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Sammanfattning 

Studien handlar om konflikthantering i förskolans arbetslag. Syftet med denna studie är att 

öka förståelsen om konflikter och få kunskap om konflikthantering i arbetslag i förskolan. 

Studien belyser orsaker till konflikter, metoder för hantering av konflikter samt lärdomar 

och utveckling av det pedagogiska arbetet. Studien kommer stödja sig på tidigare 

forskning och litteratur. Metodvalet för denna studie är intervjuer med verksam personal 

av olika yrkestitlar inom förskolan. Det vi kommit fram till i denna studie är att det är 

många faktorer som kan orsaka en konfliktsituation. Det har visat sig att kunskaper om 

konflikthantering är bristfällig hos verksam personal inom förskolan. Trots denna 

okunskap om ämnet konflikthantering kan lärdomar införskaffas som kan bidra till 

utveckling av det pedagogiska arbetet. 
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Inledning  

Konflikter är idag ett vanligt förekommande fenomen i arbetslagen men anses vara tabu av 

många att samtala om. Jordan (2015) anser att ordet konflikt är laddat för många 

människor, det är något stort och dramatiskt. Flertalet av de som arbetar professionellt 

med konflikter ser dem däremot som ett naturligt inslag som inte går att komma ifrån i 

mänskligt samspel, de ses inte heller som enbart negativa. Diskussioner inom arbetslaget 

är nödvändiga, pedagoger är inte alltid överens om saker och ting. Det är när sådana 

diskussioner inte bemöts på ett professionellt sätt som de kan eskalera. Konsekvensen blir 

att det uppstår en konfliktsituation som kan resultera i en negativ upplevelse för samtliga 

parter inblandade. De påverkade kan, förutom arbetslaget i fråga, vara barngrupp och 

förskolechef.  

 

Maltén (1998) poängterar att yrkesrollen förskollärare de senaste åren har gått från en mer 

individuell roll till en kollektivt inriktad roll. Förändring och utveckling sker idag i 

lagarbeten på arbetsplatsen. Pedagoger arbetar i mindre arbetslag på sina respektive 

avdelningar och även i större arbetslag i samverkan med pedagoger från andra avdelningar 

på förskolan. Det är därför extra viktigt inom förskolans värld att arbetslagen har en god 

sammanhållning och att samarbetet mellan pedagogerna fungerar väl. Då man arbetar nära 

varandra i ett arbetslag upplever vi att det är större benägenhet att diskussioner mellan 

pedagoger kan leda till konfliktsituationer rörande verksamheten. 

   

Vi som är författare av detta examensarbete har genom arbetslivserfarenhet upplevt 

konfliktsituationer mellan pedagoger som inneburit problem på ett flertal förskolor. Ett 

exempel är från en arbetsplats där två pedagoger i samma arbetslag tyckte så pass illa om 

varandra att de inte alls hade förmåga att kommunicera. De valde att ignorera varandra 

och kunde inte komma överens i det pedagogiska arbetet. Konsekvensen av detta beteende 

blev att barngruppen drabbades. Barnen uppträdde förvirrat och fick inga klara direktiv. 

Pedagogiska aktiviteter utfördes inte heller med barnen då pedagogerna inte ens försökte 

komma överens vid planering. Den tredje pedagogen i arbetslaget påverkades också 

mycket av denna konflikt. Det blev dålig stämning på arbetsplatsen och en känsla av att 

dessa två pedagoger i konflikt inte värderade barnens bästa eller respekterade de normer 

och värden en förskollärare ska förhålla sig till.  

 

Ovanstående exempel visar på vad konsekvenserna kan bli av en konflikt som i första 

hand uppstod på grund av oprofessionellt beteende mellan två pedagoger. Det 

pedagogiska arbetet tar skada och leder till att barngrupp och resterande arbetslag drabbas. 

Även förskolechef drabbas då en konfliktsituation uppstår. En sådan situation innebär att 

fokus försvinner från förskolechefens arbetsuppgifter och måste istället läggas på att 

hantera konflikten i fråga. Vi har därför valt att undersöka detta ämne, vi vill ge en 

nyanserad bild över vad begreppet konflikt kan vara, ge fler perspektiv på begreppet samt 

en överblick om hur konflikter kan hanteras i förskolans arbetslag. Vi har även som avsikt 

att ta reda på och förstå vad man kan dra för lärdomar av en konflikt i ett arbetslag och hur 

dessa lärdomar kan implementeras i det pedagogiska arbetet. Finns det ett befintligt 

underlag som kan ge vägledning inom konflikthantering? Vad är förskolechefens roll i att 
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bearbeta och hantera konfliktsituationer? I vilken mån kan konfliktsituationer hanteras 

utan behov av externt stöd/handledning?  

 

Studien bygger på sex stycken intervjuer som genomförts med förskollärare, barnskötare 

och förskolechefer. Vi har också tagit stöd av tidigare forskning, ämnesteorier samt 

styrdokument. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen om konflikter och få kunskap om 

konflikthantering i arbetslag i förskolan. Särskilt kommer studien att ge en djupare inblick 

i hur konfliktsituationer kan uppstå, vad som kan leda till eskalering av en konflikt samt 

vilka metoder som kan tillämpas i hanteringen.  

 

 Vilka diskussionsämnen kan leda till konfliktsituationer i arbetslagen? 

 Vad kan arbetslagen samt förskolechef tillämpa för metoder i arbetet att hantera 

konflikter? 

 Vilka lärdomar kan arbetslaget ta till sig i processen att hantera en konflikt och hur 

kan arbetslagen utveckla det pedagogiska arbetet utifrån dessa lärdomar?  

 

Centrala begrepp 

 

Konflikt 

 

En konflikt uppstår enligt Jordan (2015:15) när ett önskemål eller en vilja hos en part inte 

släpps fram av en motpart. I denna studie skiljer vi på konflikt och diskussion. Ordet 

konflikt används inte som en benämning av en mindre diskussion utan handlar om de 

argumentationer som är av mer allvarlig grad. Den definition av diskussion vi använder 

oss av i denna studie tillhör Svenska akademins ordbok (2009): “samtal (om viss fråga) 

där de deltagande argumenterar för sina respektive uppfattningar”.   

   

Arbetslag 

 

Med arbetslag menar vi ett antal pedagoger som jobbar ihop på samma avdelning.  

 

Pedagog 

 

Definition av pedagog i denna studie är verksam personal inom förskolan och det 

innefattar både barnskötare och förskollärare.  

 

Konflikthantering 

 

Med begreppet konflikthantering vill vi belysa att en konflikt inte alltid går att lösa men 

alltid går att hantera (Hakvoort, 2015:35). Studien kommer presentera processen i att 

hantera en konflikt.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur om konflikter och dess 

hantering. Inledningsvis kommer bakgrunden presentera vad förskolans läroplan säger om 

studiens ämne. Därefter bygger bakgrunden på underrubriker för att ge ett bredare 

perspektiv på vad konflikt som begrepp betyder, hur konflikter uppstår, 

kommunikationens roll i konflikter och vilka metoder som kan användas vid hantering. I 

slutet av avsnittet redogörs teorier och modeller. En del av litteraturen är äldre, från 1990-

talet. Dessa böcker är förstahandskällor som innehåller relevant information kopplat till 

studiens ämne. 

Styrdokument  

Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för att “upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans 

handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 

kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och 

anställda” (Skolverket, 2016:16). 

 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker 

i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget 

i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i 

förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs (Skolverket, 2016:8). 

 

Arbetslaget ska “samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 

och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling” (Skolverket, 2016:11). 

Definition av begreppet konflikt 

Många ser konflikter som något obehagligt och väljer därför ofta att inte prata om dem, 

undertrycka eller ignorera dem konstaterar Maltén (1998). För många människor är ordet 

konflikt laddat, de ses som något stort och dramatiskt. Flertalet av de som arbetar 

professionellt med konflikter ser dem som ett naturligt inslag som inte går att komma ifrån 

i mänskligt samspel och de ses inte heller som enbart negativa (Jordan, 2015). Larsen 

(2002) skriver om den grundläggande frågan i alla konflikter: Ska man ta upp kampen, 

undvika den eller dra sig ur? Enligt de Klerk (1991) är varje arbetsrelaterad konflikt 

tredelad. Dessa tre delar är: Vad orsakar problemet? Vad är problemet? Vilken reaktion 

ger problemet upphov till?  

 

En konflikt uppstår enligt Jordan (2015) när ett önskemål eller en vilja hos en part inte 

släpps fram av en motpart. Det leder till att det kan kännas som att motparten blockerar 

önskemålet eller viljan. Konsekvens av denna blockering blir att det skapar frustration, 

som i sin tur leder till att en av parterna kommer agera på något sätt mot sin motpart. 

Hakvoort m.fl. (2018) konstaterar i enlighet med Jordan (2015) att forskare i fältet kring 

konfliktlösning har argumenterat för att mindre distraktioner och störningar är konflikter 

för att ageranden av ena parten i en konflikt förhindrar, blockerar eller hindrar den andra i 

dennes försök att nå ett mål. En konflikt är ett faktum då det skett en kollision av olika 
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intressen enligt de Klerk (1991). En faktor som kan förvirra konfliktbilden enligt honom 

är känslor hos de inblandade parterna. Jordan (2015) poängterar att om förträngning av 

konflikter fortlöper så blir man till slut tvungen att erkänna problemet. Det ses dock som 

betydelselöst och det leder till att det inte tas på allvar. Det slätas över, en förhoppning 

finns om att problemet kan lösas utan att vidare åtgärder vidtas. Förr eller senare kommer 

problemet att dyka upp och har då nått ett stadie då det blir svårt och problematiskt att 

hantera. Om denna process tillåts att utvecklas mer och mer uppmärksammar fler personer 

problemet och det leder till att problemet blir mer allmänt känt. Diskussioner mellan 

personer som tidigare inte varit inblandade påbörjas, segregering uppstår och i slutändan 

börjar personer ta parti för den ena parten. Maltén (1998) konstaterar att en syndabock kan 

utses i detta läge. Slutligen sker något som gör konflikten akut och ett ingripande behövs. 

Frågan flyttas ofta till en chef i detta läge.  

 

Larsen (2002) ser på två olika typer av öppna konflikter. Den första typen kallas kognitiva 

konflikter (oenighetskonflikter). En kognitiv konflikt utmärks av en yrkesmässig eller en 

sakligt relaterad oenighet. Den andra typen kallas affektiva konflikter, dessa anses vara de 

mer verkliga konflikterna, problemkonflikter med andra ord. De här konflikterna tar fram 

starka åsikter hos parterna och kan leda till personangrepp. Exempel på affektiva 

konflikter är familjekonflikter och konflikter mellan människor som står nära varandra, 

dessa har kapacitet att bli de mest destruktiva/skoningslösa enligt Larsen (2002). En 

upptrappning av en konfliktsituation kan vara att det skickas ut icke-verbala signaler från 

den ena eller samtliga parter. Icke-verbala signaler kan exempelvis vara kroppsspråk som 

visar på ointresse, bristande ögonkontakt samt ignorant beteende.  

 

En konflikt bygger på resultat av flera faktorer enligt Larsen (2002). Småsaker startar ofta 

en konfliktsituation. Det är vanligt att dessa småsaker ligger och gror inom en utan att det 

hanteras och tillslut exploderar det. En konfliktkälla kan enligt de Klerk (1991) vara en 

organisationsförändring. Konflikter kan ofta uppstå genom att rykten om en eventuell 

förändring inom organisationen sprids. De som blir mest oroade av dessa rykten är de 

personer med lågt inflytande i verksamheten. Rädsla för att behöva lämna arbetsgrupp 

eller arbetsplats ökar och konfliktsituationer kan lättare uppstå.   

 

Konfliktens allvarlighetsgrad kan aldrig bedömas utifrån givna kriterier som är fasta enligt 

de Klerk (1991). Varje enskild konflikt måste ses utifrån sina speciella och aktuella 

förutsättningar, man kan inte tillämpa metoder som fungerat på tidigare konflikter på 

denna nuvarande konflikt och förvänta sig samma resultat. En framstående anledning till 

att en motsättning övergår till att bli en konflikt mellan personer är att samtliga parter är 

övertygade om att de själva anser sig har rätt i frågan hävdar de Klerk (1991). Det 

fungerar inte att försöka övertyga sin motpart att denne har fel, det man kan behöva göra 

är att kompromissa fram en lösning som båda parterna kan acceptera. 

 

de Klerk (1991) hävdar att man inte helt och hållet kan komma ifrån sina personliga 

värderingar då man befinner sig i en konflikt. Vidare kan man inte vara helt objektiv och 

oberoende. I varje situation där personer måste enas i en fråga finns mer sympati för den 

ena parten jämfört med den andra parten. Hakvoort m.fl. (2018) menar att om mindre 

distraktioner och störningar ses som eskalerande konflikter öppnas dörren för diskussion 



 

7 

 

om vad eskalerade konflikter handlar om. Då ges möjligheter att utforska strategier för 

konfliktlösningar för att kunna hantera dessa. Om konflikter upptäcks och erkänns då de 

kommer upp till ytan är de ofta hanterbara för pedagoger som innehar strategier för att 

kunna hantera dessa. 

 

Konflikter är en viktig faktor för effektivitet inom arbetsgruppen men borde hanteras med 

försiktighet för att det ska tillföra något positivt (Riasi & Asadzadeh, 2015). Det 

författarna menar med detta resonemang är att pedagoger i en arbetsgrupp gynnas 

långsiktigt av att uppleva konflikter om de får redskap för att hantera dem. I grund och 

botten måste det finnas respekt och professionalitet mellan pedagogerna för att 

konflikthantering ska kunna ge positiva effekter. 

Orsaker och konsekvenser av konfliktsituationer 

Maltén (1998) konstaterar att konsekvenser av att inte tolka varningsflaggor och låta en 

konflikt växa blir att produktiviteten kan sjunka och verksamhetens kvalitét försämras.  

Vidare kan andra symtom visas, såsom ökningar av sjukskrivningar och minskning av 

ordinarie personal, vilket leder till en avsevärd försämring av stämningen i arbetslaget. 

 

Exempel på omständigheter som kan leda till konflikter i arbetssituationer kan vara många 

olika saker enligt Larsen (2002). Exempel är kamp om knappa resurser och konkurrerande 

behov, vilket betyder att alla inblandade parter har samma nivå av behov för något. Fler 

exempel är missförstånd, feluppfattningar, skilda värderingar, skilda normer, 

kommunikationssvårigheter, förändringar, stress och konkurrens. Larsen (2002) nämner 

andra faktorer som ofta kan vara konfliktorsaker. Några exempel som tas upp är nya 

rutiner, trakasserier, uppfattad särbehandling, chefsbyte, skilda målsättningar, dålig kemi 

mellan vissa personer och maktförhållanden. 

 

de Klerk (1991) menar att många konflikter skulle lösas på bättre sätt om de upptäcks i 

tidigt skede. Det är vanligt att blunda för problemen så länge det går. Att vända det blinda 

ögat till är enligt Larsen (2002) att ignorera en pågående konflikt. Han anser att det kan 

vara positivt då konflikter kan dö ut vid brist på “näring”, med andra ord uppmärksamhet. 

de Klerk (1991) menar däremot på att det är större benägenhet att blunda för konflikter än 

att aktivt finna och lösa konflikter. Därför anser han att man bör ha inställningen att ta itu 

med konflikten än att göra bedömningen om man kan låta bli att undersöka den. 

 

Larsen (2002) lyfter fram att det inte alltid nödvändigtvis är så att båda parterna ser 

situationen som en konflikt. Den part som inte ser situationen som problematisk kan ta till 

personangrepp med anledning av att någonting anses vara fel med motparten som tycker 

sig vara i en konfliktsituation. Frustrationen som uppstår när viktiga önskemål förhindras 

av någon annan part är enligt det här synsättet det som eldar på en konflikt. Det är jobbigt 

att vara frustrerad vilket innebär att vi gör allt vi kan för att komma ur den här 

frustrationen. Då vi sällan är beredda att ge upp de önskemål vi har är det enda alternativet 

att få den andra parten att sluta hämma oss.   
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För Jordan (2015) innebär eskalering att flera konfliktparter förlorar hoppet om att kunna 

lösa konflikten via dialog och detta leder till att man börjar pressa motparten på olika sätt. 

Det som händer då är att frustration byggs upp hos parterna för att man inte kunnat lösa 

konflikten genom tidigare använda metoder enligt honom. I en konflikt behöver inte båda 

parter se situationen som en konflikt, om ena parten gör det räcker det för att det ska anses 

vara en konfliktsituation (Jordan, 2015). 

Kommunikation inom konflikthantering 

Maltén (1998) skriver att kommunikation har en väsentlig roll i människans samspel samt 

att kommunikation bygger på utbyte av budskap.  En god lyssnare använder, förutom sin 

hörsel, även sin syn och sitt kroppsspråk för att visa intresse och lyhördhet i samtalet 

enligt honom. Det som kännetecknar en god lyssnare är att hålla ögonkontakt, aktivt 

lyssnande samt att låta samtalspartnern tala till punkt. En god lyssnare bör även visa 

intresse, empati och respekt för det som sägs i samtalet. En annan viktig aspekt är att 

parten som lyssnar vågar vara tyst och inte känner behovet av att flika in i samtalet. 

 

Maltén (1998) skriver om begreppet gruppbildning, vilket innebär att arbetsgruppen måste 

ha satt upp gemensamma mål att arbeta i riktning mot och detta kan anses vara 

grundläggande för gruppbildning. Gemensamma normer och värderingar för gruppen är 

nödvändiga för att sätta riktlinjer för utåt-och inåtagerande inom gruppen. För att 

arbetslaget ska kunna känna samhörighet behövs, utöver normer för samlevnad, 

ansträngningar med syfte att ge en ökad vardaglig trivsel. Viktigt är att kunna föra sakliga 

resonemang samtidigt som man kan skratta ihop inom gruppen. Idealet som eftersträvas är 

att kollegorna är positiva till att träffas för att samhörigheten i gruppen är god. Arbetslaget 

är medvetet om att man behöver varandra för att kunna komplettera varandra på 

arbetsplatsen. de Klerk (1991) spinner vidare på samma ämne och hävdar att det är 

eftersträvansvärt att i arbetsgruppen sätta upp gemensamma mål. Genom att arbeta i 

riktning mot dessa mål sammanförs gruppen och en bra gruppdynamik skapas. Även han 

påpekar att för att denna gruppdynamik ska upprätthållas bör samtliga normer följas för att 

verksamheten ska fungera utan förhinder. 

 

de Klerk (2013) konstaterar att det är vanligt att en chef inte vågar prata med en kollega 

om denne inte lever upp till förväntningar och kan tvingas bli uppsagd om ineffektivitet 

fortsätter. Detta kan leda till att andra kollegor tvingas kompensera upp för det som den 

ineffektiva kollegan inte klarar av. Vidare blir denna problematiska individ bara något 

som skapar irritation hos övriga kollegor och i slutändan kan självförtroendet skadas och 

mobbning kan bli en konsekvens. Omplacering alternativt avsked ses som de enda logiska 

alternativen här för hantering av den ineffektiva kollegan 

 

Jordan (2015) menar att professionalitet bygger på självinsikt. Har man låg självinsikt 

beter man sig inte professionellt i en ledarroll. Konsekvens av låg professionalitet hos 

ledaren kan vara handlingar utifrån förhastade slutsatser, favorisering av personal samt att 

omgivningen får kännedom av ens dåliga humör. Professionalitet bygger på en tydlig 

föreställning till den roll man har.  
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Hantering, bearbetning och förebyggande av konflikter 

Maltén (1998) skriver om den vitaliserande konfliktstrategin. Den ser konflikter som en 

utmaning och möjlighet till utveckling, engagemang och kreativitet i arbetsgruppen. Här 

används kreativa strategier för hantering av konflikten, på individ- och organisationsnivå. 

Enligt honom är samverkansstrategier det mest framgångsrika inom konflikthantering. I 

sådana arbetar man med problemlösande samtal, förhandlingar och eventuell medling. Det 

hela bygger på ett psykologiskt samarbetskontrakt som kännetecknas av förståelse, tillit 

och respekt. 

 

Larsen (2002) lägger vikt vid att en situationsanpassad ledarstil är normalt att föredra än 

en ledarstil som konstant håller sig till tidigare bestämda sätt att vara på. Han poängterar 

att det är klokt att chefen är inläst i ämnet konflikter via litteratur som existerar för att 

kunna bemöta eventuella konflikter med en god grundkunskap om ämnet. Enligt Larsen 

(2002) finns vissa signaler som en chef måste uppfatta för att gripa in i en 

konfliktsituation. Exempel kan vara dålig stämning/arbetsklimat, ökad sjukfrånvaro, att 

personal skyndar sig hem från jobbet samt dålig frivillig uppslutning på sociala aktiviteter. 

Han skriver att det är vanligt att folk drar sig för att direkt söka hjälp om en konflikt då det 

kan uppfattas som ett nederlag som leder till att man kan känna sig “svag”. För att 

vidareutveckla så vill svaghet inte synliggöras för chefen, inblandade vill visa att 

konflikten kan lösas utan att blanda in chefen. Larsen (2002) konstaterar att det kan vara 

bra att chefen varsamt går in i konflikten. På så vis hävdar han att chefen kan göra mer åt 

saken om så behövs istället för att riskera att överreagera i första början utan att veta 

kontexten till konflikten. Som chef ska man definitivt handla ifall man inser att det pågår 

en konflikt anser de Klerk (1991). Sista utvägen för ansvarig konfliktlösare, i detta fall 

någon i chefsposition, är att ställa ultimatum skriver de Klerk (1991). Hoppet har getts 

upp, konflikten kan inte lösas och i detta fall så tänker man endast på verksamhetens 

bästa.    

  

Kunskap om konfliktsymptom kan vara mycket värdefullt för alla med personalledande 

ansvar enligt de Klerk (1991). Motiveringen är att en ledare kan hjälpa till vid en 

konfliktsituation på ett professionellt sätt. Denna ledare har förhoppningsvis ett neutralt 

synsätt på konflikten, vilket är eftersträvansvärt för samtliga inblandade parter.   

 

Larsen (2002) skriver om vikten av att ta reda på vilka som är inblandade i själva 

konflikten. Han förklarar att man måste ta reda på vad parterna argumenterar om. Är 

saken i fråga liten i storlek eller mer omfattande? Frågor som kan ställas för att få en bild 

av en konflikt kan vara identifikation av hur konflikten utspelar sig? Upplevs störningar 

på arbetsplatsen alternativt mellan kollegor? Störs personer eller hela organisationen? Är 

chefen roten till problemet? Maltén (1998) menar på att innan en konflikt kan hanteras 

behöver en konfliktanalys utföras. Syftet med dessa analyser är att identifiera konfliktens 

innehåll och natur, orsaker bakom konfliktens uppståndelse samt hur konflikten stegvis 

utvecklats. Hot läggs fram som möjligheter och hjälpmedel i konflikthanteringen. de 

Klerk (1991) menar att utseendet av en konflikt måste vara identifierat för att man ska veta 

hur problemet ska handskas. Vidare poängteras att en lösning på en konflikt ska kunna 

hittas/skapas av den som ansvarar för att konflikten kan lösas så i detta fall måste man 
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utgå ifrån konfliktsituationens helhetsbild. Vem ska göra något åt saken? Larsen (2002) 

hävdar att det är nödvändigt att identifiera vem som äger problemet. Den personen i fråga 

är då den som har störst ansvar i att hantera problemet.  

 

Jordan (refererad i Palm, 2013) konstaterar att en av de viktigaste aspekterna för att arbeta 

förebyggande är att inventera vilka frågor som inte kommer att lösas sig av sig själv. Han 

utvecklar sitt resonemang i detta citat:  

 

”Det kan man göra genom att upprätta rutiner för en regelbunden översyn av 

verksamheten. En bra idé är att tillsätta en arbetsmiljögrupp som kan fungera som ett 

forum dit medarbetarna kan gå med frågor, både om det praktiska och om den 

psykosociala arbetsmiljön. På så sätt kan de problem man inte har koll på bli synliga” 

(Jordan, refererad i Palm, 2013). 

 

Vid individuella intervjuer med inblandade i en konfliktsituation finns vissa aspekter som 

är intressanta att ta reda på (Larsen, 2002). Det kan handla om synpunkter som är mycket 

olika, att konflikten är låst, att det rör sig om ett eller flera teman, om parterna är lika 

starka/på samma nivå, om det finns en dominerande part, interna eller externa personer 

som göder konflikten samt om parterna är motiverade till att starta processen i att börja 

hantera konflikten. Larsen (2002) utvecklar genom att ta upp frågor som kan ställas för att 

skapa en helhetsbild av konfliktsituationer. Vad är den särskilda orsaken till problemet? 

Finns det några mönster, exempelvis att en specifik individ oftare hamnar i dispyter med 

andra? Enklaste sättet att närma sig en konflikt är att undersöka vilka omständigheter som 

ligger bakom konflikter eller gör att den ökar i omfattning enligt honom.   

 

“Den viktigaste utgångspunkten vid konflikthantering är att människor är dynamiska”(de 

Klerk, 1991:11). Han vidareutvecklar med att poängtera att människor är rörliga, 

föränderliga och påverkas av det som sker inom och utanför oss. 

 

Det är ingen självklarhet att den som tagit upp konflikten måste vara den som löser den. 

Det finns ingen moralisk plikt till detta menar de Klerk (1991) på. Konfliktbearbetning är i 

behov av en insats från inblandade parter för att ge resultat menar han. Viktigt är att parter 

som varit inblandad i konflikten kan resonera över sitt agerande i efterhand. I den 

avslutande fasen av en konflikthantering sammanställs vad som inträffat, vad som 

uppnåtts samt vilka lärdomar som kan dras. Han utvecklar sitt resonemang genom att 

förklara att den som ska lösa konflikten måste hålla ett öga på utvecklingen av en 

hanterad/löst konflikt, risken finns att den kan komma upp till ytan igen. Å ena sidan kan 

man tro att små saker ses som något större än det i själva verket är och konsekvens blir att 

saken i fråga får för stora proportioner. Å andra sidan kan det vara skadligt med en för stor 

tro på att allt är bra och löst för evigt.  

 

Jordan (refererad i Palm, 2013) belyser chefens roll i konflikthantering och han menar att 

något som en chef kan göra är att försöka få parterna som är i konflikten att prata med 

varandra alternativt planera för och genomföra ett trepartssamtal. Det som blir chefens roll 

i trepartssamtalet är att agera medlare, se till att samtalet blir av konstruktiv karaktär samt 

att försöka jobba fram en lösning som samtliga kan vara nöjd med. de Klerk (1991) 
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betonar vikten av gränssättning, som skall göras av den som ansvarar för att lösa 

konflikten, vilket oftast är en chef. Det kan ses som lätt att förstå att en person med en 

kniv måste avväpnas, här är gränssättningen klar och konkret. Svårare kan det vara att 

göra detsamma med en person som endast trakasserar eller kränker, men gränser måste 

ändå finnas, man måste visa på ett tydligt stopp och diskutera saken därefter. Sätta gränser 

är ett verktyg i konfliktlösning, precis som struktur, uppmuntran, trygghet, stöd samt 

sammanfattning. 

 

Riasi & Asadzadeh (2015) punktar upp rekommendationer för vad en rektor kan tänka på 

kring konflikter. När man möter en konflikt så borde rektorn utforska situationen noggrant 

och sedan välja rimlig metod baserat på den specifika situationen. Rektorer borde vara en 

god lyssnare, lyssna på sina kollegor och därifrån hantera konflikten på så vis att båda 

parter kan vara nöjda med resultatet. Anställda ska respektera rektorns roll som den 

huvudsakliga ledaren i organisationen som har rätten att ta itu med konflikter och därför 

borde anställda aktivt jobba med chefen vid konfliktlösning. 

 

För att på bästa sätt förebygga konflikter som kan bli destruktiva hävdar Jordan att det bör 

finnas ett bra system för hantering (refererad i Palm, 2013). Detta system kallas för 

“robusta samarbetskulturer”. En grundpelare för ”robusta samarbetskulturer” är gott 

ledarskap, vilket direkt syftar på chefen i fråga. Kan chefen inge förtroende hos 

medarbetarna ökar chanserna att konflikter kommer upp till ytan i tid. För att chefen ska 

kunna skapa detta förtroende krävs kommunikation, respekt samt kunna förklara hur man 

själv ser på saker. Det i sin tur signalerar att medarbetarna kan känna att de inte blir 

påhoppade eller avfärdade ifall de tar upp något med chefen.  

 

Jordan (refererad i Palm, 2013) menar att det kan finnas instanser där en konflikt pågår 

som inblandade tiger om. Alternativ till hantering i denna fråga är att chefen antingen 

skapar en anonym medarbetarenkät i hopp om at medarbetare då kan prata ut i frågan 

eller, om det är en mindre arbetsplats, management by walking around, som Jordan själv 

väljer att kalla det. Det innebär att chefen är närmre sina medarbetare och visar intresse för 

samtligas mående. Genom att skapa en trygghet med denna metod så kan saker och ting 

komma lättare på tal.  

 

Teorier och modeller för kommunikation och konflikthantering 

Friedrich Glasls konflikteskalationsmodell enligt Jordan (2015). Glasls Eskalationstrappa 

bygger i grund och botten på nio steg (steg ett till nio). Steg noll är något som Jordan lagt 

till i dialog med Glasl för att Jordan vill visa en mer omfattande helhetsbild.  

Steg 0 (presenterad av Jordan): Dialog. Utgångspunkten bygger på att man är oense i en 

viss fråga eller att man är irriterad över ett beteende som någon annan har. Samtal behövs 

för att hitta samförstånd, som i slutändan skall lösa problemet. Man tar inte till 

påtryckningar och man låter inte frustrationen ta över och styra sina ageranden. 

Steg 1: Diskussion. Här har man inte lyckats komma överens genom dialog mellan 

parterna. Man tror att det fortfarande är möjligt att övertyga sin motpart att en själv har rätt 

i frågan. Argument formuleras och presenteras. Som svar på argumenten börjar parterna 
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leverera motargument. Om argumenten inte gör saken bättre ökar frustrationen hos 

parterna, vilket innebär att känslor, oro och besvikelse börjar ta över. Nu handlar det inte 

om vilket argument som är starkast utan om vilken part som har den starkaste positionen.  

Steg 2: Debatt och regelstyrda procedurer. Diskussionen har övergått till debatt. I 

debatten handlar det inte om att lyckas övertyga sin motpart utan att samla poäng genom 

skicklig retorik. Hoppet är att lägga fram sina ståndpunkter på så sätt att motparten inte 

kan besvara dessa. Önskan finns att anhängare lyckats värvas som ännu inte tagit ställning 

i frågan. Vinst över motparten är det som betyder något i detta läge.  

Steg 3: Överkörning. Här har parterna insett att det inte finns anledning att försöka 

komma till tals och det övergår till handling istället. Det finns två olika typer av 

överkörningar, beroende på maktrelationen mellan inblandade. Den ena typen bygger på 

att personen som har en högre maktposition fattar beslut som den andre parten tvingas 

acceptera. Den andra typen handlar om att ett faktum ställs mot motparten, kan vara ett 

beslut som fattas som den andra absolut inte håller med om. När konflikten fortfarande 

inte går att lösa skiftas fokus från själva diskussionsämnet till att försöka förhindra 

motpartens förmåga att vara i vägen. 

Steg 4: Trakasserier. Parterna funderar över om det finns andra skäl till varför motparten 

är så oresonlig. Konflikten är nu personlig där parterna hyser agg mot varandra, vad som 

sägs nu kommer inte att förbättra konfliktens läge. Samarbete är hopplöst, personangrepp 

börjar ta vid. Parterna vill förminska varandra och respektives åsikter. Strategier tas till för 

att förlöjliga och förminska motpartens kompetens, exempelvis himla med ögonen eller 

med hjälp av kroppsspråk och tonfall nedvärdera sin motståndare. Det handlar inte längre 

om att vinna konflikten utan att bevisa att motparten har allvarliga brister som kan hota 

verksamheten och arbetet i den.  

Steg 5: Ansiktsförlust. Motparten anses i detta steg inte längre kunna bidra till 

verksamheten utan ses bara som en börda på arbetsplatsen. Detta för att parten uppfattas 

som inkompetent, psykiskt störd eller allmänt inkompatibel att fortsätta arbeta. I detta läge 

ses motparten inte längre som en medlem i gemenskapen och tillit saknas. Idén om att 

kunna göra överenskommelser, med eller utan tredje part inblandad, anses vara helt 

värdelös då tron finns att motparten varken vill eller kan hålla sin del i en eventuell 

överenskommelse. I detta läge är hela arbetsgruppen mot motparten och tar till strategier 

och personangrepp för att förminska, förlöjliga och trycka ned motparten. Arbetsgruppen 

börjar fundera på avsked och omplacering av den problematiska kollegan alternativt 

fråntagande av arbetsuppgifter som innebär interaktion med andra kollegor.  

Steg 6: Strategiska hot. Hot ses här som den enda strategin. Syftet med hoten är att 

motparten ska känna sig tvungen att ge sig. Arbetsgruppen hittar på hot för att få kontroll.  

Steg 7: Smärtsamma angrepp. Vid detta steg börjar upptrappade hot användas för att 

orsaka smärta riktat mot motparten. Arbetsgruppen vill att motparten ska ge vika.  

Steg 8: Eliminering. Här är arbetsgruppen ute efter att stänga ner motparten en gång för 

alla. Strävar efter att få motparten avskedad och att ge motparten ett så pass dåligt rykte att 

denne inte kan visa sig offentligt och på så vis eliminera chanserna till möjligheter för 

annan anställning.  

Steg 9: Tillsammans ner i avgrunden. I detta steg så existerar inte längre 

konsekvenstänk hos en själv. Motparten ses nu som ett såpass stort hot att denna måste 

förgöras även om resterande arbetsgrupp går under. Motparten stoppas och förintas 
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oavsett om arbetsgruppen drabbas av negativa konsekvenser som avsked, konkurs eller 

fängelsestraff.  

  

Patfoort (2015) har formulerat en teori vid namn Mm-modellen. Mm-modellen bygger på 

att samtliga parter i en konflikt försöker trycka ned sin motståndare. Målet är att hamna i 

överlägespositionen, kallat stora M, och trycka ned sin motpart i underlägesposition, kallat 

lilla m. Rent praktiskt så sker detta genom personangrepp, aggressionsbeteenden, 

förlöjliganden och kritik. Den part som befinner sig i underlägespositionen vill, av 

naturliga skäl, ta sig till överlägespositionen. Här sker ett bråk/kamp om att erövra 

överlägespositionen och detta blir i slutändan en ond cirkel. Det som skapats i detta läge är 

en eskalering.  

 

Patfoort (2015) presenterar även Likvärdighetsmodellen, som innebär att parterna 

kommunicerar på ett likvärdigt sätt och att konflikthantering sker i samförstånd där 

hänsyn tas till samtliga parter inblandade. Viktig del här är att man lyssnar på varandra 

och respekterar vad den andre säger. Konflikter har ofta andra bakomliggande orsaker som 

inte framgår om man inte lyssnar på varandra och ställer frågor. 

 

Larsen (2002) beskriver “ingen förlorar-metoden”. Denna metod skall användas och ledas 

av en tredje part, till exempel förskolechefen.   

Steg ett: Problembeskrivning. Beskriv så noggrant som möjligt problemsituationen.   

Vad det gäller, vilka är inblandade, är känslor involverade samt vad konsekvenserna är för 

de inblandade. De inblandade är aktiva såsom inaktiva i konflikten, alla kan påverkas. 

Steg två: Vem “äger” problemet? Ta reda på vem det är som faktiskt kan göra något.  

Steg tre: Motivationskontroll. Bygger på steg två, här måste det framkomma om personen 

som är roten till problemet verkligen är villig att göra något åt saken. Är detta 

problematiskt måste medvetenhet om problemet påpekas så att motivation och vilja kan 

skapas hos den som ska lösa problemet.  

Steg fyra: Hitta möjliga lösningar tillsammans. I detta steg behöver parterna föra öppna 

samtal och reflektera över många möjliga lösningar på problemet utan att estimera 

effektiviteten av dessa.  

Steg fem: Värdera förslagen tillsammans. Diskutera konsekvenser av de idéer som tidigare 

presenterats. Filtrera bort förslag som inte kan fungera. När fåtalet alternativ kvarstår väljs 

det bästa alternativet som kan accepteras av samtliga inblandade.  

Steg sex: Genomförande. Hitta tillvägagångssätt att genomföra lösningen man kommit 

fram till. Bestäm vem som ska göra vad, hur det ska göras och när det genomförs.  

Steg sju: Utvärdering och uppföljning. Följ upp och kontrollera framsteg och resultat efter 

hand enligt planen som parterna tidigare kommit överens om. Vid behov så utförs 

eventuella justeringar.  

 

De presenterade teorierna och modellerna konstaterar att det finns metoder för hantering 

av konflikter. Motivering till att ovanstående teorier och modeller presenterats är att 

läsaren av denna studie ska bli medveten om att underlag finns för öka kunskap om 

hantering av konflikter. Vidare kommer delar av dessa teorier och modeller att förankras 

och bearbetas med författarnas empiri(det som presenteras i resultatavsnittet) i studiens 

analys- och diskussionsavsnitt.  
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Metod 

I detta avsnitt kommer vi att precisera vilken metod som ska användas för datainsamling i 

studien. Vidare presenteras urval av informanter, hur datan ska analyseras och bearbetas 

samt de etiska ställningstaganden vi kommer använda oss av. I slutet av avsnittet kommer 

metodvalet att diskuteras där för- och nackdelar samt slutsatser tas upp. 

Undersökningsmetod 

Val av undersökningsmetod i denna studie är intervjuer. Sex stycken intervjuer har 

genomförts med fördelningen en barnskötare, tre förskollärare samt två förskolechefer. 

Motivering till valet av intervju ligger i att ämnet som undersökts, konflikthantering i 

arbetslaget, är av komplex karaktär där information behövs av informanter som är aktiva i 

arbetslag i förskolemiljö. Via intervju ges en överblick om hur praktiken ser ut och 

informanterna får möjlighet att berätta om deras syn på konflikthantering. 

Urval 

Valet av informanter är baserat på bekvämlighetsurval, det vill säga att informanterna är 

kända sedan tidigare av författarna till denna studie (Dimenäs, 2007). Tidsaspekten är 

även en faktor i urvalet av informanter. Då det är kort om tid för författarna att hitta, boka 

och genomföra intervjuer med pedagoger samt förskolechefer så beslutades det att detta 

urval är det mest givande för denna studie. Informanterna arbetar i olika arbetslag inom 

olika förskolor i två skilda kommuner. Denna variation är fördelaktig i relation till 

studiens syfte och frågeställningar då detta är en jämförande studie. Vidare så vill 

författarna av denna studie se hur det kan skilja sig i olika arbetslag och kommuner 

gällande uppfattningar om konflikthantering. 

I rapporten används fiktiva namn (dessa heter egentligen något annat). Lo arbetar som 

förskollärare och har gjort det i cirka trettio år. Charlie är nyexaminerad förskollärare och 

har varit verksam i cirka ett läsår. Ella arbetar som förskolechef och har gjort det i cirka 

fyra år. Innan dess var hon verksam som förskollärare i cirka femton år. Robin är 

förskollärare och har arbetat i två år. Alicia arbetar som barnskötare och har varit verksam 

i cirka tjugo år. Mimmi har arbetat som skolledare i tio år, biträdande förskolechef under 

fem år och nu som förskolechef i ytterligare fem år. 

 

Datainsamling och analys 

Informanterna kontaktades via telefon för tidsbokning av intervju. Efter bekräftad bokning 

av tid och plats för genomförande mailades informationsbrev samt samtyckesblankett till 

informanterna. Informanterna fick i uppgift att boka ett samtalsrum på förskolan där 

intervjun kunde genomföras. Innan genomförande av intervjun utfördes en genomgång av 

informationsbrev samt samtyckesblankett. Samtliga parter gav muntligt samtycke innan 

intervjun påbörjades. Eftersom att datainsamlingen ska vara så trovärdig och 

sanningsenlig som möjligt gjordes valet att inte skicka ut studiens intervjufrågor i förväg. 

Författarnas resonemang bakom detta bygger på att det kan finnas en risk att 

informanterna manipulerar sina svar efter vad de tror verkar vara de “rätta svaret” eller 
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svaret som verkar bäst ur ett pedagogiskt synsätt. En annan anledning kan vara att 

informanterna väljer att inte delge viss information kopplat till studiens ämne. Genom att 

ställa intervjufrågorna direkt till informanterna utan att de har sett dessa tidigare kan mer 

genuina svar ges, vilket är kritiskt och avgörande för denna typ av studie.  

 

Intervjuerna spelades in via röstinspelning. Anledningen till röstinspelningen är att kunna 

transkribera innehållet i efterhand för analys. Metod för analys som valts är narrativ analys 

som bygger på meningskoncentrering där innehållet från intervjun kategoriserats i form av 

underrubriker (Löfdahl, 2014). Analysen skrevs i berättande form med en blandning av 

citat från informanterna samt egna formuleringar av författarna. Analysen av empirin har 

gjorts i tre steg. Första steget är att presentera empirin i studiens resultatdel. Andra steget 

är att i analysdelen jämföra empirin med forskning och litteratur som framställs i studiens 

bakgrund. Tredje steget går ut på att diskutera empirin i förhållande till tidigare forskning 

och litteratur i kombination med våra egna tankar och åsikter.  

Etiska ställningstaganden 

Inför intervjuerna skickades samtyckesblankett samt informationsbrev med studiens syfte 

och frågeställningar ut till informanterna. Informationsbrevet innehåller information om 

författarna, vilken typ av intervju som skall utföras samt varför intervjun görs. Vidare 

innehåller informationsbrevet studiens syfte samt frågeställningar. Det fanns även 

information kring anonymitet och rätten att kunna avbryta intervjun när som helst utan 

anledning (Dimenäs, 2007). Slutligen presenterades det i informationsbrevet att intervjun 

spelas in via röstinspelning. Innehållet i röstinspelningen har transkriberats och 

analyserats efter avslutad intervju. Materialet används till studiens resultatdel. Slutförd 

rapport kommer att publiceras offentligt till en databas vid namn DiVA Portal. 

Resonemangen bakom dessa ställningstaganden utgår från God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017).      

     

I denna studie är informanternas identitet inte av intresse då studien handlar om 

variationer på synsätt i en viss fråga i en given grupp, i detta fall handlar det om frågan 

konflikthantering i arbetslaget (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna kommer 

säkerställas full anonymitet då personuppgifter skall tas bort så att svaren på 

intervjufrågorna inte går att spåra till individen (Vetenskapsrådet, 2017). Informant, 

förskola samt kommun kommer inte att offentliggöras i studien. Fiktiva namn kommer att 

användas i studien för att garantera anonymitet för personal, verksamhet och kommun. 

Ytterligare anledning till valet av fiktiva namn är att ge läsaren en tydligare struktur i 

texten i form av namn istället för benämningar, exempelvis informant ett. 

Metoddiskussion 

Efter utförd studie finns det en del slutsatser att dra gällande vårt val av intervju som 

metod. De fördelar vi sett med vår metod är att vi fått utförliga, varierande och givande 

svar med koppling till studiens syfte och frågeställningar. Det var även fördelaktigt att 

intervjua personer med olika yrkestitlar och arbetslivserfarenhet. Vi ser detta som den 

största anledningen till att vi fick breda och varierande svar på våra intervjufrågor. Vi 

gjorde ett aktivt val att inte skicka ut intervjufrågorna till informanterna i förväg. Vi anser 
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att vi fick trovärdiga, sanningsenliga och direkta svar på frågorna på grund av att de inte 

sett intervjufrågorna tidigare.   

 

En nackdel vi upplevde under intervjuerna är att det fanns stunder där informanterna i viss 

mån undanhöll information. Eftersom att studiens ämne kan upplevas känsligt för somliga 

antar vi att informanterna kunde känna sig utmålade när vi ställde vissa av 

intervjufrågorna. Vi tror att informanterna vill upprätthålla en fasad om att konflikter inte 

pågår på deras arbetsplats. Med detta i åtanke valde vi att ställa mer övergripande frågor 

om fiktiva konflikter och om konflikter generellt i hopp om att få informanterna att prata 

mer fritt. Vi upptäckte att det blev ett givande tillvägagångssätt då informanterna öppnade 

sig och började berätta om personliga erfarenheter.  

 

Slutsatser vi kan dra kring metoden är att exempelvis observationer och enkäter inte alls 

gett oss samma empiri jämfört med intervjuer. En annan anledning till att observationer 

och enkäter valdes bort som metod är på grund av tidsaspekten, vi hade helt enkelt inte 

haft tid med detta. Vi ansåg också att det är oerhört svårt att observera konfliktsituationer 

mellan verksamma personer i förskolan.   
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Resultat  

I denna del av arbetet kommer data från de genomförda intervjuerna att presenteras. 

Avsnittet struktureras med hjälp av underrubriker som är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Centrala aspekter som lyfts i detta avsnitt är konfliktorsaker och 

konflikthantering i arbetslagen samt förskolechefens roll i respektive delar. 

Från misskommunikation till konfliktsituation 

Charlie poängterar att olika barnsyn kan vara en bidragande faktor till att en konflikt 

uppstår mellan två individer. Han nämner också olika syn på sätt att arbeta “eftersom att vi 

människor är väldigt, väldigt olika och har olika intressen, vägar att gå och olika sätt att 

se på saker så kan vad som helst hända där”. Förskolechefen Mimmi konstaterar att olika 

syn på sin egen roll som pedagog och på de arbetsuppgifter som hör till denna roll kan 

vara en anledning till att konfliktsituationer uppstår i arbetslagen. Lo anser att en orsak till 

att konfliktsituationer uppstår i arbetslaget är när de tycker och tänker olika pedagogiskt. 

Syn på barn, föräldrar, kollegor och hur verksamheten ska bedrivas anser hon också vara 

ämnen som kan ge upphov till konflikter. Lo tar också upp tidsaspekten som ett 

problemområde. ”Ibland upplever man att tiden kanske inte finns för att hinna stanna upp 

och att man kanske inte tar upp det som behövs tas upp”. Hon poängterar att detta kan 

leda till större saker och missförstånd mellan kollegor som i sin tur resulterar i 

konfliktsituationer.  

 

Robin har erfarit större såsom mindre konflikter under sin karriär och säger att de stora 

konflikterna som upplevts är “de som legat och pyst”. De har inte kommit upp till ytan i 

tid. Då har förskolechef behövt kliva in och hålla i ett möte med samtliga inblandade. 

Däremot så har de mindre konflikterna kunnat lösas direkt, ”någon adresserar det och så 

löser man det”. Robin spinner vidare genom att säga följande om vad som kan leda till en 

konflikt: ”Det som leder till konflikter är när man är oense. Kan vara stress eller olika 

barnsyn eller att man tänker och tycker olika”. Robin menar på att har man god kemi i 

arbetslaget och det uppstår en konflikt mellan två personer så ska man kunna lita på sina 

kollegor i det att dem kan lösa sin dispyt själva. 

 

Alicia som är barnskötare har varit med om flera mindre konflikter, ingen av större 

karaktär. I hennes arbetslag har de pratat ihop sig om hur de vill jobba. Då det kan bli 

konflikter är när det kommer en nyanställd och denne inte har jobbat på samma sätt som 

sina nya kollegor. Alicia fortsätter med att säga att i hennes arbetslag förs det dialog om 

regler utomhus. Hur man placerar personal för att se barnen. Vissa pedagoger har problem 

med detta, de menar på att man inte kan prata med vissa kollegor då om man ska stå själv 

på ett ställe på gården. Det brister i regler och rutiner enligt hennes erfarenhet. 

 

En orsak till konflikt enligt förskolechefen Ella är ”brist på tid för kommunikation”. 

Information som inte hinner förankras leder till missförstånd och är orsaken till bristande 

kommunikation. Det finns en viss stress att säga något med ett visst tonläge som 

misstolkas av mottagaren och det i sin tur kan vara en början till konflikt. Konsekvens blir 

att diskussionen blir större än vad den borde varit på grund av att budskap missuppfattas. 

“Ska jag hela tiden tassa och tänka på vad jag ska säga?”. Med detta menar Ella att som 
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pedagog är det ohållbart att gå omkring och överanalysera vad som ska sägas till sina 

kollegor, sådant tänk tar energi som är helt onödig egentligen. Ella menar på att det är 

vanligt att minsta lilla kritik tolkas som personligt av de flesta. För att spinna vidare så 

måste man ikläda sig sin yrkesroll och agera utifrån den. ”Det är den rollen som blir 

kritiserad, inte jag som person” Jag är där som pedagog. Man måste se skillnaden i att 

vara förskollärare eller att jobba som förskollärare. ”Kommunikation och konflikter 

uppstår lättare när man identifierar sig med den yrkesroll man har. Vi är inte 

förskollärare när vi är hemma”. 

Metoder för konflikthantering i arbetslagen 

Detta avsnitt kommer delas upp i två delar: Förskolechefens roll och pedagogens roll 

Förskolechefens roll i konflikthantering  

Alicia berättar att hennes förra chef satte upp ett papper i arbetsrummet där det stod om 

vad man kan göra om det uppstår en konflikt mellan pedagoger. I första hand vänder man 

sig till den som är berörd av konflikten. Sedan ta det vidare till chefen. Tredje steget är att 

chefen kliver in i konfliktsituationen och styr upp ett trepartssamtal. Alicias nuvarande 

chef håller på att genomföra en rektorsutbildning så hon har inte tillräckligt hög 

kunskapsnivå kring ämnet i nuläget. 

 

I motsats till Alicia säger förskolechefen Ella, som arbetar på en annan förskola, att de inte 

har en specifik handlingsplan, ”inte om det bara är en ren konflikt”. Blir det kränkningar, 

trakasserier eller diskrimineringar så finns en handlingsplan för det. Det generella 

förhållningssättet i frågan kring konflikter är att försöka möta arbetslaget och pedagogen. 

Det har avsatts tid för att prata om detta i form av ett utvecklingssamtal i februari/mars, 

där trivsel och psykosociala arbetsmiljön diskuteras. Under hösten följs detta samtal upp. 

Kommer någonting fram där så jobbar de utifrån det, med utgångspunkt i vad 

medarbetaren själv vill. ”Vill du ha en förändring så måste vi göra insatser”. Behövs 

insatser så tas berörda in till ett trepartssamtal. Där diskuteras frågan om vad ens egen roll 

blir i själva processen att bearbeta en konflikt. ”Hur kan vi tillsammans lösa det?” 

 

Vidare så säger Ella att chefen kan behöva göra verksamhetsbesök med syfte att bevittna 

hur det praktiska arbetet faktiskt flyter på. En kritik finns mot dessa besök från 

pedagogernas håll. Pedagogerna menar på att det är klart att det fungerar när chefen tittar 

på. Chefen behöver identifiera hur det ser ut i verksamheten. Gällande när en chef ska 

kliva in i en konflikt säger Ella att det beror på situationen. Handlar det om en första gångs 

grej så kan man vara lite mera avvaktande, låta inblandade parter lösa det internt, helst i 

ett tidigt skede. Kommer en person däremot tillbaka sex månader senare med samma 

dilemma så kliver Ella in som chef i ett tidigare skede. ”Min grundsyn är att ju mer de 

kan lösa själva utan min inblandning, desto bättre för alla”. Är konflikten av allvarlig art 

så kopplas en högre chef in. Då presenteras vilka insatser som är tänkta. Hjälper inte det 

behövs stöd från personalavdelningen, ”de har annan expertis på arbetslag och konflikter, 

de delarna”.  

 

Mimmi berättar att hon fokuserar mycket på förebyggande arbete i sin roll som 

förskolechef. Hon menar att det är viktigt att skapa överenskommelser kring 
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förhållningssätt och arbetssätt, att klargöra vem som gör vad och att diskutera och 

reflekterar över vad man ska åstadkomma för den barngrupp som man har framför sig. 

Hon förklarar att: “förskolans kvalité bygger jättemycket på att arbetslagen arbetar upp 

en team-förmåga, man behöver vara ett team när man jobbar med de yngsta barnen i 

förskolan”. Mimmi går vidare genom att poängtera att konflikter uppstår när människor 

jobbar ihop, på alla arbetsplatser. “Min roll som chef är inte att lösa konflikten utan att 

hjälpa till att hantera dem”. När förebyggande underlag finns kan pedagogerna ta ett steg 

tillbaka och fundera på vad dessa underlag säger och använda sig utav dessa för att hantera 

konflikten.  

 

Ella pratar om rollen som medlare. Gällande rollen som medlare så menar hon på att det 

handlar om hur man ska parera så det blir en jämlik situation. ”Vara tydlig med att det 

bara nu är fakta som ska upp, att jag inte gör någon värdering eller bedömning” Detta 

kan inte sägas för ofta. Viktigt är det att bara agera medlare och förhålla sig neutralt, 

ibland är det svårt att vara objektiv, ”oftast är det kanske inte att ett problem kommer som 

en blixt från klar himmel”. Mimmi tar också upp hennes roll som samtalsledare och 

beskriver det som en medlare i samtalet med de personer som är inblandade i konflikten. 

Pedagogens roll i konflikthantering 

Charlie förklarar: “De få gångerna jag har varit med har vi liksom haft en öppen dialog 

och försökt lösa det direkt”. Det har då handlat om små konflikter som uppstår i det 

vardagliga arbetet. Detta för att undvika att det blir en större konfliktsituation. “Om jag 

går i klinch då skapar jag en konflikt, tänker jag”. De har på arbetsplatsen pratat om att 

vara öppna mot varandra och lita på att alla gör det de ska utifrån sitt bästa. Han berättar 

att de pratar mycket om vilken inställning de har till varandra och på arbetsplatsen för att 

kunna börja lösa det. “Vi har lite skavningar, jag skulle vilja påstå att det kanske krävs en 

riktig handlingsplan för att styra det konkret”.  

 

Lo kan inte komma på att de har specifika rutiner eller en handlingsplan vid hantering av 

eventuella konfliktsituationer i arbetslagen. Hon påpekar att de gemensamt på förskolan 

skrivit något slags underlag om hur de vill bli behandlade och om hur de bör bemöta 

andra. Hon anser dock att detta är mer kopplat till när det handlar om situationer där någon 

person blir kränkt eller trakasserad och inte specifikt vid konfliktsituationer. Vidare 

berättar hon att det förekommit större konflikter som inte varit möjliga att hantera själva i 

arbetslaget.  Dessa konflikter har varit så omfattande att de har behövt ta hjälp utifrån. 

Med hjälp utifrån menar hon förskolechefen eller, i ett av de mer extrema fallen, ett 

företag som är specialiserade på att hjälpa till vid konflikthantering. Det som dessa 

specialister hjälpt till med är att få arbetslagen att tänka i nya banor och att kartlägga 

verksamheten för att identifiera problemområdet och på sådant sätt kunna hjälpa till i 

hanteringen av konflikter. Likt Lo så har Robins förskola inte heller en tydlig mall kring 

hantering av konflikter mellan pedagoger, de har däremot en likabehandlingsplan som är 

riktad mot kränkningar, trakasserier och dylikt. 

Kompromiss kontra lösning 

Lo upplever att det inte är så lätt att få alla parter nöjda i en konfliktsituation utan att man 

oftast måste ge efter lite och kompromissa. Charlie kommer med liknande argument och 
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säger: ”Det är nog svårt, hälften av gångerna blir det nog okej men de andra gångerna 

ligger det kvar och skaver”. Han tycker att man måste prata ut om situationen som hänt 

och prata om hur det inte ska uppstå igen. Charlie menar att det förmodligen är svårt att 

hantera en konflikt där alla inblandade blir nöjda och att det mer handlar om att 

kompromissa. Han påpekar också att en konflikt som man tror är löst ofta ändå kan ligga 

kvar i bakhuvudet hos parterna och dras upp till ytan så fort en ny konfliktsituation 

uppstår. Han konstaterar att det är väldigt viktigt att inte ta upp argument och de dåliga 

erfarenheterna från en äldre konflikt för att förhindra att en ny konfliktsituation uppstår. 

Robin pratar om vikten av att man inte kan vara rädd för att ta upp saker med varandra. 

Det gäller att kunna ta konstruktiv kritik och kunna ge det. Fungerar det så kan många 

eventuella konflikter undvikas. 

Lärdomar av konflikthantering 

På frågan ifall det är möjligt att en konfliktsituation kan leda till lärdomar svarar Charlie: 

“Absolut! De flesta konflikter jag har varit med om i mitt liv har man egentligen dragit 

lärdomar av”. Han påpekar att när vi samtalar och lyssnar på varandra kan vi lättare 

komma överens och använda oss av gemensamma tankar och idéer. Lo anser att det kan 

komma många lärdomar från konflikter och dess hantering. Det man lärde sig tas med till 

nästa gång, en handlingsplan eller ett underlag kan utformas och användas vid kommande 

konflikter. Hon påpekar även vikten av att skapa ett klimat där alla vågar säga vad de 

tänker och tycker även om det verkar lite knasigt eller utanför boxen. Lyssna på varandra 

och respektera varandra samt ha förståelse för varandra och respektive arbetssituation. 

“Ibland blir det att man ska tycka så lika, men tyck som du vill, säg och tro!” Robin 

hävdar att oftast kan man dra lärdomar från en konfliktsituation, iallafall om det är en 

”positiv konflikt”. En lärdom som de tagit till sig på Robins förskola är att ge varandra 

konstruktiv kritik. ”Alla har olika sätt att kommunicera”. Man måste lära sig vad 

kollegorna har för olika sätt att kommunicera på.   

 

Förskolechefen Ella menar på att man absolut kan dra lärdomar av en konfliktsituation. En 

grej är ”hur hade vi kunnat göra det annorlunda?” Ta en nyanställd som exempel. De kan 

hamna i konflikt för att man ifrågasätter vad som görs när motivet är att lära sig och veta 

vad som görs, hur och varför. Viktigt är det att ställa rimliga krav på den nyanställda. Det 

är inte hållbart att ge för mycket information på kort tid för en nyanställd, låt denne få 

fokusera på några saker åt gången. Vara tydlig i ett tidigt skede med vad som förväntas. 

Slutligen tror hon på denna grundinställning: ”Vi lär oss av våra misstag och att det bara 

kan bli bättre”. 

 

Förskolechefen Mimmi förklarar att hon som tredje part kan lära sig väldigt mycket om 

hur man får till bra samtal och hur man steg för steg kan ta frågor framåt i processen att 

hantera en konfliktsituation. På vilka lärdomar som kan användas för att utveckla det 

pedagogiska arbetet svarar Mimmi att de på förskolan kan: ”sätta blicken mot 

grupprocess, vi jobbar med dessa processer hela tiden eftersom att vi arbetar med 

barngrupper, dessa processer fungerar likadant oavsett ålder”. De kan också blicka 

tillbaka och se varför en konflikt uppstod tidigare och använda sig av den kunskapen för 

att applicera i barngruppen och ta med sig att dessa konfliktsituationer även kan uppstå 
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mellan barnen. Mimmi poängterar även vikten av att ha ordning på hur man ser till att 

man tar emot en ny kollega, hur man involverar och bjuder in, ser till att alla får utrymme 

vid möten och dylikt. Mimmi utvecklar sitt resonemang med att poängtera att pedagoger 

arbetar med konflikthantering mellan barnen dagligen och vad är det viktiga då? “Jo, att 

vi lyssnar på varandra, försöker förstå varandra och försöker att acceptera att du inte är 

som jag och att det är okej”. 

Utveckling och påverkan på det pedagogiska arbetet 

Charlie menar att genom samtal och diskussion kan nya vägar hittas och samarbetet med 

varandra förbättras för ytterligare utveckling av den pedagogiska verksamheten. “Vi är ju 

där av en anledning, det är inte för vår skull vi är där, det är för barnen”. Alicia är inne 

på samma spår som Charlie och säger att en part alltid måste backa då en konflikt ska 

lösas. Man måste kompromissa i en viss utsträckning. 

 

Ella konstaterar att om en konflikt ska påverka det pedagogiska arbetet så beror det på 

vilken sorts konflikt det handlar om. Ett exempel som tas upp är att en pedagog kan stänga 

in sig i ett visst rum med några barn och ”bedriva sin egen verksamhet och inte integrera 

med de övriga.” 

 

Mimmi poängterar vikten av att pedagogerna blickar tillbaka på en konfliktsituation och 

reflekterar över varför konflikten uppstod tidigare. De kan sedan använda sig av 

lärdomarna för att applicera i barngruppen eftersom att dessa konfliktsituationer även kan 

uppstå med barnen. Mimmi resonerar vidare genom att säga att pedagoger måste komma 

ihåg att konflikthantering sker dagarna i ändå med barnen och vad är viktigt då? “Jo att vi 

lyssnar på varandra, försöker förstå varandra och försöker att acceptera att du inte är 

som jag och att det är okej”. 
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Analys 

Analysavsnittet kommer att jämföra resultatdelen och bakgrunden inom olika teman. 

Paralleller kommer att dras mellan intervjuundersökningens resultat och delar av de teorier 

och modeller som presenteras i bakgrundsavnittet. 

Orsaker till konfliktsituationer 

Charlie poängterar att olika barnsyn kan vara en bidragande faktor till att en konflikt 

uppstår mellan två individer. Han nämner också olika syn på sätt att arbeta. Även Lo anser 

att en orsak till att konfliktsituationer uppstår i arbetslaget är när de tycker och tänker olika 

pedagogiskt. de Klerk (1991) spinner vidare på samma ämne och hävdar att det är 

eftersträvansvärt att i arbetsgruppen sätta upp gemensamma mål. Genom att arbeta i 

riktning mot dessa mål sammanförs gruppen och en bra gruppdynamik skapas. Han 

påpekar även att för att denna gruppdynamik ska upprätthållas bör samtliga normer följas 

för att verksamheten ska fungera utan förhinder. Alicia förklarar att det kan uppstå 

konflikter när en ny pedagog anställs då denna pedagog inte har jobbat på samma sätt som 

sina nya kollegor. Ella tar upp brist på tid för kommunikation som orsak till en konflikt. 

Information som inte hinner förankras leder till missförstånd och är orsaken till bristande 

kommunikation. Hon menar att det finns en viss stress att säga något med ett specifikt 

tonläge som misstolkas av mottagaren och det i sin tur kan vara en början till konflikt. 

Konsekvens blir att diskussionen blir större än vad den borde varit på grund av att 

budskap missuppfattas. Larsen (2002) beskriver, i likhet med informanterna, exempel på 

omständigheter som kan leda till konflikter i arbetssituationer. Några orsaker han tar upp 

är missförstånd och feluppfattningar, skilda värderingar, skilda normer, 

kommunikationssvårigheter, förändringar, stress och konkurrens.  

 

Förskolechefen Mimmi menar att olika syn på sin egen roll som pedagog och på de 

arbetsuppgifter som hör till denna roll kan vara en anledning till att konfliktsituationer 

uppstår i arbetslagen. Hon går vidare genom att poängtera att konflikter uppstår när 

människor jobbar ihop, på alla arbetsplatser. Robin konstaterar att om en konflikt uppstår 

mellan två pedagoger ska man kunna lita på sina kollegor i det att de kan lösa sin dispyt 

själva. Detta bygger på att pedagogerna ska kunna kommunicera väl och att det är god 

kemi i arbetslaget. Maltén (1998) skriver att kommunikation har en väsentlig roll i 

människans samspel samt att kommunikation bygger på utbyte av budskap.  En god 

lyssnare använder, förutom sin hörsel, sin syn samt kroppsspråk för att visa intresse och 

lyhördhet i samtalet enligt honom. Det som kännetecknar en god lyssnare är att hålla 

ögonkontakt, aktivt lyssnande samt låta samtalspartnern tala till punkt. 

Hantering av konflikter 

Förskolechefen Ella lyfter fram rollen som medlare. Enligt henne så handlar det om hur 

man ska parera så det blir en jämlik situation. Det är viktigt att som förskolechef bara 

agera medlare och förhålla sig neutralt i konfliktsituationer. Mimmi tar också upp hennes 

roll som samtalsledare och beskriver det som en medlare i samtalet med de personer som 

är inblandade i konflikten. Enligt Maltén (1998) är samverkansstrategier de mest 

framgångsrika inom konflikthantering. I sådana arbetar man med problemlösande samtal, 
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förhandlingar och eventuell medling. Det hela bygger på ett psykologiskt 

samarbetskontrakt som kännetecknas av förståelse, tillit och respekt.  

 

Både Ella och Mimmi belyser vikten av att medla i rollen som förskolechef. Deras 

gemensamma syn på medling bygger på att kunna styra och föra dialog med inblandade 

parter i en konflikt. Likheter finns med Larsens (2002) “ingen förlorar-metoden”. Enligt 

metoden så ska en tredje part leda samtalet, inom förskolans verksamhet förskolechefen. 

Syftet med samtalet är att ta reda på vilka som är inblandade i konflikten, vad konflikten 

gäller och om hur konflikten ska hanteras.  

 

Alicia berättar att hennes förra chef satte upp ett papper i arbetsrummet där det stod om 

vad man kan göra om det uppstår en konflikt mellan pedagoger. I första hand vänder man 

sig till den som är berörd av konflikten. Sedan tas det vidare till chefen. Tredje steget är att 

chefen kliver in i konfliktsituationen och styr upp ett trepartssamtal. Ella berättar att det 

generella förhållningssättet i frågan kring konflikter är att försöka möta arbetslaget och 

möta pedagogen. Ett sätt chefen kan möta arbetslaget på är enligt Ella att göra ett 

verksamhetsbesök med syfte att bevittna hur det praktiska arbetet faktiskt flyter på. 

 

Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för att “upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans 

handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 

kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och 

anställda” (Skolverket, 2016:16). Kopplat till ovanstående citat från läroplanen kan det 

konstateras att ingen av förskolorna som författarna besökt har en utarbetad handlingsplan 

för konflikthantering. Lo kan inte komma på att de har specifika rutiner eller en 

handlingsplan vid hantering av eventuella konfliktsituationer i arbetslagen. På Robins 

förskola har de inte heller en tydlig mall kring hantering av konflikter mellan pedagoger. 

Alicia poängterar att hennes nuvarande chef inte har arbetat fram något material som är 

kopplat till konflikthantering. Däremot har samtliga informanter berättat om hur just de 

vill gå tillväga vid potentiella konfliktsituationen. Lo påpekar att de gemensamt på 

förskolan skrivit något slags underlag om hur de vill bli behandlade och om hur de bör 

bemöta andra. Hon anser dock att detta är mer kopplat till när det handlar om situationer 

där någon person blir kränkt eller trakasserad och inte specifikt vid konfliktsituationer. 

Även Robin nämner att de har en likabehandlingsplan som är riktat mot kränkningar, 

trakasserier och dylikt. Charlie förklarar att hans arbetslags förhållningssätt är att föra en 

öppen dialog och försöka lösa konflikter direkt när de uppstår. Det har då handlat om små 

konflikter som uppstår i det vardagliga arbetet. De har även pratat om att vara öppna mot 

varandra och lita på att alla gör det de ska utifrån sitt bästa. Han berättar att de pratat 

mycket om vilken inställning de har till varandra och till arbetsplatsen för att kunna börja 

lösa konflikten. 
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Lärdomar och utveckling i arbetslagen 

Är det möjligt att dra lärdomar från konfliktsituationer som kan leda till utveckling i 

arbetslaget?  

 

Mimmi poängterar vikten av att pedagogerna blickar tillbaka på en konfliktsituation och 

reflekterar över varför konflikten uppstod tidigare. De kan sedan använda sig av 

lärdomarna för att applicera i barngruppen eftersom att dessa konfliktsituationer även kan 

uppstå mellan barnen. Även de Klerk (1991) konstaterar att konfliktbearbetning är i behov 

av en insats från inblandade parter för att ge resultat. Det är viktigt att parter som varit 

inblandad i konflikten kan resonera över sitt agerande i efterhand. I den avslutande fasen 

av en konflikthantering så sammanställs vad som inträffat, vad som uppnåtts samt vilka 

lärdomar som kan dras. 

 

Ella menar på att man absolut kan dra lärdomar av en konfliktsituation. Ett exempel hon 

tar upp är om man skulle kunna hantera konflikten annorlunda. Robin instämmer med Ella 

och hävdar att man oftast kan dra lärdomar från en konfliktsituation. En lärdom som de 

tagit till sig på Robins förskola är att kunna ge varandra konstruktiv kritik. Hon berättar att 

alla kommunicerar på olika sätt och där av måste man lära sig vad kollegorna har för olika 

sätt att kommunicera på. Lo anser även hon att det kan komma många lärdomar från 

konflikter och dess hantering. Det pedagogerna lärde sig tas med till nästa gång och en 

handlingsplan eller ett underlag kan utformas och användas vid kommande konflikter. 

Hon påpekar även vikten av att skapa ett klimat där alla vågar säga vad de tänker och 

tycker även om det verkar lite knasigt eller utanför boxen. Lyssna på varandra och 

respektera varandra samt ha förståelse för varandra och respektive arbetssituation. Charlie 

anser att det absolut kan dras lärdomar. Han påpekar att när vi samtalar och lyssnar på 

varandra kan vi lättare komma överens och använda oss av gemensamma tankar och idéer. 

Han menar att genom samtal och diskussion kan nya vägar hittas och samarbetet med 

varandra förbättras för ytterligare utveckling av den pedagogiska verksamheten.  Mimmi 

poängterar även vikten av att ha ordning på hur man ser till att man tar emot en ny kollega, 

hur man involverar och bjuder in och ser till att alla får utrymme vid möten och i övriga 

samtal. 
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Diskussion och slutsatser 

I detta sista avsnitt kommer vi att summera och diskutera studiens resultat och analys. 

Avsnittet kommer även att innehålla en diskussion där vi riktar kritik till tidigare 

forskning och litteratur samt förslag på hur forskningen kan utvecklas. Slutligen kommer 

våra personliga tankar och åsikt om studien att presenteras och motiveras.    

Varför är förskolans arbetslag mer konfliktbenäget än andra arbetsplatser? 

Förskoleverksamheten är uppbyggd av arbetslag och pedagogerna som ingår i dessa 

arbetslag arbetar tätt inpå varandra dagligen. Det är en skillnad om man jämför med andra 

arbetsplatser, exempelvis kontorsarbete där arbetsuppgifterna är mer individuella. 

Eftersom alla människor är olika innebär det att varje pedagog har sin syn på hur en 

förskoleverksamhet ska fungera. Det kan exempelvis vara olika barnsyn och synsätt inom 

olika pedagogiska områden. Larsen (2002) nämner också skildringar av normer och 

värden som konfliktorsaker. Samtliga pedagoger som intervjuats hävdar att ovanstående 

exempel visar på aspekter där det är vanligt att pedagoger, genom sina skilda synsätt, 

hamnar i dispyter. 

 

Vi anser att vissa personer är mer benägna att hamna i konflikter än andra. Anledningar 

till det kan vara kopplat till pedagogens personlighet. Med det menar vi att personen kan 

ha svårt att ta emot kritik, kritiken ses som personlig istället för kopplad till yrkesrollen. 

Det är också vanligt förekommande att kommunikationen mellan pedagoger är bristande. 

Flertalet av informanterna poängterade att misskommunikation är en av de vanligaste 

anledningarna till att en konflikt uppstår. Maltén (1998) skriver att kommunikation spelar 

en stor roll i människans samspel samt att kommunikation bygger på utbyte av budskap. 

Utifrån Malténs ord antar vi att det självklart uppstår konflikter i arbetslagen eftersom att 

pedagogerna uttryckligen sagt att de inte har den tid de behöver för att kommunicera på 

bästa sätt. Tidsaspekten är en komplicerad faktor, det finns lite tid att inom förskolans 

verksamhet hinna stanna upp och reflektera, fundera och diskutera vad som faktiskt sägs 

mellan pedagoger när de befinner sig i barngrupp. 

 

Enligt vår uppfattning är förskolechefen mycket sällan orsaken till en konflikt, däremot 

blir chefen nästan alltid inblandad som en tredje part. Precis som förskolecheferna Ella 

och Mimmi konstaterar blir chefens uppgift att medla och hjälpa till med hantering av 

konflikten då inblandade parter inte kan hantera konflikten utan stöd. Vi har sett att chefen 

i hög utsträckning måste kliva in och hjälpa till i konflikthanteringen. Orsaker till det kan 

vara att inblandade parter i en konflikt befinner sig i ett låst läge. Jordan (2015) menar att 

en vilja alternativt ett önskemål inte släpps fram av motparten i en konflikt. För att komma 

förbi dessa låsningar kan det i slutändan behövas stöd av någon, vilket oftast är 

förskolechefen eller någon annan extern resurs. 

Förskoleverksamhetens hantering av konflikter i arbetslagen 

Förskolechefen Mimmi pratar om förebyggande underlag och påpekar att det kan 

användas som ett hjälpmedel för pedagoger i hanteringen. Pedagoger får möjlighet att ta 

ett steg tillbaka och fundera över vad de gemensamt kommit överens om i underlaget 
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gällande konflikthantering. Denna metod för hantering kan fungera vid mindre konflikter 

men enligt pedagogen Lo så kan det uppstå konflikter som är så pass stora att de inte kan 

lösas mellan de inblandade. Det är i dessa konflikter förskolechefen kliver in. Båda 

förskolecheferna Ella och Mimmi betonar rollen som medlare och poängterar vikten av 

den. Larsen (2002) skriver att om en konflikt ska vara möjlig att hanteras behöver 

samtliga parter vara motiverade till att försöka hantera den. Utifrån Larsens resonemang 

konstaterar vi att det krävs mycket för att medling ska fungera effektivt och ge resultat. 

Chefen måste vara medveten om vad konflikten handlar om. De inblandade parterna måste 

förstå att de kommer behöva kompromissa, annars kommer konflikten inte gå att hantera. 

Vi anser att det måste finnas tillit och en känsla av trygghet gentemot förskolechefen för 

att medlande samtal ska fungera väl. Med det menar vi att chefen ska undvika att vara 

partisk, dialogen måste vara tydlig och att chefen ska se till att båda parter är så nöjda som 

möjligt efter slutförd hantering.  

 

Ett tydligt mönster vi kan se kring hantering av konflikter inom arbetslagen är att samtliga 

informanter i stor utsträckning pratar om att arbeta förebyggande utan att ha ett specifikt 

underlag för hur konflikthantering ska bearbetas. Med undantag för Alicias tidigare chef 

berättade ingen informant om att det fanns ett underlag för konflikthantering på deras 

förskola. Vi har också noterat att trots samtliga informanters uttalande om vikten av 

förebyggande arbete inom konflikthantering har detta inte kunnat förhindra att 

konfliktsituationer uppstår inom arbetslagen. Som vi konstaterar i inledningen är 

konflikter ett fenomen som inte går att förhindra. En slutsats vi drar är att pedagoger borde 

inneha mer kunskap om hur konflikter kan hanteras istället för att endast fokusera på att 

förebygga och hindra konflikter. 

Utveckling och vidare åtgärder efter hanterad konflikt 

Samtliga informanter är eniga gällande att lärdomar kan dras efter hanterad konflikt.  

Alicia berättade om hur viktigt det är att kunna kompromissa när det uppstår en 

konfliktsituation. I nästan alla konflikter är det en part som måste backa och ge med sig 

för att konflikten ska vara hanterbar. Hon menar att om parterna är villiga att kompromissa 

kan hanteringen underlättas. Vi tolkar det som att Alicia menar att vi lär oss att 

kompromissa och hantera dessa konflikter när vi upplevt sådana situationer själva. Robin 

pratade om konstruktiv kritik och menade att det handlar om att både kunna ge och ta 

kritik. Vi anser att en förutsättning för att konstruktiv kritik ska kunna ges och tas är att 

kritiken inte uppfattas som personlig och framförs på ett professionellt sätt. Lo nämnde 

klimatet på arbetsplatsen, alla ska våga säga vad de tänker och tycker, respektera varandra, 

lyssna på varandra och ha förståelse för varandra. För att uppnå det ideala arbetsklimat Lo 

lyfter fram behövs trygghet och respekt inom arbetslagen. Vi tror att många konflikter kan 

undvikas om pedagogerna i ett arbetslag är trygga med varandra, kan vara tydliga i sin 

kommunikation, villiga att kompromissa vid eventuella dispyter och kan framföra 

konstruktiv kritik.  

    

Charlie menar att diskussioner och konflikter kan leda till att flera pedagogers tankar och 

idéer synliggörs. Genom att slå ihop dessa olika tankar och idéer kan en gemensam syn på 

det pedagogiska arbetet formas och tillämpas i verksamheten. Förskolechefen Mimmi 
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nämner också tankar och idéer, hon lägger vikt vid att alla ska komma till tals och få 

möjlighet att uttrycka sig i frågor som rör det pedagogiska arbetet. Ella pratade om 

självreflektion och hur man skulle agerat annorlunda i en konfliktsituation. Vi vill hävda 

att självreflektion är något som är en nödvändighet för att konflikthantering ska ske bättre. 

Med det menar vi att man måste reflektera över vad man själv sagt och gjort för att få en 

bild över vad som kan ha gått snett. När vi reflekterar över vårt tidigare agerande kan vi 

förhindra att samma situation uppstår igen.        

 

Något vi upptäckt är att alla informanter gav olika förslag på vilka lärdomar som kan 

komma från konfliktsituationer. Vi finner detta intressant för att det visar på att det finns 

många lärdomar som kan dras i samband med konflikthantering. Vi tror att olika 

erfarenheter av konflikter genererar olika lärdomar. Därför vill vi poängtera hur viktigt det 

är med uppföljning av tidigare hanterade konflikter och att tillämpa lärdomarna man tagit 

till sig. Återigen vill vi betona vikten av att ha kunskap om konflikter och dess hantering. 

Vi tror att konflikter kan hanteras på ett bättre sätt om teoretiska kunskaper samt 

personliga erfarenheter finns hos verksam personal. 

Kritik mot tidigare forskning och litteratur 

Vi hade önskat att det funnits vidare utvecklad forskning om konflikthantering kopplat till 

förskolans arbetslag. Vi har hittat relevant forskning och litteratur om konflikter men inget 

har varit tydligt inriktat mot förskolan och dess arbetslag. Ett exempel vi vill nämna är de 

teorier och modeller som presenterades i bakgrunden. De är tydliga och har ett relevant 

innehåll om konflikter och hantering av dem. Det handlar dock, även i detta fall, om 

konflikter generellt på en arbetsplats och inte specifikt för förskolan. Detta har inneburit 

att vi behövt läsa och tolka dessa teorier och modeller med en nypa salt. Vi har ibland 

behövt vinkla innehållet så det ska vara relevant till förskoleverksamheten. 

 

En annan aspekt vi vill ta upp är att en del av den litteratur vi använt är ganska gammal, 

exempelvis de Klerk från 1991 och Maltén från 1998. Anledningen till valet av denna 

litteratur är att det finns väldigt lite litteratur kring konflikthantering överlag och vi blev 

därför tvungna att använda oss av äldre verk. Denna problematik var ännu större gällande 

vetenskapliga artiklar där vi hade oerhörda svårigheter att hitta relevanta artiklar. Det blev 

så att endast enstaka delar från de artiklar vi väl hittade kunde läggas in i bakgrunden och 

även då var innehållet inte direkt kopplat till förskolans värld.     

 

Vi ser gärna att forskning och litteratur kring konflikthantering i förskolans arbetslag 

utvecklas och uppdateras. Eftersom det finns få arbetsplatser utöver förskolan där socialt 

samspel mellan kollegor spelar så stor roll menar vi att mängden forskning behöver ökas 

drastiskt där fokus ligger på förskolans verksamhet. Ytterligare steg i att utveckla 

forskningen om konflikter och dess hantering kan vara observationer och anonyma 

intervjuer. Det som kan uppnås med observationer är en inblick i hur olika förskolor 

praktiskt arbetar med och hanterar konflikter i arbetslagen. Intervjuer blir som ett 

komplement till observationerna där verksam personal får berätta om hur konflikter 

upplevs för just dem. Vi upplever att anonymitet bidrar till att informanter vågar öppna sig 

och kan prata mer fritt om ämnet. 
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Våra personliga tankar och åsikter 

Konflikthantering är ett komplext ämne, det finns inga tydliga rätt eller fel. Konflikter är 

dynamiska eftersom människor är inblandade samt att tolkningar och värderingar alltid är 

subjektiva (de Klerk, 1991). Det finns ingen given mall som går att tillämpa varje gång en 

konfliktsituation uppstår då ingen konflikt är helt lik den andra. Vi anser att människor 

måste se förbi sin inre rädsla för att hamna i konflikter. Konflikter försvinner inte genom 

att de ignoreras, de måste synliggöras för att kunna hanteras.  

 

Utifrån det vi kommit fram till i denna studie kan vi konstatera att det idag läggs mer 

fokus på förebyggande arbete av konflikter istället för hantering av konflikter inom 

förskolans arbetslag. Konflikter ses i stor utsträckning som något negativt av pedagoger 

och det är något som kan hämma det pedagogiska arbetet. Vi vill hävda att konflikter 

mellan pedagoger är nödvändiga och viktiga för att stärka samhörigheten i arbetslagen. Vi 

får möjlighet att i konfliktsituationer ta del av andras åsikter och framföra våra egna tankar 

och idéer rörande den pedagogiska verksamheten.  

 

Vi såg en utveckling under intervjuerna där informanterna till en början hade en negativ 

inställning till begreppet konflikt. Under intervjuernas gång nämnde informanterna trots 

allt positiva aspekter gällande konflikter, exempelvis lärdomar som kan dras. Efter 

avslutad intervju uppfattade vi det som att samtliga informanter fått en mer gynnsam 

inställning till konflikter och konflikthantering. Förhoppningsvis kan vår studie bidra till 

att allt fler verksamma inom förskolan uppmärksammar de positiva effekter en konflikt 

kan ha och arbetar för att hantera dem på professionellt sätt.    

 

Avslutningsvis vill vi påstå att studiens syfte och frågeställningar har besvarats. Trots vår 

kritik mot tidigare forskning och litteratur så har vi hittat relevant information kopplat till 

studiens ämne. Vi är oerhört nöjda med den empiri som intervjuerna har producerat då den 

har hjälpt oss att förstå hur verksam personal med olika yrkestitlar ser på begreppen 

konflikt och konflikthantering. Vidare har vi även fått en djupare förståelse för konflikters 

uppkomst, metoder för hantering och vad konfliktsituationer kan innebära för arbetslagen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev och Samtyckesblankett 

Hej, vi heter Annika Alenius och Axel Lundin och är studenter på 

Förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi läser termin 7 och nuvarande kurs är 

Examensarbete för förskollärarexamen, 15 HP. Vi söker personer som är verksamma i 

förskolan att intervjua om konflikthantering i verksamheten. Under intervjun kommer vi 

båda att medverka, den ena kommer ställa frågorna medan den andra för anteckningar. 

Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter och består av 12 frågor. Deltagandet är frivilligt 

och vi ger dig rätten till full anonymitet. Vi kommer att använda dina ord till rapportens 

resultatdel med ett fiktivt namn för att garantera anonymiteten. Intervjun kan avbrytas när 

som helst utan anledning om du vill det. 

 

Vår avsikt är att utföra en röstinspelning under intervjun. Motivering till röstinspelningen 

ligger i att vi tänkt transkribera innehållet för att sedan presentera det i rapportens 

resultatdel. Röstinspelningen kommer endast att användas för transkriberingen och efter 

slutförd transkribering kommer inspelningen att raderas. Slutförd rapport kommer att 

publiceras offentligt och finns att hämta på en databas vid namn DiVA Portal.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att fördjupa förståelsen för konfliktkunskap och 

konflikthantering i arbetslag i förskolan. Arbetet kommer även att ge en djupare inblick i 

vad som startar en konflikt, vad som kan leda till eskalering av en konflikt och vilka 

metoder som kan tillämpas i hanteringen. Med intervjun hoppas vi att du kan ge kunskap 

om vad konflikthantering är enligt dig.  

 

Rapportens frågeställningar är följande: 

 

 I vilka lägen uppstår diskussioner i arbetslaget som kan leda till 

konfliktsituationer? 

 Vad kan arbetslaget samt förskolechef tillämpa för metoder i arbetet att hantera 

konflikter? 

 Vilka lärdomar kan arbetslaget ta till sig i processen att hantera en konflikt och hur 

kan arbetslaget utveckla det pedagogiska arbetet utifrån dessa lärdomar?  

  

 

Finns det frågor eller funderingar kring vår undersökning så kan vi båda kontaktas på mail 

eller telefon:   

 

Axel Lundin: 

Mail: 

Telefon: 07XXXXXXX 

 

Annika Alenius: 

Mail: 



 

 

 

Telefon: 07XXXXXXX 

 

 

Denna blankett är ett skriftligt samtycke till medverkan i studien med titeln: 

Konflikthantering i förskolors arbetslag.  

 

Via informationsbrevet har jag blivit upplyst om syftet med studien samt hur 

informationen samlas in, bearbetas och presenteras. Jag har även informerats om att 

deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta intervjun när jag vill utan att ange orsak. 

Härmed samtycker jag till att medverka i denna intervju.  

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _  

 

 
Ort/Datum/År 

 

 
Namnunderskrift Informant 

 

 
Namnförtydligande Informant 

 

 
Namnunderskrift Författarna 

 

 
Namnförtydligande Författarna 

  



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  

Efter att informanten accepterat förfrågan om att delta i intervjun skickades ett 

informationsbrev samt samtyckesblankett ut. Innan intervjun startades så gick vi igenom 

rapportens syfte och frågeställning och förklarade upplägget för hur intervjun kommer att 

genomföras. Ena författaren antecknade medan den andra ställde intervjufrågorna. 

Intervjufrågorna är förankrade i studiens syfte och frågeställningar.     

 

Intervjuerna som vi författare genomför kommer utgöra utgångspunkten för rapportens 

resultatdel. Datan från intervjuerna kommer endast att användas till rapportens resultatdel. 

Efter godkänt examensarbete kommer transkriberingarna samt röstinspelningarna från 

samtliga intervjuer att raderas. Som informant är man anonym och fiktiva namn används 

vid presentation av resultat. Det är helt frivilligt att utan anledningen avbryta intervjun när 

som helst (Dimenäs, 2007).  

 

 

Frågeställningar till pedagogen:  

 

1. Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

2. Hur länge har du arbetat på förskolan du är på nu? 

3. Hur länge har du arbetat i nuvarande arbetslag? 

4. Har du upplevt större, alternativt mindre, konflikter i tidigare arbetslag? Om så är 

fallet: Berätta om hur arbetslaget tillväga vid hanteringen av konfliktsituationen. 

5. Vad kan, enligt dig, vara exempel på pedagogiska diskussionsämnen som kan leda 

till konflikter i arbetslaget? 

6. Hur tror du att dessa konflikter kan påverka det pedagogiska arbetet i 

verksamheten? 

7. Har ni, på er förskola, specifika rutiner eller en handlingsplan vid hantering av 

eventuella konfliktsituationer? 

8. Om ja: Hur ser dessa rutiner samt handlingsplan ut? Om nej: Hur skulle du vilja gå 

tillväga vid en eventuell konfliktsituation? 

9. Hur skulle du agera om en konfliktsituation uppstår mellan kollegor? 

10. I vilken utsträckning uppskattar du att samtliga parter är nöjda efter avslutad 

konflikthantering? 

11. Upplever du att en konfliktsituation kan leda till lärdomar i efterhand? Vad kan 

dessa vara?  

12. Hur kan dessa lärdomar tillämpas för att utveckla det pedagogiska arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Frågeställningar till förskolechefen: 
 

1. Hur länge har du varit verksam inom förskolans verksamhet? 

2. Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

3. Hur länge har du varit förskolechef på den här förskolan? 

4. Vad uppfattar du kan vara vanliga orsaker till en konflikt i ett arbetslag generellt? 

5. Har ni specifika rutiner alternativt handlingsplan vid eventuella 

konfliktsituationer? 

6. Om ja: Hur ser dessa rutiner ut? Om nej: Hur går ni tillväga vid en 

konfliktsituation? 

7. Hur tror du att konflikter kan påverka det pedagogiska arbetet i verksamheten? 

8. Berätta gärna om du upplevt problematiska konfliktsituationer i rollen som 

förskolechef. 

9. Vad anser du är din roll i konfliktsituationer mellan pedagoger i verksamheten? 

10. I vilket skede av en konflikt anser du att förskolechefen skall kliva in? 

11. Hur anser du att en förskolechef skall agera som medlare i en konflikt? 

12. Upplever du att en konfliktsituation kan leda till lärdomar i efterhand? Vilka 

lärdomar skulle det kunna vara?  

13. Hur kan dessa lärdomar tillämpas i verksamheten för att utveckla det pedagogiska 

arbetet? 
 

 


