund 
att stå på. Dessa principer kan kopplas till vikten av att i en förhandlingssituation skapa 
ett gynnsamt klimat byggt på att parterna försöker skapa förståelse och förtroende för 
varandra genom att innan själva förhandlingen försöka lära känna varandra på ett 
personligare plan än det som själva förhandlingssituationen vilar på (Larsen, 1999). 
 
I resultatet av studien framgår det att en princip som respondenterna lyfter fram är 
principen om att inte utgå från befintliga hierarkiska system inom olika subgrupper. 
Med detta menades att subgruppen skall förenas kring funktionella likheter, d.v.s. 
utifrån funktion och inte utifrån stereotypa likheter. Utifrån denna grundtanke undviks 
det således att ”tanka in” för mycket bakgrundsinformation om deltagande individer 
exempelvis rörande status, yrkesroller etc. Detta för att inte fastna i rollåsningar och 
hierarkiska strukturer som stör individernas sökande och strävan efter likheter att bygga 
på. Denna princip är i enlighet med den systemteoretiska modellens antagande om att 
status och roller i relationer kan påverka kommunikationen (Svedberg, 1992). 
Kommunikationen kan således låsas och förhindras om hierarkiska nivåer byggs in i 
subgruppen vilket bör förhindras för att metoden skall fungera.  
 
Struktur och teknik för hur arbetet bör se ut inom Functional Subgrouping som metod 
kan anses vara förhållandevis tydliga. Av resultatet framgår det nämligen att det arbetas 
utifrån tydliga principer om hur kommunikation människor emellan kan underlättas 
genom att lyssna till och bekräfta varandra. Till och med vilken fras som bör användas 
när en person lämnar över ordet till den övriga gruppen framgår tydligt. Denna fras är 
”Någon annan?” och i och med att detta har sagts finns det en förväntan på att just 
någon annan bygger vidare på det som sagts. Även inom förhandlingsmetoder används 
tydliga ramar för att skapa ett gynnsamt klimat (Larsen, 1999). Alla inblandade parter 
får förklara sin ståndpunk i tur och ordning samtidigt som övriga förväntas lyssna aktivt 
och bekräfta vad personen i fråga säger. Efter detta försöker gruppen hitta det 
gemensamma i utsagorna. Detta kan uppfattas som avvikande från Functional 
Subgrouping då man inom denna metod kontinuerligt försöker hitta det gemensamma.   
 
Användning 
Enligt Larsen (1999) kan även problematik på individuell nivå klassificeras som 
konflikter. Detta kan handla om att en person står inför ett ”vägval” eller där olika 
alternativ på ett personligt plan står emot varandra. Denna problematik kan kopplas till 
coachingsammanhang där Functional Subgrouping enligt studiens resultat kan vara 
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verkningsfull. Respondenterna menade att detta vägval som Larsen (1999) refererar till 
kan behöva utforskas utifrån de olika perspektiven och möjligheterna som finns vilket 
med fördel kan göras med hjälp av metoden. Detta genom att tänka utifrån principen 
rörande subgrupper och således utforska varje perspektiv var för sig. Genom att arbeta 
utifrån denna princip kan all relevant information rörande varje alternativ föras fram för 
att i slutet av processen väga dessa sidor mot varandra. Utifrån den värdering som görs 
av de olika perspektiven kan förhoppningsvis ett gynnsamt och genomtänkt vägval 
göras. 
 
Grupprelaterade konflikter uppstår ofta kring olikheter och syftet med Functional 
Subgrouping är att skapa möjligheter och utrymme för att använda dessa olikheter i 
utvecklingssyfte för drabbade grupper. För att göra detta skapas en grund förankrad i 
likheter där varje subgrupp förenas kring gemensamma värden. Detta skulle kunna 
kopplas till Lennéer-Axelson & Thylefors (1991) definition av grupper som en samling 
individer med gemensamma mål - i detta fall att hitta likheter, som ömsesidigt påverkar 
varandra – genom att t.ex. bygga på varandra, som är psykologiskt medvetna om 
varandra och som själva definierar sig som grupp – vilket blir tydligt i funktionella 
subgrupper.  
 
Subgrupper kan även bildas utifrån olikheter (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991) där 
funktionen då är att olikheterna kompletterar varandra vilket hjälper gruppen att nå sina 
mål. I detta sammanhang är det således olikheterna som fokuseras. Detta skulle kunna 
ställas i kontrast till de subgrupper som behandlas inom Functional Subgrouping och 
som i grunden baseras på likheter. Metoden syftar visserligen till att urskilja, utvärdera 
och integrera olikheter men detta genom att till en börja skapa subgrupper kring 
likheter. Detta moment kan anses förbises i ovan nämnda sammanhang där subgrupper 
förenas kring olikheter från första början.  
 
Användningen av Functional Subgrouping på organisationsnivå handlar i många 
sammanhang även om det arbete på gruppnivå som diskuteras ovan. Om man riktar 
uppmärksamheten mot ett annat användningsområde på organisationsnivå kan det enligt 
studiens resultat handla om exempelvis beslutsfattande där funktionella subgrupper med 
fördel anses kunna användas på så vis att relevant information kring olika 
beslutsmöjligheter urskiljs och utvärderas i olika subgrupper, varje perspektiv för sig. 
Ytterliggare ett användningsområde gällande organisationer kan handla om arbetet vid 
t.ex. företagsuppköp där olika kulturer och arbetssätt kanske måste mötas. Då kan man 
enligt respondenterna i denna intervjustudie behöva förenas på exempel ledningsnivå 
och precis som Larsen (1999) resonerar rörande förhandlingssituationer är det då viktigt 
att rätt personer med rätt och tillräckliga befogenheter deltar. 
 
Fördelar och svårigheter 
En tydlig fördel med Functional Subgrouping som metod som framkom i resultatet är 
att metoden i praktiken är väldigt teoridriven och väl förankrad i dess grundprinciper 
med tydliga strukturer och tekniker. Bakom de processer som appliceras i olika 
sammanhang finns det en tydlig tanke menar respondenterna. Detta skulle kunna ställas 
i relation till andra former av konfliktlösning vilka i många fall handlar om fristående 
metoder som inte är förankrade i några uttalade bakgrundteorier. Som exempel kan 
förhandlingsprincipen nämnas där Larsen (1999) exempelvis presenterar metoden 
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utifrån vissa riktlinjer vilka skulle kunna tänkas anpassas efter sammanhang och 
situation. Likartat resonemang skulle kunna föras kring exempelvis medlingsprincipen 
där ett antal riktlinjer presenteras (Jordan, 2002) dock utan tydlig teoriförankring.  
 
Att Functional Subgrouping anses vara applicerbar både på olika systemnivåer och i 
olika situationer, vilket framgår av resultatet, upplevs som en stor fördel med metoden. 
Att kunna arbeta utifrån samma grundantaganden och principer i olika sammanhang, 
oavsett om det handlar om uppenbara konflikter, känslor etc. Detta i jämförelse med 
exempelvis medlingsprincipen som lämpar sig bäst då det finns tydligt uttalade och 
definierade konflikter samt när det är sakfrågor som ska behandlas (Jordan, 2002).   
 
Möjligheten att, med hjälp av Functional Subgrouping, hantera olikheter inom 
mänskliga system på konstruktiva sätt kan anses vara en betydande fördel. Genom att 
skapa trygga system utifrån likheter och som genom detta kan bli mottagliga för 
utveckling via integrering av olikheter kan konflikter hanteras på ett för alla inblandade 
parter gynnsamt sätt. Denna möjlighet kan dock även upplevas som en svårighet då 
resultatet vittnar om att principen om att bygga på likhet inte välkomnas i alla 
sammanhang. Denna problematik ser ut att vara mest omfattande där 
kommunikationsklimat bygger på att konfrontera och ifrågasätta. Svårigheterna 
gällande kommunikationsklimat kan diskuteras utifrån Larsens (1999) resonemang 
rörande upprättande av ett gynnsamt förhandlingsklimat i samband med 
förhandlingssituationer. Han menar att detta är viktigt för att skapa förståelse parterna 
emellan, om de inblandade parterna känner sig hörda och bekräftade minskar risken för 
låsningar och försvar under förhandlingen.  
 
Metoddiskussion 
Validitets kriteriet i kvalitativ forskning handlar bland annat om kvalitet, trovärdighet 
och meningsfullhet. Dessa kriterier kan bedömas utifrån t ex empirisk förankring, 
koherens, kvalitativ generaliserbarhet, meningsfullhet och användbarhet (Langemar, 
2006). Vad gäller den empiriska förankringen anser jag att det redovisade resultatet är 
väl förankrat i data och att relevant information varken har tagits bort eller lagts till. 
Detta validitetskriterium är sammankopplat med val av analysmetod och eftersom att 
jag i denna studie har använt mig av en tematisk analys så har endast teman som har 
varit karakteriserande för materialet redovisats i resultatet. Detta innebär att inte allting 
som har sagts under intervjuerna har redovisats i det slutliga resultatet. Resultatet 
upplevs som koherent vilket innebär att motsägelser har undvikits i presentationen, det 
finns således ett logiskt sammanhang i data. Vad gäller studiens kvalitativa 
generaliserbarhet är det p.g.a. den begränsade omfattning, t ex gällande antal 
respondenter, svårt att dra några generella slutsatser rörande uppfattningen om och 
användningen av den studerade metoden på det stora hela. Eftersom antalet licenserade 
och således också uttalat praktiserande av metoden i dagsläget endast är fyra personer i 
Sverige har upplevelserna hos ett betydande antal av dessa, nämligen tre av fyra, 
undersökts. Det kan även anses vara intressant och relevant att ett forskarperspektiv 
utöver detta har undersökts. Den valda datainsamlingsmetoden uppfattas som relevant i 
sammanhanget vilken fyllde sin funktion med avseende på studiens syfte. Studiens 
huvudsakliga syfte bedöms således vara uppfyllt och att en inblick och grundläggande 
förståelse för metodens praktiska användning i verkligeheten har uppnåtts.  
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Vidare begränsningar med studien kan anses vara att ytterligare förståelse och 
problematisering av metoden skulle kunna ha uppnåtts om exempelvis även klienters 
upplevelser av metoden och dess användning och funktionalitet i olika situationer hade 
undersökts. För att presentera en bredare bild hade t.ex. individer och grupper som 
praktiskt har arbetat efter metodens principer i tydliga konfliktsituationer kunnat 
undersökas i studien för att belysa deras upplevelse av metoden. Yrkesverksamma som 
har valt att utbilda sig inom och använda metoden i sitt arbete kan av naturliga skäl 
presentera en positiv bild av metodens användbarhet. Denna bild behöver således inte 
alltid överensstämma med reaktioner från omgivning och de som metoden presenteras 
för.     
 
Eftersom Functional Subgrouping som arbetsmetod är relativt ny och kan anses 
användas i förhållandevis lite utsträckning än så länge kan det vara svårt att utvärdera 
denna i ett större sammanhang. Det skulle kunna tänkas att det efter en längre periods 
praktiserande uppdagas att metoden inte är fullt så funktionell i alla situationer eller 
sammanhang.  
 
Ytterliggare en brist med studien skulle kunna uppfattas vara att intervjuerna 
genomfördes utifrån syftet att undersöka metodens användbarhet och funktion inom 
konflikthantering. Om fokus hade riktats mer mot svagheter och begränsningar hade 
studien eventuellt fått ett annat utslag. Andra frågor hade kunnat ge andra svar. 
 
Gällande användbarheten av denna studie kan den uppfattas som en introduktion av 
ämnet och en inbjudan av nyfikna läsare att utforska metoden. Exempelvis skulle denna 
studie kunna fungera som en första inblick för yrkesverksamma som söker nya metoder 
och verktyg i sitt arbete på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Denna studie 
kan anses bjuda in till vidare forskning rörande metoden och jag ser utmaningen i vidare 
utforskande av metodens praktiska användning och funktionalitet. Även dess 
begränsningar kan anses vara föremål för vidare utforskande. Utöver detta skulle 
studien kunna uppfattas som ett relevant bidrag till forskning rörande konflikthantering 
då Functional Subgrouping som metod är förhållandevis outforskad samtidigt som den i 
föreliggande studie har visats vara användbar i många sammanhang rörande arbete med 
människor på olika nivåer.  
 
Slutsatser 
Syftet med föreliggande explorativa studie var att presentera och skapa en uppfattning 
om hur Functional Subgrouping som konflikthanteringsmetod kan uppfattas och 
användas av yrkesverksamma i reella situationer och sammanhang. Såväl i vardags- 
som i arbetslivet. Ambitionen med studien var således att undersöka och presentera en 
bild av hur metoden kan användas för att lösa konflikter och hantera olikheter på såväl 
individ-, grupp- som på organisationsnivå. Studien gör dock inga anspråk på att 
presentera en heltäckande beskrivning av metoden och dess praktiska användning. 
Däremot kan studien uppfattas som en introduktion av ämnet utifrån ett 
användarperspektiv då forskning på metodens tillämpning kan anses vara bristfällig.  
 
Enligt de resultat som erhölls i studien uppfattas Functional Subgrouping vara en starkt 
teoridriven metod där koppling mellan teori och praktik är mycket tydlig. Metoden 
upplevs som handfast och användbar i de flesta situationer och på olika systemnivåer, 
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oavsett om det handlar om privata eller arbetsrelaterade sammanhang. Funktionalitet är 
ett ledord som genomsyrade upplevelserna av metoden och respondenterna var överens 
om att de tidigare inte hade stött på en metod med så tydliga strategier och tekniker och 
som de också kunde urskilja så positiva resultat med. Dessa sammanfattande 
upplevelser av metoden skulle kunna uppfattas som tillräckliga belägg för vidare 
utforskning av metoden och arbete för att Functional Subgrouping ges möjlighet att 
etablera sig på konflikthanteringsarenan.   
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