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Syftet med denna studie var att ta reda på vilken typ av konflikter två olika arbetslag 
har i sina respektive verksamheter. Detta är en kvalitativ studie och som 
datainsamlingsmetod har vi genomfört åtta intervjuer. Intervjuerna genomfördes i 
två arbetslag inom olika verksamheter, i en förskolas arbetslag och i arbetslaget i 
förskoleklass/fritidshem. I resultatet från intervjuerna framgår det att pedagogerna 
har konflikter. Arbetslagen har bland annat konflikter som rör den pedagogiska 
verksamheten, men även om värdegrunden. Slutsatsen är att konflikter alltid 
kommer att finnas i den pedagogiska verksamheten. Vi måste således lära oss att 
hantera dem på rätt sätt och försöka förebygga dem med hjälp av en god 
kommunikation.  
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1. Inledning  
Här kommer vi att presentera studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och 
begreppsdefinition. 

1.1 Bakgrund 

I LPFÖ98 står det att arbetslaget skall samarbeta för att barnen ska uppnå olika mål. 
Är detta möjligt om arbetslaget har en konflikt? Enligt Jordan (2007) har ett 
arbetslag med konflikter svårt att samarbeta och kommunicera, vilket leder till att 
kvalitén på arbetet blir sämre. I LGR 11 står det hur skolan ska samarbeta och arbeta 
för elevens bästa, lärarna ska samarbeta med föräldrar, samhället och även med 
varandra. Thornberg (2006) skriver att i det sociala livet ingår det konflikter, 
eftersom att vi hela tiden måste se till våra, andras och gemensamma mål, behov, 
önskningar och intressen. Då är det klart att friktioner uppstår.  
 
Samarbete och kollegalitet framställs på många sätt som dygder, anser Hargreaves 
(1998). Genom samarbete och kollegialitet kan lärare dela med sig av sina kunskaper 
och på så sätt skapa utveckling, menar författaren. Men vad händer då när 
samarbetet inte fungerar, det uppstår en konflikt i arbetslaget och lärarna inte 
kommer överens? Detta arbete kommer att studera vad som händer när arbetslaget 
inte kan samarbeta utan är i konflikt med varandra. Ämnet har vi valt eftersom att vi 
anser att vi fått för lite kunskaper om konflikter i arbetslag. Denna studie ska utforska 
vilken sorts konflikter man har i olika arbetslag. Har arbetslaget konflikter som rör 
pedagogiken och verksamheten eller är det personliga konflikter? 
 
Arbetet är inriktat mot förskolan och skolans tidigare år, intervjuerna har genomförts 
i förskolan och förskoleklass/fritidshems arbetslag. Utifrån dessa arbetslag har vi valt 
att göra intervjuer. Intervjuerna kommer sedan att ligga till grund för den fortsatta 
forskning kring ämnet som vi har tagit del av.  
 

1.2 Syfte/ frågeställningar 

Syftet med denna studie är undersöka hur personal inom förskole- och 
skolverksamheten uppfattar och ser på konflikter i sina respektive arbetslag. 
 
 
Frågeställningar: 
– Hur uppfattar personalen arbetslagets konflikter? 
– Hur beskriver personalen att åtgärder vidtas vid en konflikt? 
– Under vilka omständigheter uppstår konflikter? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Under här rubriken kommer vi att presentera vad nyckelbegreppen betyder.  

1.3.1 Konflikt 

Konflikt är ett ord som härstammar ifrån latin. Det latinska namnet för konflikt är 
conflictus. Enligt Leneér-Axelsson och Thylefors (1996) betyder ordet konflikt 
sammanstötning, motsättning eller en kamp mellan olika parter. Svedberg (2003) 
menar att konflikter oftast har en negativ laddning, men att ha en konflikt kan vara 
utvecklande.  
 

1.3.2 Konflikthantering 

Konflikthantering innebär teorier om hur man kan hantera en konflikt. Enligt Maltén 
(1998) kan vissa människor låtsas om att konflikterna inte finns. Leneér-Axelsson 
och Thylefors (1996) menar att människor kan hantera konflikter på olika sätt, vissa 
kan dra sig undan och bli passiva. Motsatsen till den passiva stilen är den tävlande 
stilen då personen prioriterar sig själv. Enligt Leneér-Axelsson och Thylefors kan 
personerna även ha en samarbetande roll och vill hjälpa till att lösa konflikten.  
 

1.3.3 Pedagogisk verksamhet 

Den pedagogiska verksamheten har styrdokument som säger hur och vad och på 
vilket sätt skolan och förskolan ska arbeta. Pedagogisk verksamhet innebär att 
förskolan och skolan ska kunna erbjuda och främja barns utveckling och lärande, 
enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010) och läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011).  
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2. Litteraturgenomgång  
I den här delen presenterar vi tidigare och aktuell forskning i ämnesområdet 
konflikter.  

2.1 Vad är en konflikt? 

Svedberg (2003) skriver att begreppet konflikt oftast har en negativ laddning, men 
konflikter kan även vara utvecklande. Maltén (1998) menar att det finns konflikter på 
olika nivåer: individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Konflikter på individnivå 
sker inom individen då denne står mellan två val, dessa val kan t.ex. vara vart ska vi 
åka på semester, Madrid eller Paris? Det kan även vara svårare val som t.ex. vilken 
inriktning på lärarutbildningen ska jag välja. Konflikter på gruppnivå sker mellan två 
eller fler personer och maktfrågan är oftast en bakomliggande orsak. Konflikterna på 
gruppnivån kan handla om brist på kommunikation, saker runt omkring oss, vilka 
roller som man ska ha och värderingar. På organisationsnivå sker konflikter genom 
att organisationen eller samhällets mål och idéer inte stämmer överrens med 
verkligheten. Maltén ger schemaläggning som exempel på en konflikt på 
organisationsnivå. Att ha ett fast schema ger ordning och reda i klassen men 
samtidigt ger det inte läraren möjlighet att vara flexibel. Lenneér-Axelsson och 
Thylefors (1996) menar att det finns två sätt att se på konflikter. Det ena sättet 
fokuserar på konflikten och dess innehåll och det andra sättet är konsekvensen av en 
konflikt. Lenneér-Axelsson och Thylefors hävdar vidare att konflikter oundvikliga. 
Med det menar författaren att meningsskiljaktigheter kommer att uppstå så länge vi 
är fria i våra tankar, ord och handlingar. Esbjörnsdotter (1994) skriver att alla 
konflikter inte går att lösa, vissa löser sig själva medan andra aldrig blir lösta. 
Författaren menar även att vi inte ska undvika konflikter, utan lära oss att hantera 
och lösa dem. 
 

2.2 Hur konflikter påverkar omgivningen 

Lenneér-Axelsson och Thylefors (1996) anser att organisationer automatiskt ger 
konflikter. Det är de roller vi har i organisationen som leder till konflikter. Men 
författaren skriver att konflikterna ska utnyttjas istället för att undvika dem. 
Meningsskiljaktigheter kan leda till framgång, kreativitet och konkurrensförmåga 
istället för motgång. Lenneér-Axelsson och Thylefors hävdar att när en konflikt 
undviks eller sköts på ett oprofessionellt sätt så utgör den ett hot mot arbetsmiljön. 
Ljungström och Sagerberg (2004) beskriver en konflikt som smittsam. Från början 
kan det vara två stycken som är inblandade i konflikten. Efter ett tag börjar kollegor 
att ta ställning och blir inblandade i konflikten även de. Ljungström och Sagerberg 
menar även att de som inte är inblandade måste välja sina ord väl och lyssna av var 
de andra kollegorna står i konflikten för att själv hålla sig neutrala. Att driva en 
verksamhet när man måste välja sina ord och lyssna av sina kollegor kan vara mycket 
jobbigt och kostsamt. Ljungström och Sagerberg menar att en konflikt är 
energikrävande både för dem som är i konflikten och för dem som inte är det.  
 

2.3 Hur uppstår en konflikt? 

Larsen (2002) visar på flera orsaker till att en konflikt uppstår: 
 
– Missuppfattningar och missförstånd 
– Kommunikationsproblem 
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– Olika normer och uppfattningar 
– Värderingar 
 
Vidare menar Larsen att konflikter sällan har en orsak utan ofta flera. Konflikter har 
ofta ett tidigare ursprung.  Missförstånd och feltolkningar i kommunikationen är 
vanliga orsaker till att det leder till konflikt. I en sådan konflikt är det viktigt att 
lyssna aktivt, menar författaren. Ahrenfelt och Berner (2010) anser att det är på vilket 
sätt det är vi förmedlar budskap och hur vi lyssnar som bestämmer hur vi tolkar och 
filterar budskapet. Det vi vill ha sagt stämmer inte alltid överens med det som 
uppfattas av mottagaren. Enligt Lenneér-Axelsson och Thylefors (1996) kan orsaker 
till konflikter vara många, oavsett vilken karaktär konflikten har. Om en konflikt 
upplevs som svår eller inte är oftast en individuell fråga. Lenneér-Axelsson och 
Thylefors menar att det huvudsakligen finns tre typer av konflikter inom en 
arbetsplats och oftast ingår alla tre typerna i en konflikt. Dessa tre typer av konflikter 
är: 
 
– Inom människan (intrapersonella). När en konflikt uppstår här så är det oftast om 
samvetsproblem, ambivalens och aggressionshämningar mm.  
– Emellan människor (interpersonella). Denna typ av konflikt innebär konflikter om 
värderingar, fakta, sakinnehåll och personkemi mm. 
 – Utanför människan (apersonella). Dessa konflikter handlar oftast om mål, 
strukturer, resursfördelning osv. 

 
De Klerk (1996) menar att när en konflikt uppstår beror det på att de inblandade vill 
förbättra sin egen situation på arbetsplatsen. Vidare förklarar De Klerk att den 
främsta anledningen till att det uppstår en konflikt är att alla berörda anser sig vara 
de som har rätt utifrån sitt perspektiv. Därför är det angeläget att ta fasta på 
konfliktens egentliga orsak, sakfrågan. Konflikter, enligt Garnér (1994), Ahrenfelt och 
Berner (2010), kan ske i det dolda. Garnér anser att sådana konflikter kännetecknas 
av att inte alla i gruppen som är involverade av konflikten berörs. Ahrenfelt och 
Berner menar att den dolda konflikten oftast är känd på arbetsplatsen. Det som kan 
hända under en dold konflikt är att det skapas skvaller, intriger eller att de berörda 
blir passiva, menar Garnér. Författaren hävdar att detta i sin tur kan leda till att 
konflikterna blir mer försvarsinriktade och att de involverade försöker att undvika 
varandra genom att organisera arbetet så att de inte behöver kommunicera. Det som 
också kan hända, menar Garnér, är att de individer som är inblandade i konflikten 
kan vända konflikten inåt och blir oengagerade och osäkra på sin roll i 
yrket/verksamheten.  
 
När konflikten inte är dold är den öppen och Ahrenfelt och Berner (2010) anser att 
öppna konflikter är av den karaktären att alla på arbetsplatsen vet om att konflikten 
finns. I verksamheter där konflikter är öppna är det vanligtvis en bra atmosfär och 
bra kommunikationer, menar Ahrenfelt och Berner. I verksamheter där det 
förekommer dolda konflikter är det oftast dålig stämning och kommunikationen är 
svag.  
 

2.4 Hur vet man att det pågår en konflikt? 

Maltén (1998) menar att människor kan uppleva konflikter som obehagliga. Därför 
förtränger vissa människor konflikterna eller låtsas om att de inte finns. Maltén 
menar att man tror att de ska försvinna av sig själv om man ignorerar konflikten. 
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Efter ett tag kan konflikten dyka upp igen och är då så stor att den blir svårhanterlig. 
Maltén berättar hur man kan upptäcka att det pågår en konflikt. Författaren menar 
att kvalitén på saker man gör kan sjunka och det kan även produktiviteten göra, en 
ökning av personalomsättning och sjukskrivning kan ske. I arbetslaget kan det bli 
dålig stämning, pedagogerna kan vara rastlösa, irriterade och oroliga. 
Koncentrationssvårigheter, passivitet och trötthet är något vissa kan plågas av. 
Maltén menar att dessa symptom beskriver att något inte står riktigt rätt till. Larsen 
(2002) har samma teorier om hur man upptäcker konflikter som Maltén, men Larsen 
menar att utöver dessa symptom kan även pedagogerna isolera sig från den övriga 
gruppen. 
 

2.5 ABC-modellen och olika typer av konflikter 

Jordan (2007) skriver om ABC-modellen som är framtagen av fredsforskaren Johann 
Galtung. Modellen är en triangel som är till för att få en översikt över olika perspektiv 
av en konflikt. I C-hörnet finns konfliktens sakfrågor och hörnet kallas för 
motsättning, menar Jordan, även om dessa inte alltid är medvetna eller uttalade hos 
parterna. Parterna har skiljaktiga men tydligt formulerade mål och är därför lätta att 
känna igen. Det finns tre typer av denna sorts konflikter. Ordningskonflikter berör 
vilken ordning eller regler som ska gälla. Positionskonflikter är mer inriktat mot att 
t.ex. få en bättre maktposition. Den tredje konflikten är fördelningskonflikter där 
parterna konkurrerar om det som går att dela upp.  
 
Jordan (2007) skriver sedan om B-hörnet som står för beteende. Detta hörn handlar 
om parternas beteende när de ska framföra sina intressen i konflikten. Olika 
beteenden kan vara verbal kommunikation, kroppsspråk, tonfall, minspel och olika 
handlingar. I en konflikt kan vissa vara utåtriktade och konfronterande, medan andra 
är mer passiva. Det sista hörnet i triangeln är A-hörnet där attityder är i fokus. 
Jordan menar att detta hörn är fokuserat på parternas känslor och viljor. Hörnet 
delas in i tre delar; vad parterna vill (motivationsaspekten), känner (affektiv aspekt) 
och tänker (kognitiv aspekt). Motivationsaspekten handlar om parternas motiv, mål, 
önskningar, strävanden och avsikter i konflikten. Den känslomässiga aspekten 
handlar om vilka känslor som väcks under konflikten. Den kognitiva delen fokusar på 
parternas tankar, t.ex. om bra och dåligt, rätt och fel, om berättelser som bildas om 
varandra och vad som pågår. 
 
Lenneér-Axelsson och Thylefors (1996) menar att det finns olika typer av konflikter.  
Författarna berättar om intresse- och värderingkonflikter. Dessa typer av konflikter 
kännetecknas av att parterna i konflikten inte delar samma grundinställning. 
Intressekonflikter, enligt Lenneér-Axelsson och Thylefors, kännetecknas av parterna 
inte har samma inställning till något och därmed inte kan acceptera den andres 
inställning.  Parterna drar åt olika håll. Typiska intressekonflikter är frågor som rör 
jämlikhet och lönefrågor. Värderingskonflikter däremot förekommer ofta när det 
gäller religion och politikfrågor. Värderingskonflikter genomsyras ofta av moraliska 
grundtoner. Svedberg (2003) talar om en konflikt som kallas pseudokonflikt. 
Pseudokonflikter är konflikter där olika parter i konflikten egentligen är överens, 
men missförstånd har uppstått på grund av bristfällig information och att 
kommunikationen har brustit. 
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2.6 Vilka roller finns det i en konflikt? 

Det finns olika roller/stilar i en konflikt anser Lenneér-Axelsson och Thylefors 
(1996). Den första rollen är den undvikande stilen. Den här stilen innebär att 
personen ifråga visar svag omsorg för sina egna och andras intressen. Men om en 
person i stället prioriterar andras behov före sina egna så ses denna stil som den 
anpassande stilen. Motsatsen till den anpassande stilen är den tävlande. Det innebär 
att personen ifråga istället prioriterar sina egna intressen före andras. Den fjärde 
rollen är den samarbetande stilen. Den rollen innebär att man vill hitta lösningar 
utan att anklaga, beskylla eller fly.  Den sista rollen är den kompromissande stilen. 
Den rollen innebär att man har ett stort intresse av att tillgodose andras behov före 
sina egna behov och intressen. Det finns alltså fem olika stilar i en konflikt och det är 
den anpassade, den undvikande, den tävlande, den samarbetande och den 
kompromissande stilen, enligt Lenneér-Axelsson och Thylefors (1996). 
 
Enligt Esbjörnsdotter (1994) finns det olika reaktionsmönster i en konflikt:  
– Förträngning betyder att obehagligheterna i konflikten pressas undan och glöms 
bort. 
– Projicering betyder att man säger något till den andra om vad denne tycker och 
tänker men egentligen är det man själv tycker och tänker.  
– Rationalisering betyder att man försöker finna anledningar och argument till att 
det är bra som det är nu.  
 – Regression betyder att man går tillbaka till det som var känt innan konflikten 
uppstod.  
– Reaktionsbildning betyder att man gör tvärtemot vad man vill göra. Du vill 
exempelvis gråta men blir istället tuffare.  
– Fixering betyder att man låser fast sig vid något, t.ex. ett sätt att göra en sak eller en 
tanke man har.  
– Identifikation betyder att man tycker sig vara lik någon annan eller gör sig lik 
denne.  
– Kompensation betyder att man exempelvis gjort något dåligt och gör något annat 
som är bra för att dra uppmärksamheten från det dåliga.  
 

2.7 Vem har ansvar för att lösa konflikten?  

Enligt Larsen (2002) är det chefen på arbetsplatsen som har det yttersta ansvaret när 
det gäller arbetsmiljön. Det är oftast chefen som utgör grunden för klimatet, kulturen 
och normen på arbetsplatsen. Detta gör att han eller hon måste vara medveten om de 
processer som pågår utan att vara en övervakare. Det i sin tur gör att han eller hon 
har det yttersta ansvaret på en positiv eller negativ utveckling på arbetsplatsen. 
Larsen menar att en chef bör ingripa när denna ser att en situation/konflikt påverkar 
arbetsplatsen negativt. Ellmin (1992) hänvisar till De Klerk (1990) som anser att det 
finns vissa beslut att ta innan en chef ingriper i situationen. Det första beslutet är att 
chefen bör kartlägga situationen. Det andra beslutet är att bedöma allvaret i 
situationen. Det tredje är att bedöma om hjälp behövs. Till sist bör chefen välja rätt 
experthjälp. I LPFÖ98 står det att förskolechefen ska ”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” (LPFÖ98, 2010, s.16). 
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2.8 Hur man löser och undviker konflikter 

Maltén (1998) har i sin bok en modell för hur man löser konflikter. Steg 1 är att 
identifiera och definiera konflikten. Vilka problem har gruppen? Hur ofta 
uppkommer dem? Vad är orsaken? Detta är frågor som arbetsgruppen bör ställa sig, 
anser Maltén. Arbetslaget ska även se efter om konflikten ligger på individnivå, 
individens relation till omgivningen, arbetesuppgifterna, organisationen, 
arbetsledningen och förhållanden i privatlivet. Steg 2 i Malténs modell är att ta fram 
möjliga lösningar på konflikten, hur laget ska hantera konflikten. I steg 3 ska 
arbetslaget värdera lösningarna och analysera för- och nackdelar. I steg 4 bestämmer 
arbetslaget vilket hanteringsförslag som är bäst. Sedan kommer steg 5 då arbetslaget 
genomför beslutet och till sist i steg 6 utvärderar arbetslaget resultatet. Försvann 
konflikten, eller behöver arbetslaget vidta några åtgärder?  
 
Det finns olika sätt för att förebygga att missförstånd uppstår, enligt Ahrenfelt och 
Berner (2010).    
 
– Plats och tidpunkt, rätt valt? 
– Ha ögonkontakt med den du talar med. 
– Håll koll på om personen som du samtalar med har uppfattat det du vill ha sagt, 
rätt. 
– Försök inte att övertyga för snabbt utan lyssna aktivt. 
– Om oklarheter uppstår så fråga på en gång. 
 
Thornberg (2006) påpekar att när någon hanterar konflikter måste denne tänka på 
att den både hanterar sina egna och andras känslor. Thornberg menar då att man inte 
ska skynda fram med en lösning på konflikten utan det krävs en medvetenhet om 
känslorna också. Enligt Jordan (2007) så kan det vara en stor vinst för arbetslaget 
och även organisationen när ett arbetslag haft en stor konflikt och löst den på ett bra 
sätt. Jordan menar att när konflikten är löst på ett värdigt och konstruktivt sätt så 
skapas en stark känsla av förtroende och tillit till kollegorna.  
 
Angelöw (2002) skriver om den arbetsplats som är hälsosam och välfungerande. 
Författaren menar att arbetsplatsen ska vara meningsfull och lustbetonad att arbeta 
på, ett positivt arbetsklimat och ett gott samarbete ska finnas på arbetsplatsen och 
det ska vara ett uppskattande klimat mellan chefer och arbetskollegor. Även 
Hargreaves (1998) menar att samarbete är viktigt, att man kan lära av varandra, dela 
sina kunskaper och skapa utveckling när man har ett gott samarbete. Det Angelöw 
(2002) betonar som extra viktigt vid en arbetsplats är ett positivt arbetsklimat och 
goda relationer mellan kollegorna. Detta främjar sammanhållningen mellan kollegor, 
engagemanget, arbetstillfredsställelsen och prestationsförmågan. 
 

2.9 Sammanfattning 

Svedberg (2003) anser att en konflikt oftast ses som negativ, men det kan även vara 
utvecklande att ha konflikter. Maltén (1998) menar att konflikter finns på olika 
nivåer: individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Lenneér-Axelsson och 
Thylefors (1996) och Esbjörnsdotter (1994) hävdar att det inte går att undvika 
konflikter och alla konflikter blir inte lösta. Lenneér-Axelsson och Thylefors (1996) 
menar att om konflikten inte blir löst eller sköts på ett oprofessionellt sätt kan den 
utgöra ett hot mot arbetsmiljön. En konflikt kan bli smittsam, det kan vara ett par 
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som är inblandad från början men efter ett tag tillkommer det fler kollegor som tar 
parti, anser Ljungström och Sagerberg (2004). I en konflikt måsta man använda sina 
ord väl och lyssna på varandra. En konflikt kan vara energikrävande, både för dem 
som är i den och kollegorna runt omkring. Larsen (2002) menar att en konflikt kan 
uppstå genom missförstånd, brist i kommunikationen, olika uppfattningar och 
värderingar. Det finns tre olika konflikter, påpekar Lenneér-Axelsson och Thylefors 
(1996): intrapersonella, interpersonella och apersonella, men ofta är alla tre orsaken 
till att en konflikt uppstår. På en arbetsplats uppstår ofta en konflikt eftersom de 
inblandade vill förbättra den, menar De Klerk (1996). Enligt Ahrenfelt och Berner 
(2010) kan en konflikt kan vara öppen då alla vet om att den finns, den kan även vara 
dold då någon eller några inte vet om att det pågår en konflikt.  

3. Metod 

Under denna del beskrivs studiens datainsamlingsmetod, urval, databearbetning och 
analysmetod och etiska ställningstaganden. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att göra intervjuer (bilaga 1) på två olika orter och i olika verksamheter 
eftersom att vi vill undersöka om pedagogerna arbetar med konflikthantering och 
vilka typer av konflikter de har. Anledningen till att vi valt att göra en intervju och 
inte en observation är att vi tror att det kan vara svårt att observera en konflikt som 
kanske inte kommer fram när vi är närvarande.  
 
I den kvalitativa undersökningen är intervjuer vanliga för att forskaren ska få en 
inblick hur respondenterna tänker anser Denscombe (2009). Stukát (2011) menar att 
en av de viktigaste redskapen när man gör en studie i utbildningsveteskap är 
intervjuer. Vid en intervjupresentation menar författaren att forskaren måste kunna 
motivera relevansen i de frågor som har vart till grund för intervjun och 
tillvägagångsättet måste grundligt kunna förklaras menar författaren.  
 

3.2 Studiens arbetsgång 

När vi hade valt ämnesområde, gick vi till biblioteket för att titta efter litteratur som 
var passande för den här studien. Eftersom att det fanns mycket litteratur ansåg vi att 
det var bättre att sitta på varsitt håll för att leta relevant information. Vi träffades 
sedan för att sammanställa den kunskap som vi fått fram. Under tiden som vi 
träffades skrev vi ner intervjufrågor som vi ansåg passa vårt syfte med studien. Efter 
att gemensamt hittat på intervjufrågor bestämde vi oss för att göra intervjuerna i 
skilda verksamheter. Vi transkriberade de intervjuer som vi hade spelat in.  Sedan 
träffades vi för att sammanställa resultatet från intervjuerna. Vissa punkter delade vi 
upp för att bearbeta på egen hand. När vi sedan träffades gick vi igenom dessa 
punkter. Analysen bearbetade vi tillsammans. Arbetet med den här studien har 
fungerat bra. Vi har samarbetat på bästa sätt. Vår handledare har gett konstruktiv 
kritik, men vi har inte alltid har förstått varandra.  
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3.3 Urval 

När vi valt vilket ämne vi skulle skriva om och att vi skulle göra intervjuer så skickade 
vi ut ett missivbrev (bilaga 2) till en förskola och en skola. I missivbrevet informerade 
vi om de forskningsetiska principerna och vad det innebär att medverka i 
forskningsstudien. Vi efterfrågade fyra frivilliga pedagoger i respektive verksamhet 
som ville delta i vår studie genom en intervju. Vi ställde inga krav på deras utbildning 
eftersom att det inte är relevant för denna studie. 
 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Under resultatdelen har vi transkriberat och sammanställt intervjuerna utifrån de 
svar vi har fått av pedagogerna. Genom att lyssna flera gånger på intervjuerna som vi 
spelade in, anser vi att vi inte har missat viktig information som annars kunnat gå 
förlorad.  Vi har sedan jämfört svaren i intervjuerna med den bakgrundslitteratur 
som vi har presenterat för att se om vi kunde hitta olika typer av konflikter. Därefter 
har vi sammanställt svaren under rubriker som vi har funnit relevanta för den här 
studien.  
 

3.5  Etiska ställningstaganden 

Denscombe (2009) menar att när resultatet ska redovisas måste man tänka på att: 
– respondenterna har värdigheter och rättigheter och respektera detta. 
– respondenterna inte genom medverkan i studien kan lida någon skada. 
– respektera respondenternas integritet och vara ärliga i arbetet. 
 
Dessa tre punkter finns till för att skydda respondenternas medverkan i studien och 
därför måste vi tänkt på dem när vi genomfört intervjun och redovisa den. Vi tänkte 
även på de forskningsetiska principerna innan, under och efter intervjuerna. Enligt 
Stukát (2011) är dessa principer: konfidentialitetsprincipen, nyttjande-principen, 
informationsprincipen och samtyckesprincipen. Detta är något vi har informerat om i 
vårt missivbrev innan intervjun så att respondenterna är informerade om deras 
rättigheter, ämnet som ska behandlas och att medverkan är frivillig. I brevet frågar vi 
om pedagogerna är villiga att delta och vi tvingar ingen att vara med. Med detta 
missivbrev uppfyller vi kraven till informationsprincipen och samtyckesprincipen. Vi 
uppfyller konfidentialitets-principen genom att våra respondenter är anonyma och 
inte kan kopplas till vårt arbete. Genom att endast använda informationen vi fått från 
respondenterna uppfyller vi nyttjandeprincipen. Vi ser även till att inte 
respondenterna tar skada vid intervjun, detta gör vi genom att inte ha frågor som är 
utpekande. Vi informerade respondenterna om att deras namn i vår studie kommer 
att vara fingerade.  

4. Resultat 
Under denna del presenteras resultatet som framkommit under intervjuerna med 
pedagogerna i de olika verksamheterna.  

4.1 Resultatpresentation 

Vi har intervjuat åtta pedagoger, fyra respondenter var på respektive verksamhet och 
ort. Svaren var likartade med få variationer och vi har därför valt att lägga fokus på de 
fyra intervjuer som vi anser vara mest intressanta och som har gett de mest 
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utvecklade svaren. Vi sammanfattar inledningsvis de fyra andra i mer generella 
termer. Vi börjar dock med en kort bakgrundteckning av de båda verksamheterna. 
 

4.1.1 Arbetslag 1: förskola 

Fyra av intervjuerna har gjorts på en förskola som ligger i en mindre by utanför en 
större stad. Verksamheten består av tre avdelningar och där arbetar sju pedagoger 
som är uppdelade på dessa tre avdelningar. Tre av pedagogerna är utbildade 
förskollärare och det är en förskollärare placerad på varje avdelning. Antalet barn på 
förskolan är för närvarande ca 35 stycken. Många av barnen kommer från familjer 
med arbetarbakgrund. Det finns en förskolechef, men denna är inte placerad på en 
förskola, utan åker runt till olika förskolor och skolor. Förskolechefen finns tillgänglig 
och besöker skolan någon eller några dagar i veckan. På förskolan arbetar endast 
kvinnor. De som har ställt upp på intervjuerna är Hilda, Lovisa och Vera, samt Agnes. 
Namnen som nämns i intervjuerna är inte informanternas riktiga namn utan 
fingerade för att skydda informanternas identitet.  
 

4.1.2 Lovisas och Hildas intervjusvar 

I alla fyra intervjuerna framkom att pedagogerna anser att man ska diskutera fram ett 
gemensamt beslut. Lovisa anser att konflikterna ska ske enskilt och inte inne på 
avdelningarna och bland barnen. Alla informanter anser att det är den som startar 
konflikten som bär ansvaret i en konflikt, men Lovisa anser att i svårare konflikter så 
är det förskolechefens jobb att se till att konflikten löses. Alla pedagogerna hade 
pedagogiska konflikter, alltså sådana som rör frågor i och om verksamheten. Hilda 
berättar om en konflikt där det uppstod missämja på grund av ett personligt påhopp. 
Detta resulterade att de båda parterna undvek varandra under en tid, vilket gjorde att 
arbetet påverkades, eftersom parterna inte pratade med varandra. Lovisa berättade 
att konflikter ibland handlar om förhållningssätt gentemot barn vars släktingar 
jobbar på förskolan och personal som har vänners barn på förskolan.   
 

4.1.3 Intervju med Vera 

Vera har arbetat 41,5 år med barn. Konflikter är något som Vera har fått arbeta med. 
Hon berättar att hon har idéer och styr och ställer, men om hon inte får med sig sina 
kollegor fortsätter hon på egen hand. Detta i in tur leder till konflikter, säger Vera. 
Hon anser att en konflikt är ”Att vi inte tycker samma saker när vi diskuterar.”  
 
Vera nämner en tidigare konflikt då de behövde ta in hjälp för att konflikten var för 
stor. Den uppstod under en gemensam planering när arbetslaget skulle göra en 
pedagogisk dokumentation. Vera menar att de andra inte hjälpte till med att skriva 
dokumentationen och hon fick göra den själv. Hon författade den pedagogiska 
dokumentationen själv och skrev under med sitt eget namn, vilket resulterade i att de 
andra blev irriterade för att deras namn inte stod med och en konflikt uppstod. Vera 
berättar att hon inte har fått lära sig att lösa konflikter i arbetslaget.  Men vid den 
tidigare konflikten då de behövde hjälp, fick de redskap för hur man kan lösa 
konflikter. Enlig Vera är ”diskutera något man måste göra när det är en konflikt. 
Man måste försöka att lösa konflikten och komma fram till ett gemensamt beslut.” 
Vera anser att det är den som har startat en konflikt som bär ansvaret för den. ”Har 
man gett sig in i någonting så måste man vara med och lösa det,” anser Vera.  
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Konflikterna i arbetslaget handlar oftast om rutiner och hur de ska göra i vissa 
situationer. Det kan vara situationer där det är bestämt vad som ska göras men 
personen inte gör det. Vera berättar att konflikter påverkar arbetet men ”då kör jag 
på själv, om det blir för omständigt eller för stort.”  
 

4.1.4 Intervju med Agnes  

Agnes har arbetat inom förskoleverksamhet 1,5 år och innan dess har hon arbetat 
inom skolverksamheten. Hon har bland annat arbetat som lärare i särskolan. Anges 
berättar att konflikter har funnits till och från, fast på olika sätt. Hon berättar vidare 
att på en tidigare tjänst inom skolverksamheten så var det blandat med både kvinnor 
och män och männen stod för en sak och kvinnorna för annan. Det var högt i tak och 
man diskuterade väldigt mycket, men det ledde inte till konflikter. ”En konflikt 
upplever jag mycket som, att när man inte kan prata med varandra.”  
 
Vidare berättar Agnes att så länge man tycker olika och man har ett öppet klimat där 
alla kan framföra sina åsikter så upplever hon inte att det är en konflikt. ”Men när 
folk blir tysta eller när det av någon anledning inte går att prata så känns det som 
en konflikt.”  I det nuvarande arbetslaget har de inte fått lära sig att lösa konflikter. 
Agnes anser precis som Vera att om man ska lösa en konflikt ska man diskutera. Hon 
berättar att om hon ställer en fråga och svaret inte är tillfredställande vill hon gärna 
lösa konflikten så fort som möjligt. Hon berättar att hon agerar genom att möta upp 
personen ifråga och ställa frågor som:” Vart det något konstigt nu?  Sa jag något fel 
eller så?” Hon vill möta upp personen i fråga på ett öppet sätt och inte gå till angrepp. 
”Många gånger beror en konflikt på att det har blivit ett missförstånd och att 
personen ifråga inte har menat det på det sätt som jag hade uppfattat det hela” 
anser Agnes. 
 
Konflikterna på arbetsplatsen handlar oftast om brist på kommunikation. ”Att vi inte 
hunnit prata med varandra. Här upplever jag att alla får tycka om allt, vilket jag 
ibland ställer mig lite frågande till. Men jag är ny och jag försöker att forma mig i 
det. Om man inte har bollat med varandra så känner sig någon kanske överkörd.”  
 
Det framkommer inte så mycket mer om vad konflikterna innehåller men Agnes 
berättar hur hon känner inför den här problematiken om att alla måste veta allt.  Hon 
berättar att hon ibland kan känna en mindre frustration över känslan att ”hur jag än 
gör så blir det fel.”  Hon ställer själv hypotesen att ”det är ett kvinnligt drag att man 
vill ha ett sådant kontrollbehov.” Hon berättar vidare att de flesta konflikter de har i 
arbetslaget rör verksamheten. ”Hur man än gör så känns det som att någon tycker 
eller kommenterar det man gör, man blir ifrågasatt. Det påverkar.” Hon berättar 
att hon ofta tänker på det och ställer frågor till sig själv: ”Hur blir det nu? Hur tänker 
min kollega?” Hon poängterar att det inte alltid syns, eftersom hon själv anser sig ha 
en stark vilja, men tror samtidigt att det påverkar engagemanget i arbetet med 
barngruppen.  
 

4.1.5 Arbetslag 2: förskoleklass/fritidshem 

Anna, Sara, Fia och Lisa arbetar på en skola som ligger i en stad med cirka 12. 000 
invånare. På skolan finns det flera arbetslag, men förskoleklassen/fritidshemmet 
arbetslag består av fem pedagoger. Två av dessa arbetar i förskoleklassen och tre 
arbetar i fritidshemmet. I skolans närområde finns det en skog, en liten sjö som det 
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rinner en bäck ifrån och flera höga backar. På skolan går det ca 160 elever från 
förskoleklass upp till år 3, det finns ca 15-20 elever som har icke svensk etnisk 
bakgrund. Alla har lång erfarenhet av yrket och har varit verksamma i mellan 20 och 
35 år.  
 

4.1.6 Lisas och Annas intervju 

Lisa anser att konflikter kan handla om något otroligt banalt, men även om 
arbetsinsatsen eller arbetstider som överskrids. Även Anna menar att konflikterna 
kan handla om arbetsinsatser eller arbetstider som man inte respekterar. Lisa och 
Anna anser att man ska lösa en konflikt genom att kommunicera och samtala med 
varandra innan problemet har blivit för stort. Anna menar att det är viktigt att hitta 
en gemensam lösning, genom att t.ex. gå halva vägen var. Lisa som inte kan minnas 
att en konflikt har påverkat arbetet, anser att man ska vara lyhörd och 
anpassningsbar för att det inte ska uppstå någon konflikt. Hon menar att man lär sig 
någonting i detta arbete varje dag och man måste anpassa sig till varandra. Anna 
arbetade med en tjej en gång som mest satt och såg på vad de andra gjorde. Anna 
anser att ”felet vi som jobbade med henne gjorde, var att vi ingenting sa till henne. 
Vi gick mest och retade upp oss, fast det aldrig gick så långt att det blev någon 
konflikt.” Anna menar att de borde ha tagit upp det med tjejen men de var rädda för 
att det skulle bli en konflikt.  
 
Lisa och hennes arbetslag fick hjälp av en beteendevetare då det var mycket 
omorganisationer som påverkade individerna känslomässigt och det blev slitningar i 
gruppen. De fick gå till honom i hela arbetslaget och prata om varandras styrkor och 
positiva sidor. Om de ville fick de gå dit enskilt och ha samtal också. Lisa säger att 
”det var bra att det kom någon för då var det arbetsamt. Och det är viktigt att man 
känner sig trygg i den gruppen man är och blir respekterad för den man är. Det är 
en viktig grund i att det inte heller ska bli så tokigt.” 
 

4.1.7 Intervju med Sara  

Sara tycker att en konflikt är då man har delade meningar och olika sätt att se på 
saker. Hon anser att en konflikt kan uppstå när man inte kan anamma det någon 
annan tycker, vilket innebär en störning. En konflikt är ”till exempel att man är 
överens om hur man ska genomföra någonting, men sen inte följer det”. Sara tycker 
att man ska lösa en konflikt genom att hitta en gemensam lösning på problemet. Om 
det inte fungerar så får man gå vidare till en arbetsledare som finns med och stöttar, 
steget efter det blir att ta hjälp av professionell hjälp, anser hon. Sara säger att den 
personen kan ”se vad som är problemet och hur kan man gå vidare med 
problematiken som har skapats”. Hon påpekar även att en konflikt inte behöver vara 
något negativt, utan att det kan vara bra att ha konflikter för att kunna utvecklas.  
 
Sara anser att det är arbetsledarens ansvar att lösa en konflikt då den uppstår, men 
när hon tänkt efter kommer hon på att det finns småkonflikter och då behöver inte 
chefen blandas in, utan då får man lösa dem själv. Om konflikten blir för stor får man 
ta hjälp av chefen, menar Sara. Hon anser att vid mindre konflikter är det de som är i 
konflikten som har ansvaret för den. Enligt Sara handlar konflikterna om ”olika syn 
på att arbeta och förståelsen för varandras olikheter.” Andra saker som gör att 
konflikter uppstår kan vara stress, för hög arbetsbelastning och en otydlig struktur i 
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arbetslaget och ingen vet vad som ska göras eller vem som ska göra arbetsuppgiften, 
menar Sara.  
 
Sara anser att en konflikt kan påverka arbetet genom irritation, dålig stämning och 
sjukskrivning. Hon tror även att barnen känner av om det pågår en konflikt och det 
inte är riktigt som det brukar. ”Stämningen blir lite tvär och tyst och det blir inte 
samma arbetsglädje och det tror jag genomsyrar. Det är svårt att dölja det inför 
elever.” Sara berättar att de en gång fått ta hjälp av en beteendevetare. Hon minns 
inte så mycket av detta, men berättar att de ”hade samtal kring det här hur man 
beter sig, olikheter och vikten av att vara öppen och försöka lyfta saker i tid”. 
 

4.1.8 Intervju med Fia  

Fia anser att en konflikt är ”till exempel att man är överens om hur man ska 
genomföra någonting, men sen inte följer det”. Fia tycker också att konflikter kan 
innefatta olika syn på värderingar och hur man beter sig mot andra. Hon menar att i 
yrket får man inte uttala sig diskriminerande mot någon annan för detta kan leda till 
en konflikt. Det kan även uppstå en konflikt om någon gör någonting som går emot 
Fias värderingar. Hon tycker att man ska lösa en konflikt genom att ta upp den när 
det inträffar, men ibland kan det vara bra att vänta ett tag och resonera med sig själv 
och tänka igenom det ordentligt. Om man förhastar sig kanske man säger något 
tokigt, menar Fia. Man måste fråga den andra vad den menade när man tar upp 
konflikten eftersom det kan vara ett missförstånd eller feltolkning. Det är kanske inte 
alltid lätt att ta upp något med en annan kollega på ett bra sätt, menar Fia. 
 
Fia anser att det är de som är inblandade i konflikten som har ansvaret att redan ut 
den. Hon menar att alla i arbetslaget har ansvaret att lösa konflikten, ”men jag har ju 
skyldighet och inte lämna över det på någon annan, för att den ska lösa min 
konflikt.” Fia tycker att konflikterna exempelvis kan handla om fördelning av elever 
vid mellanmål och fritidstiden. Fia hade en konflikt på en tidigare arbetsplats då en 
personal på avdelningen bredvid uttryckte sig förnedrande mot utländska personer. 
Fias tog tag i problemet på en gång eftersom att hon själv är utlandsfödd. Hon hade 
även en mindre konflikt med en förälder om sophantering (som var temat), men 
föräldern hade svårt att se någon nytta med det och kände inget ansvar för 
kommande generationer. 
 
Fia anser att konflikter kan påverka arbetet och menar att de påverkar på så vis att 
hon blir frustrerad. ”Men då känns det ju bra då jag har tagit upp konflikten. Men 
sen beroende på hur konflikten möts så kan man reagera på olika sätt och tycka, 
vad skönt, nu är det utagerat.” Fia kan även bli irriterad då hon är i en konflikt och 
den andra parten inte förstår henne. Men hon påpekar även att konflikter kan vara 
utvecklande då man diskuterar med varandra och rensar luften.  
 
Fia berättade att hon hamnade i en konflikt med en kollega på arbetet. Hon visste 
dock inte att det var en konflikt eftersom den var dold för henne och låg hos kollegan. 
Konflikten handlade om att kollegan kände sig påhoppad då Fia på den första 
arbetsplatsträffen frågat vad kollegan ansåg om det som de pratade om. Fia ville att 
den tystlåtna kollegan skulle känna sig inkluderad i samtalet och hon anser själv att 
hon frågade på ett artigt sätt. Kollegan kände sig påhoppad och kontaktade chefen. 
Enligt Fia hanterade chefen den dolda konflikten på ett oprofessionellt sätt. Istället 
för att hjälpa till att lösa konflikten så att båda parterna skulle bli nöjda, valde chefen 
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att ta ställning mot Fia. Fia uppfattade detta som en maktdemonstration att chefen 
gjorde en markering mot henne. Hon tror att chefen uppfattade henne som ett hot 
eftersom att Fia vågade stå för sina åsikter.  
 

 4.1.9 Sammanfattning 

De flesta respondenter har gett liknande svar på nästan alla frågor. Alla har tidigare 
erfarenheter av konflikter, men ungefär hälften av respondenterna anser att de är 
förskonade från konflikter. Vad respondenterna anser att en konflikt är skiljer sig lite. 
Respondenterna anser att konflikterna handlar om: arbetssätt, olika syn på arbetet 
och värdegrundsfrågor, fördelning av elever på fritids, meningsskiljaktigheter, 
pedagogiska konflikter och konflikter kring rutiner; oftast rör de själva 
verksamheten. Alla respondenter anser att en konflikt ska lösas genom 
kommunikation och inte låta konflikten gå för långt. Ansvaret ligger enligt 
respondenterna på den som startar konflikten eller de som är inblandade i konflikten. 
Går det inte att lösa den går man vidare till förskolechef eller rektor, efter det får man 
ta hjälp utifrån, anser respondenterna. Konflikterna kan påverka arbetet genom att 
man blir irriterad eller att det går så långt som sjukskrivning. Vissa av 
respondenterna anser även att barnen kan känna av stämningen och märka att det 
pågår en konflikt. Några respondenter säger även att konflikter kan vara utvecklande 
och man blir glad och stärks när man rett ut en konflikt. Vissa av respondenterna har 
någon gång fått tagit hjälp utifrån vid en konflikt. De har fått hjälp av en 
beteendevetare eller psykolog som kommit och hjälpt dem att redan ut problemen.  

5. Metoddiskussion 
Vi skickade ut missivbrev till varsin skola och förskola där vi frågade om någon 
frivillig ville ställa upp i vår studie och beskrev de forskningsetiska principerna. Vi 
skickade våra missivbrev på olika sätt. Till förskolan skickades missivbrevet till en 
person som förväntades vidarebefordra detta till kollegorna vilket inte skedde. 
Frågan vi kan ställa oss är om vi var otydliga i informationen till den pedagogen som 
fick missivbrevet. Detta i sin tur resulterade i att respondenterna blev tillfrågade när 
vi var där om de ville bli intervjuade. Vi fick före varje intervju gå igenom de 
forskningsetiska principerna och intervjuinnehållet med informanterna. Missivbrevet 
som skickades till skolan skickades till alla pedagogerna i arbetslaget, men de svarade 
inte på om de ville medverka i studien. Vi kanske var otydliga även här när det gällde 
svar om deltagande i studien. När vi var på respektive skola/förskola frågade vi 
pedagogerna om de fått missivbrevet som vi hade skickat ut och frågade därefter 
muntligt om de ville vara delaktiga i vår studie.   
 
Intervjuerna gjorde vi var för sig på grund av tidsbrist och avståndet mellan varandra. 
Detta är något vi ska tänka på till nästa gång och göra intervjuerna tillsammans, 
eftersom att kan vara enklare att skriva resultatet när vi har hört alla intervjuer. 
Enligt Stukát (2011) kan informanterna känna sig förhörda om det är fler som utför 
intervjun. Vi tror även att det kan bli svårare om det är två som intervjuar då man 
kanske pratar i munnen på varandra eller informanten tycker att det är svårare att 
svara på till viss del personliga frågor när det är två stycken som lyssnar. Det finns 
fördelar och nackdelar med att intervjua tillsammans respektive ensam. 
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Under intervjuerna spelade vi in det som berättades så att vi sedan skulle kunna 
transkribera det för att kunna t.ex. använda oss av citat i resultatet. Vi spelade även in 
intervjuerna för att vi skulle kunna lyssna aktivt på det som berättades och få ett 
samtal som flöt på. Hade vi istället skrivit hade informanterna tagit pauser för att vi 
skulle hinna skriva och kanske glömt bort det de ville framföra.  
 
Relationen mellan respondent och oss som intervjuar är något som vi tror påverkar 
när man gör en intervju. Vad vi menar är att relationen gör att informanten kan 
känna sig trygg och därmed kan de ge mer utvecklade svar. Samtidigt kan 
informanten glida från ämnet eller tycka att det är jobbigt att sitta i en situation då vi 
inte ger någon respons på det som berättas. Med detta menar vi att vi inte lägger in 
våra egna värderingar i intervjun så att respondenten blir påverkad.  
 
När vi hade sammanställt resultaten började vi att anlysera materialet. Vi jämförde 
det resultat vi hade fått fram med den litteratur som vi tidigare ställt samman. När vi 
hade jämfört resultatet och litteraturen kategoriserade vi de olika konflikterna som 
framkommit och som respondenterna beskrivit.   

6. Resultatanalys  
Här presenteras analysen av materialet som framkommit i resultatet. Vi har sett att 
det finns vissa typer av konflikter i verksamheterna. Dessa konflikter har vi 
kategoriserat när vi redovisar analysen.   

6.1 Pseudokonflikter 

Ahrenfelt och Berner (2010) anser att man ska vara tydlig i sin kommunikation. 
Kommunikationsproblem kan leda till missförstånd som även det kan leda till 
konflikter, enligt Larsen (2002). En konflikt som vi tror beror på ett missförstånd är 
när en pedagog blev kallad till chefen för att en kollega kände sig kränkt. Pedagogen 
uppfattade inte situationen som kränkande utan ville ha med alla i diskussionen. 
Konflikter som handlar om missförstånd benämns som pseudokonflikter. Det som 
kännetecknar pseudokonflikter är att parterna är överens, men det har blivit 
missförstånd på grund av bristfällig information, enligt Svedberg (2003).  
 

6.2 Ordningskonflikt och sakkonflikter 

En konflikt de har haft i förskolans arbetslag var att arbetslaget hade bestämt rutiner 
så att matsituationen skulle bli så enkel som möjligt. Detta skulle ske genom att den 
som var inne medan de andra var ute också var den som plockade av matvagnen. En 
pedagog i arbetslaget gjorde inte det som var bestämt. Detta var något som ledde till 
en konflikt. Enligt vår tolkning är detta en ordningskonflikt. Denna typ av konflikt 
kan härledas till Jordan (2007). Författaren menar att ordningskonflikter är något 
som rör ordningen och vilka regler som ska gälla. Ordningskonflikter tillhör, enligt 
Jordan C-hörnet i ABC modellen. C-hörnet innehåller sakkonflikter. Denna typ av 
konflikt innehåller ordningningskonflikter, fördelningskonflikter och 
positionskonflikter.  Sakkonflikter betyder att två individer är oense om något. Vi har 
sett i resultatet att de har många konflikter på förskolan. Konflikterna rör oftast 
rutiner, vilket tillhör ordningskonflikter. På förskolan har de haft konflikter som rör 
pedagogisk dokumentation, vilket även det är en sakkonflikt. En typisk sakkonflikt 



20 
 

 
 

 

som vi har sett i resultatet är förskoleklassen/ fritidshemmets konflikt om 
fördelningen av elever vid mellanmålet.  
 

6.3 Positionskonflikt 

Jordan (2007) beskriver i ABC modellen om positionskonflikter som ofta handlar om 
att få en bättre maktposition. En konflikt som vi kan koppla till positionskonflikter är 
den som beskrivs av en pedagog i förskoleklassen/fritidshemmets arbetslag då en 
pedagog gick till sin chef för att få stöd och hjälp att hantera en konflikt. Konflikten 
eskalerade eftersom chefen tog den andres parti. Pedagogen upplevde detta som en 
maktdemonstration.  
 

6.4 Värderingskonflikt 

En pedagog från förskoleklassen/fritidshemmets arbetslag berättade om en konflikt 
där en kollega uttalade sig kränkande mot personer med en annan etnisk bakgrund 
än svensk. Pedagogen kände sig kränkt av det som kollegan hade sagt eftersom att 
hon själv är utlandsfödd och det blev en konflikt. Den här konflikten kan härledas till 
värderingskonflikten. Värderingkonflikter, enligt Lenneér-Axelsson och Thylefors 
(1996), är ofta kopplade till religion och politik och har moraliska grundtoner. Vi kan 
även koppla denna konflikt till läroplanerna för förskola samt grundskolan. I dessa 
styrdokument står det att ”skolan ska främja förståelsen för andra människor” (Lgr11, 
sid 7).  
 
En konflikt som vi har sett som en värderingskonflikt, är den som handlar om hur 
man bemöter barn i förskolan. I den lilla byn där förskolan ligger känner alla 
varandra och flera av pedagogerna på förskolan har vänners och släktingars barn på 
förskolan. Detta kan i sin tur leda till favorisering av barn och att barnen behandlas 
på ett annorlunda sätt. När en pedagog har ett annat förhållningssätt mot ett barn 
kan det leda till att de andra pedagogerna blir irriterade på detta, vilket i sin tur kan 
leda till en konflikt. Detta stämmer inte heller överens med läroplanen för förskolan 
som säger att alla ska behandlas lika oavsett bakgrund.   
 

6.5 Chefens ansvar 

Larsen (2002) anser att chefen ska ingripa då arbetsplatsen påverkas negativt av 
konflikten. En pedagog i förskoleklassen/fritidshemmets arbetslag berättade att hon 
hade en dold konflikt som hon försökte få hjälp av chefen att lösa, men detta gav 
inget resultat. En chef som känner sina medarbetare bra, kanske tar parti för en 
medarbetare som hon tycker om mer än den andra eller känner den ena kollegan 
bättre. Lenneér-Axelssson och Thylefors (1996) menar att om en konflikt hanteras på 
ett oprofessionellt sätt kan detta bli ett hot mot arbetsmiljön. Enligt pedagogerna är 
det de som är inblandande i konflikten som har ansvaret att lösa den. När 
konflikterna har blivit för stora och de inte kan lösa den själva anser pedagogerna att 
chefen ska ingripa.   
 

6.6  Experthjälp 

Ellmin (1992) hänvisar till De Klerk (1990) som menar att den sista utvägen i en 
konflikt är att ta in experthjälp. I resultatet framgår det att flera av pedagogerna har 
tagit hjälp utifrån när de haft en konflikt som de inte kunde lösa på egen hand. Två av 
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pedagogerna anser att om inte chefen kan hjälpa till och lösa konflikten så ska man ta 
hjälp utifrån. Två av pedagogerna i förskolan fick vid ett tidigare tillfälle i en konflikt 
hjälp av en psykolog för att lösa en konflikt som blivit för stor. Konflikten de hade 
handlade om pedagogisk dokumentation. En pedagog i förskoleklass/fritidshemmet 
fick hjälp av en beteendevetare då det var slitningar i gruppen och mycket 
omorganiseringar. Arbetslaget hade inga konflikter än, utan beteendevetaren kom i 
förebyggande syfte.  
 

6.7  Att förebygga konflikter  

Ahrenfelt och Berner (2010) anser att kommunikation är det bästa sättet att 
förebygga konflikter. När chefen vet att det kommer att uppstå mycket 
omorganiseringar som kan vara svårt för ett arbetslag att gå igenom, är det bra att 
förebygga konflikterna. Enligt Larsen (2002) är det chefen som bär ansvaret för hur 
arbetsmiljön på arbetsplatsen ser ut och vilken kultur den har. En pedagog i 
förskoleklassen/fritidshemmet fick hjälp av en beteendevetare som kom ett par 
gånger för att hjälpa dem att gå vidare ur konflikten. Vi anser att det kanske är svårt 
att lösa en konflikt då man endast får hjälp av en beteendevetare två tillfällen under 
en konflikt. Det kanske behövs några fler gånger för att öppna sig för beteendevetaren 
och sedan kan börja lösa sina konflikter. Som vi skrev i föregående stycke, fick en 
pedagog och det arbetslaget hon jobbade i hjälp av en beteendevetare för att 
förebygga konflikter.  
 
 
 6.8  De utvecklande konflikterna 
Enligt Jordan (2007) kan det vara utvecklande att ha konflikter i arbetslaget. Det kan 
skapas en tillit och förtroende för kollegorna. I förskoleklassen/fritidshemmet 
intervjuer har vi sett att pedagogerna anser att det kan vara utvecklande att ha 
konflikter och att det inte alltid är negativt att ha en konflikt. Vi har inte fått några 
exempel på utvecklande konflikter men några av pedagogerna och viss litteratur 
hävdar att konflikter kan vara utvecklande. Därför tycker vi att det är viktigt att 
belysa detta.  
 

6.9 Diskussion och slutsatser 

Det vi har kommit fram till är att konflikter finns och är återkommande i våra olika 
verksamheter. Angelöw (2002) menar att en arbetsplats ska ha ett öppet och positivt 
arbetsklimat.  Konflikterna behöver inte bli stora om arbetsplatsen har ett öppet 
klimat. Slutsatsen vi drar efter vi intervjuat pedagogerna är att de vanligaste 
konflikterna oftast är pedagogiska och rör verksamheten; så kallade 
ordningskonflikter. Vi har tolkat resultatet och kommit fram till att pedagogerna 
själva inte är medvetna om att det kan finnas dolda konflikter. Det är konflikter som 
sker i det tysta och som inte alltid synliggörs. De individer som är inblandade i dolda 
konflikter kan känna att problemet kanske inte är så stort eller att det är för banalt 
för att ta upp och därför väljer att behålla det för sig själva. Men individer i en dold 
konflikt tror vi, kan uppleva att konflikter är obehagliga och därför väljer att hålla 
dem dolda. Maltén (1998) anser att människor kan känna att konflikter är obehagliga 
och därför förtränger dem. Men den här typen av dolda konflikter är sällan bra i 
längden, den behöver komma fram och synliggöras, för att alla individer på en 
arbetsplats ska trivas och mår bra. Långvariga dolda och öppna konflikter kan annars 
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leda till att individer blir sjuka, vantrivas och till sist väljer att byta tjänst. Maltén 
menar att konflikter kan leda till bland annat sjukskrivning, 
koncentrationssvårigheter och det blir dålig stämning i arbetsgruppen.  
 
Konflikter uppstår när kommunikationen har gått fel eller när man har förmedlat det 
man vill vid fel tidpunkt och plats, anser Larsen (2002). Detta är något som flera av 
pedagogerna har nämnt vid intervjuerna. Detta är även något vi personligen upplever 
i vår vardag. Vi kan dra slutsatsen att man faktiskt vidtar åtgärder vid konflikter som 
har gått så långt att inblandande parter inte kan lösa konflikten själva. Det kan 
innebära att chefen får vara en tredje part för att medla mellan de inblandade. Men 
det kan behövas experthjälp utifrån, exempelvis en beteendevetare. Det som 
framkommer är att flera av våra pedagoger har fått hjälp utifrån när konflikterna har 
blivit för stora. Den hjälp pedagogerna har fått har varierat, men i förskolans 
arbetslag har en professionell psykolog med konflikt som sin specialinriktning besökt 
förskolan för att hjälpa till genom handledning, för att lösa konflikten och för att 
förebygga framtida konflikter. I förskolklassens/fritidshemmets arbetslag har de fått 
hjälp utifrån av en beteendevetare i syfte att förebygga konflikter. Konflikter kan 
förebyggas på ett tidigt stadium genom att personalen utbildas i konflikthantering 
eller genom personalfrämjande åtgärder. Ett annat sätt att förebygga konflikter är att 
lära sig att kommunicera med varandra så att feltolkningar och missförstånd inte 
uppstår. Att kommunicera på ett bra sätt anser Ahrenfelt och Berner (2010) vara 
grundläggande. En organisation bör ha en tydlig struktur för hur man ska kunna 
hantera konflikter och en chef som vet hur den ska förhålla sig till konflikter.  
 
Vi tror att en chef som tar parti i en konflikt sällan blir uppskattad och medarbetarna 
tappar tilltro till denna. Detta kan leda till att det blir en orolig arbetsplats. Motsatsen 
till en dålig arbetsplats är en arbetsplats som har ett öppet klimat med tydliga 
strukturer. I en sådan uppstår sällan stora konflikter. Som vi tidigare nämnde så kan 
konflikter leda till en outhärdlig arbetsmiljö där individer mår dåligt. Men konflikter 
behöver inte bara vara dåliga, utan kan också vara utvecklande menar en pedagog i 
förskoleklassens/fritidshemmets arbetslag. Även Svedberg (2002) anser att 
konflikter kan vara utvecklande. Jordan (2007) menar att om man löser konflikt på 
ett sätt som gör att alla parter blir nöjda och nått konsensus kan konflikten vara 
konstruktiv. Några av pedagogerna har nämnt att konflikter kan vara utvecklande, 
vilket även Jordan påpekar. Pedagogerna har dock inte gett några exempel på 
utvecklande konflikter. Detta tror vi kan bero på att konflikterna blev löst på ett 
konstruktivt sätt och därför minns man inte dem lika tydligt. De konflikter som 
hanterades på ett oprofessionellt sätt kan fastna kvar och därför minns man dem 
bättre.  
 
En slutsats när vi jämför verksamheterna är skillnader på hur respondenterna 
upplever konflikter. I den större verksamheten säger de att konflikter sällan uppstår 
medan respondenterna i den mindre verksamheten oftare har konflikter. Vi tror att 
det beror på storleken på verksamheterna och närheten till kollegorna. Arbetslaget i 
förskoleklassen/fritidshemmet består av två olika verksamheter. Därför träffar inte 
pedagogerna varandra så intensivt under hela dagen. De är fem personer i 
förskoleklassen/fritidshemmets arbetslag, till skillnad från förskolans arbetslag som 
består av sju pedagoger som träffas intensivt under hela dagen på ett och samma 
ställe.  
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6.10 Nya forskningsfrågor 

I intervjun fick vi fram ett svar av en lärare som anser att konflikter kan se olika ut 
när det är kvinnor respektive män inblandade. En vidare forskningsfråga kan vara: på 
vilket sätt konflikter skulle vara olika mellan könen och om de verkligen är det? Vi 
har även under denna undersöknings gång funderat över om verksamheters storlek 
har någon påverkan på konflikter.  
 
Det som inte har framkommit i denna studie är hur konflikter påverkar den 
pedagogiska verksamheten. Bristande engagemang är det någon som har nämnt och 
att man kan bli sjukskriven säger en annan. Betyder det att kvaliteten på 
verksamheten sjunker om engagemanget inte finns, och om barn får nya vikarier, på 
grund av sjukskrivning eller personalomsättning? Det är frågor som skulle vara 
intressanta att få svar på.  
 

6.11 Pedagogisk relevans 

Konflikter är något som kan uppstå dagligen i kontakten med varandra. Eftersom 
lärare arbetar tätt tillsammans och umgås ca åtta timmar om dagen måste de lära sig 
att lyssna på varandra, kommunicera och vara öppna. Att ha konflikter i förskole- och 
skolmiljön kan bidra till att utveckla verksamheterna om konflikterna hanteras på 
rätt sätt, för att få ett bättre lärandeklimat. Konflikter kan utveckla pedagogerna i 
deras yrkesroll och bidra till att de får en större förståelse för människors olikheter. 
Konstruktiva konflikter kan även leda till att människor lär sig att ta tillvara andras 
åsikter och inte se dessa som ett hot mot den egna yrkesrollen. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor;  
Bakgrund/allmänt: 

1. Hur länge har du jobbat i skolans verksamhet?  
2. Vad har du för utbildning? Tidigare erfarenheter av konflikter? 
3. Vad är en konflikt för dig? 

 
Egna åsikter 

4. Har ni fått lära er att hantera/lösa konflikter inom arbetslaget? 
5. Hur tycker du att man ska lösa en konflikt? 
6. Vem anser du har ansvaret när en konflikt uppstår? 
7. Vad handlar konflikterna om? (pedagogiska, personliga, sakliga)  

 
Egna erfarenheter 

8. Har en konflikt någonsin påverkat ditt arbete och hur påverkade konflikten 
arbetet? Vilken typ av konflikt var det? (Personlig, organisation, ledare, 
arbetsuppgifter) 

9. Har ni någonsin behövt ta till hjälp utifrån när det har varit en pågående 
konflikt? Vilken typ av hjälp fick ni? (Om respondenten har erfarenheter av 
konflikter) 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 

 

Under v 41-42 kommer jag att göra intervjuer med fyra av er i personalen. Denna 
intervjuen är frivillig men jag hoppas att ni är vänliga och ställer upp. Syftet med 
intervjuen är att få underlag till det examensarbete som jag och min vän 
Maria/Johanna arbetar med. Maria/Johanna kommer att utföra samma intervju på 
en annan skola.  
 

 

Intervjuerna kommer att behandlas enligt de forskningsprinciper som finns. Det vill 
säga att alla intervjuer sker anonymt. Materialet kommer enbart att användas i detta 
examensarbete. Inget i intervjuerna kommer att kunna härledas till dig och din skola. 
Intervjuerna kommer att behandla konflikter i arbetslag. Vi är inte ute efter att se om 
det finns några konflikter inte heller hänga ut någon, utan intervjufrågorna tar upp 
konflikter i allmänhet och hur man arbetar med konflikter. 
 

 

MVH 

 

Johanna/Maria 

 
 


