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Abstract	
 
During my years working in pre-school, I have been fearful of bumping into colleagues 

and ending up with a conflict in the workplace. I have worked in a handful of preschools 

around Stockholm and more or less have encounted the same phenomenon everywhere. 

 

In my study, I want to immerse myself in this phenomenon. I want to hear from those 

who work in preschools if they also have experienced what I have experienced. 

 In order to complete this qualitative study, I have used semi-structured interviews with 

preschool teachers and pre-school assistants to collect empirical data for the purpose of 

transcribing and interpreting it. Interviews have taken place in the southern suburbs of 

Stockholm within the reach of the metro. 

  

The study shows that preschool assistants and preschool teachers have fairly similar 

views of conflicts and conflict management but differ in their solutions of how to 

respond to and work with them within the work team. The study also reveals that the 

assistants often feel inferior to the teachers despite the similarity in tasks and this is 

because of the power that comes with higher education. 

At the same time that assistants feel inferior, they also have a great respect for the pre-

school teachers. 

 

The main reason for conflicts between educators is stress, misunderstanding and 

criticism, but they can also involve lesser issues. 

 
Furthermore, the study shows that it is necessary and desired to have more knowledge 

about conflict management, but that this is rarely available due of the lack of time.  
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Sammanfattning	
 
Under mina år som jag arbetat i förskolan har jag varit rädd för att stöta mig med kollegor 

och hamna i en konflikt på arbetsplatsen. Jag har arbetat på flera förskolor runt om i 

Stockholm och har stött på samma fenomen överallt. 

 

I min studie fördjupar jag mig i detta fenomen. Jag vill höra från de som arbetar i förskolan 

om de också har upplevt det jag har upplevt. För att genomföra denna kvalitativa studie har 

jag använt halvstrukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare för att samla 

empiriska data att transkribera och tolka. Intervjuerna har ägt rum i Stockholms södra förorter 

inom tunnelbanans räckhåll. 

  

Studien visar att barnskötare och förskollärare har ganska liknande åsikter om konflikter och 

konflikthantering men skiljer sig åt i sina lösningar på hur man svarar och arbetar med dem 

inom arbetslag. Studien visar också att barnskötarna ofta känner sig underlägsna 

förskollärarna trots likheter i uppgifterna och att detta beror på kraften som följer med högre 

utbildning. 

Samtidigt som barnskötarna känner sig underlägsna, har de också stor respekt för 

förskollärarna. 

 

Den främsta orsaken till konflikter mellan lärare är stress, missförstånd och kritik, men de 

kan också orsakas av mindre problem. 

 

Vidare visar studien att det är nödvändigt och önskat att ha mer kunskap om 

konflikthantering, men att detta sällan är möjligt på grund av brist på tid. 

 

Sökord: konflikter, hierarki, förskola 
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Förord	
 

Jag vill börja med att tacka min nuvarande chef för allt det stöd jag fått av henne genom 

mina år inom förskolan. Redan från början såg hon något i mig som jag själv inte kunde 

se. Jag har alltid kunnat hämta stöd och råd från henne och hon har gett mig de 

utmaningar och ansvar som hjälpt mig driva min utveckling framåt.  

 

Därefter vill jag tacka mina kollegor som varit med och stöttat mig och hjälpt mig förstå 

och forma mig till den pedagog som jag är idag och är stolt över att vara.  

Framför allt vill jag tacka mina klasskamrater på förskollärarprogrammet. Allt vi har gått 

igenom det senaste sex terminerna, alla föreläsningar och seminarier, alla uppgifter och 

all oro inför inlämningar och betygsbesked. Vi har varit med om så mycket och det har 

sträckts sig långt över spannet av känslor som människan är kapabel att känna.  

Utan dessa personer hade jag gått härifrån inte alls så rik på upplevelser, erfarenheter och 

insikter som jag faktiskt gör nu. 

 

Slutligen vill jag tacka min VFU-handledare på förskolan. Jag vill tacka för de otaliga 

timmar vi har spenderat med varandra, argumenterande, analyserande och diskuterande. 

Hon har fått mig att se nya perspektiv och tvingat mig omkullkasta mina värderingar för 

att få en större och öppnare syn på omvärlden. Vi har haft ett stort utbyte erfarenheter 

med varandra som jag värderar väldigt högt i min utveckling som pedagog men också 

som person och medmänniska.   
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Inledning	
 

Konflikter kan göra oss skakiga, de ifrågasätter oss, våra värderingar och vår 

trovärdighet. Konflikter är obehagliga och vi vill helst inte ha med dem att göra. Vi 

undviker dem gärna och blundar för de när dem kommer för nära.  

Men ändå är de en del av vår vardag. Vi möter de överallt; i hemmet, på arbetet, med 

vänner och kanske framför allt med vår familj. 

 
Det finns många aspekter inom arbetslag som kan vara orsak till att det blir en 

uppdelning och en konflikt mellan personalen på en förskola. Till exempel kan 

anställningsavtal, anställningsform och fackförbund dela personalen i flera läger, dessa är 

alla arbetsrelaterade aspekter, men även ålder och kön kan väga in i ekvationen.  

Under en planeringsdag på mitt arbete så arbetade vi med bemötande gentemot varandra 

som kollegor. Det visade sig där att alla visste hur man ska bemöta sina arbetskamrater 

för att få ett trevligt klimat och en god arbetsmiljö. Mina kollegor visade på i 

diskussioner under dagen att man förstått att det ofta inte ligger något personligt i 

kritiken som riktades mot en utan istället att det var själva tillvägagångssättet som 

ifrågasattes, själva handlandet. Men ändå upplever jag att man drar sig för att ifrågasätta 

eller konfrontera sin kollega när man anser att denne gjort något fel.   

Om vi vet hur man ska bete sig för att konfrontera sin kollega på ett så bra sätt som 

möjligt, varför gör vi inte det? Jag tycker att det behövs en större kunskap kring hur 

konflikter och makt fungerar, och att det bör vara något vi ska behandla oftare på 

arbetsplatsen, till exempel på arbetsplatsträffar eller planeringsdagar. 

  

I Pedagogiska magasinet skriver Ingvar Lagerlöf i temat Hierarki i förskola och skola.  

Lagerlöf skriver om en satsning på lönespridning inom skolväsendet där lärare som med 

sin kompetens bidragit med att utveckla undervisningen får stora lönepåslag (Ingvar 

Lagerlöf, 2017, s. 30). Lärarförbundet menar att detta är viktigt för att få upp 

lärarlönerna, en satsning i denna strävan är att se över förskolors och skolors 

organisation, vem som ska göra vad. Man vill att lärare ska komplettera varandra och ha 

olika ansvarsområden. Det ska märkas i lönekuvertet att man har ett ansvarstillägg. Detta 

tros dock bidra till att vissa lärare som inte blivit utvalda känner sig mindre värda, att 

man sitter på en stor kompetens men inte får något för det. I reportaget skriver Lagerlöf 
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att det inte ska bli några uttalade hierarkier men jag kan inte låta bli att se hur det i alla 

fall formas en vi-och-dom känsla mellan de som fått en större löneökning och de som 

inte fått det. Och det är just sådana aspekter som till exempel lön som kan påverka 

konflikter och osämja på en arbetsplats. Samtidigt som man kanske suddar ut de uttalade 

hierarkierna genom att ännu mer arbeta utifrån pedagogernas olika kompetenser så 

lägger man en högre värdering hos de med särskilda färdigheter. 

 
 

Problemområde	
 

Jag har valt att skriva en empirisk uppsats som examensarbete i min 

förskollärarutbildning. Examensarbetet är en utveckling av min B-uppsats som jag skrev 

under fjärde terminen av min utbildning. Mitt dilemma behandlar relationer mellan 

kollegor och hur vi kan konfrontera varandra när det uppstår meningsskiljaktigheter och 

när man anser att en kollega har gått tillväga på ett felaktigt sätt.  

 

Jag tycker att det finns ett behov av att undersöka detta ämne närmare eftersom jag 

genom min egen erfarenhet och efter att ha lyssnat på annan förskolepersonal tycker mig 

se en konflikträdsla och ett undvikande beteende när det gäller just 

meningsskiljaktigheter. Jag kan tänka mig att ett sådant beteende hos förskolepersonal 

hämmar både personalens och verksamhetens utveckling genom att hindra osämjor från 

att belysas och därmed redas ut och i bästa fall kunna dras nytta av. 

 

I skolverkets likabehandlingsplan beskriver man tydligt hur personalen ska förhålla sig 

mot barn och elever. Här talar man om diskriminering, kränkande behandling och 

trakasserier. Skollagen ska skydda eleverna från att bli utsatta för detta i skolan. Men det 

står inget om hur personalen ska uppträda mot varandra (Skolverket, 2012, s. 8). 

 

I Ylva Elwin Nowaks artikel Konflikter finns överallt (2014) som publicerades i samband 

med ett tema om just konflikter i förskolan så skriver man att stress och brist på tid som 

två stora faktorer till att konflikter skapas. Elvin Nowak, som är organisationskonsult och 

doktor i psykologi, vill hellre kalla det för krockar mellan mentala kartor som sker när 

två eller flera personer har olika förväntningar på en relation. Vidare menar Elvin Nowak 

att detta är subjektivt och att något som den ena personen upplever som friktionsfritt kan 
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vara ett stort problem för någon annan och att arbetsplatser där kollegorna menar att det 

inte finns några konflikter är särskilt intressanta eftersom det ofta innebär att man lagt 

locket på istället för att ta itu med det som ligger och skaver (Elvin Nowak, 2014) 

 

Thomas Jordan som är lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet håller med 

Elvin Nowak och menar att i förskola och skola finns det extra många konflikter 

eftersom man där arbetar med människor och relationer (Jordan, 2014). 

 

Syfte	och	frågeställning	
 

Jag vill undersöka vilka typer av konflikter som förekommer i ett par förskolor, och hur 

relationen mellan förskollärare och barnskötare ser ut, samt om det upplevs finnas en hierarki 

mellan kollegor.  

 

• Vilka konflikter är mest förekommande, enligt informanterna? 

• Hur hanteras dessa konflikter? 

• Hur ser relationen mellan förskollärare och barnskötare ut, enligt informanterna?  

 

Denna undersökning riktar sig inte åt att beskriva hela Sveriges förskoleverksamhet, utan 

enbart de förskolor där jag utfört intervjuer.  

 

Tidigare	forskning	

Konflikthantering	
 

Journalisten och pedagogforskaren Gunilla Granath beskriver konflikter som avgrunder. 

Avgrunder som man helst inte vill nå botten på men som man samtidigt vet gömmer en 

skatt (Granath, 2010, s. 12-13). Det är en bra liknelse ur det perspektivet att precis som 

avgrunder så fruktar man även det okända, det man vet lite om. Granath menar att för att 

nå botten måste man blotta sig själv emotionellt. Man måste visa känslor för sin 

värdering genom att argumentera passionerat (Granath, 2010, s. 13-14). Men att visa 

starka känslor i dessa sammanhang är enligt normen detsamma som att tappa sin 

saklighet. Detta för att det finns en förväntning på att man ska ha kontroll, man ska inte 

skratta, gråta eller bli arg. Om man rör sig utanför det som uppfattas som normalt och 
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behagligt upplevs man ha tappat kontrollen och därmed sin saklighet. Då kan folk börja 

att det är något annat som styr: inte kan man väl vara så starkt engagerad för något att 

man höjer rösten? Kanske har man bråkat med sin partner eller haft en taskig barndom? 

De starka känslorna belönas omedelbart med reducerad värdighet (Granath, 2010, s. 13). 

Granath menar vidare att denna glöd som bevittnas genom ett passionerat resonerande är 

vad som behövs för att kunna möta varandra, våra värderingar och känslor. Att det är på 

botten av avgrunden som vi utvecklas som människor, som sociala och ideologiska 

varelser (Granath, 2010, s. 12-13).  

 

Men detta är svårt menar Granath, det kan vara obehagligt och till och med skrämmande. 

För att kunna utvecklas intellektuellt måste man ifrågasätta sig själv och sina 

värderingar. I en engagerad konflikt där två parter är övertygade i sin egen föreställning 

är den största vinsten att ha lärt sig något av den andra, fått ett nytt perspektiv och lärt sig 

något om sig själv men också om sin motpart. En sådan vinst skulle ha stor inverkan i ett 

globalt perspektiv (Granath, 2010, s. 17). 

  

Enligt psykologen Rolf Olofson börjar konflikter med att man har olika ståndpunkter, det 

vill säga olika lösningar. Lösningar kan exempelvis vara hur man tar sig förbi ett 

problem eller hur man når sitt mål. Naturligt nog anser man oftast att ens egen 

ståndpunkt är den bästa och i konflikt med personer som har andra ståndpunkter så är det 

risk att man låser sig till sin egen (Olofsson, 2016, s. 9-10). Denna låsning hindrar 

parterna från att nå enighet. Det är viktigt vid en sådan händelse att formulera de problem 

som man står inför; först då kan man diskutera de mål som man strävar efter, det man vill 

uppnå.  

 

Konflikter kan bero på olika saker och Olofsson listar följande: 

 

Fakta:  Hur något förhåller sig 

Metoder:  Bästa sättet att uppnå något 

Mål:  Vad vill vi uppnå 

Värden:  Vad uppfattar vi som viktigt 

Beteenden:   Hur vi tycker att vi ska uppträda 

(Olofsson, 2016, s. 9) 
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Oavsett av vilken anledning som konflikten uppstod kan den vara svårt att 

hantera. Chefer och ledare reagerar då framför allt på dessa fyra sätt: 

 

Auktoritärt:   ”Gör som jag säger” 

Undvikande:   ”Vi har väl inga problem?” 

Tillmötesgående:  ”Vi gör som ni tycker är bäst” 

Kompromissande:  ”Vi får gå halva vägen var” 

(Olofsson, 2016, s. 9) 

 

Här menar Olofsson att inget av dessa sätt leder till en lösning som tillfredsställer alla 

inblandade parter. Konfliktlösningar ska bestå av överenskommelser som tillgodoser 

intressen och behov så långt det är möjligt.  

Förskollärarens	roll	
 
Ann Kärre, lärarutbildare och föreläsare, har tolkat Christina Wallskogs modell om hur 

förskollärarens yrkesroll ser ut. Förskollärarens roll har tre delar. Innerst är Jag som 

behandlar känslor, erfarenheter och föreställningar. Sen kommer Uppdraget; kan jag mitt 

uppdrag, vad händer om jag inte kan eller förstår mitt uppdrag? Ytterst i modellen 

kommer Utförande; hur ska jag göra, vad händer om jag inte har kunskap, hur utmanar 

jag barnen? (Kärre, 2013, s. 19).  

 

Modellen ska vara ett verktyg för att tydliggöra sin yrkesroll och Wallskog menar att det 

behöver finnas en balans för att vara trygg i den. Vidare menar Wallskog att för att ha en 

stark och tydlig yrkesroll behöver man kunna skilja sin personlighet från sin yrkesroll 

och först då kan man hantera kritik på ett mer konstruktivt sätt. Det handlar om att förstå 

att kritiken är riktad mot yrkesrollens handlade och inte mot ens hela person. De tre 

delarna, eller cirklarna som Kärre illustrerar i sin bok ska hjälpa till att reflektera över 

situationer som inte gick så bra som man hade föreställt sig. Kärre menar att om man 

vågar reflektera över det som var dåligt så är det lättare att analysera och utveckla 

verksamheten både hos sig själv och med sina kollegor (Kärre, 2013, s. 18-20).  
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Hierarki	
 
Organisationsformen hierarki gestaltar sig tydligt i sin styrestruktur som tydligast 

visualiserar med en pyramid där den med mest makt står i toppen och ju närmare 

pyramidens fot man kommer desto mindre makt har man. Det är olika hur många nivåer 

som finns i pyramiden och hierarkin blir mer tydlig i större organisationer där det oftast 

finns flera nivåer än i mindre. 

 

Jag tror ordet Hierarki har ofta en negativ laddning, det påminner dem om situationer då 

det ställts krav på dem och om någon som ställts sig över dem. Ofta förknippar man 

hierarki med översittare, maktutövande och undergivenhet. Det vittnar ofta om att man 

blivit illa eller orättvist behandlad av någon med mer makt än en själv. Bengt 

Abrahamsson ställer sig frågan om maktutövande alltid sker på bekostnad av andra 

människor (Abrahamsson, 2007, s. 8). Vidare menar han att en hierarki inte behöver 

grundas genom att en person ställer sig över andra, utan att människor som grupp 

kommer överens om att utse en ledare och dela upp de uppgifter som finns i 

ansvarsområden för att på ett så bra sätt som möjligt nå de gemensamt uppsatta målen.  

Abrahamsson beskriver Jo Freemans observationer av hur en ostrukturerad organisation 

utan klarlagd arbetsfördelning och utan regler och rutiner inte har samma effektivitet än 

den traditionella hierarkiska organisationen (Abrahamson, 2007, s. 126-127) 

 

Om rörelsen framhärdar i att inte välja dem som skall utöva makt, eliminerar 

den därmed inte makten. Det enda den gör är att avstå från rätten att begära 

att de som utövar makt och inflytande också skall vara ansvariga för denna 

maktutövning. (Abrahamsson, 2007, s. 126-127) 

 

Hierarkin kan alltså användas för att förstärka den legitima makten, exempelvis den makt 

som tilldelats gemensamt av de som deltar i ett projekt. Man får alltså ut mer av 

ansträngningen om man strukturerar sig genom att fördela uppgifter och ta vara på 

kompetenser.  

 

Hierarkin är inte något som kommer ersättas eftersom den har så många fördelar att det 

inte är värt att arbeta sig bort från den. Den kommer ändå alltid tillbaka igen menar 

Abrahamsson. Om man mot Abrahamssons förmodan ändå skulle försöka arbeta sig bort 

från hierarkier så är nätverk dit man vill komma. Nätverk ska vara mer humant och 
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arbetarvänligt och anses vara en utveckling från hierarkin som i organisationsteorin är 

byråkratisk och stel till skillnad från nätverkets spontanitet och informella aspekter 

(Abrahamsson, 2007, s. 7). 

I Gustavssons och Mellgrens studie Yrkesroller i förskolan visar man på genom 

gruppsamtal att förskollärarna har mer ansvar för det pedagogiska och själva lärandet 

medan barnskötarna mer tar hand om barnen rent omvårdnadsmässigt (Gustavsson & 

Mellgren, 2008, s. 21). Samtidigt var förskollärarna väldigt noga med att poängtera hur 

skickliga och duktiga barnskötarna var och att det var motsägelsefullt att det var en sådan 

skillnad i lön mellan barnskötare och förskollärare när det finns mer likheter än 

skillnader i själva arbetet.  

Gustavsson och Mellgren menar att föräldrar sällan ser någon skillnad eftersom man 

prioriterar den personliga relationen framför den yrkesmässiga. Medan rektorer ser 

skillnad i den analytiska reflektionen där förskollärarna överträffar barnskötarna.   

 

Metod	och	material	
 
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning av förskolepersonalens 

förhållningssätt till konflikter och konfrontationer. Jag har skickat ut förfrågningar via 

mail till flera förskolechefer i Stockholms södra förorter och på det viset fått kontakt och 

bokat tid och plats. Genom att intervjua personal på förskolor hoppades jag få en så 

sanningsenlig bild som möjligt av hur man betraktar temat i min undersökning. Jag valde 

att intervjua personal på förskolor eftersom det faller naturligt då det är den 

arbetsplatsens arbetsmiljö jag avser att undersöka. Jag planerade att variera 

informanternas åldrar, utbildning och erfarenheter för att synliggöra eventuella mönster 

utifrån dessa variabler.   

 

Jag har genomfört intervjuer med två barnskötare och fyra förskollärare som alla jobbar 

inom förskola strax söder om Stockholms stadskärna. Förskollärarna som jag intervjuade 

är Alina med sju års erfarenhet, Lana med fem års erfarenhet, Pernilla med sex års 

erfarenhet och slutligen Eva med nio års erfarenhet. Barnskötarna är Gertrud med 18 års 

erfarenhet och Moa med fem års erfarenhet. Jag har gett samtliga informanter fiktiva 

namn, åldrar.  
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Etiska	överväganden	

	

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller att etiskt förhålla sig inom 

ramen för vad som är acceptabelt och till och med lagligt. Det mest grundläggande är att 

värna om de deltagandes anonymitet i undersökningen. Det ska inte på något sätt gå att 

spåra upp vilka individer som deltagit.  

 

I min undersökning är det särskilt viktigt att värna om anonymitet hos mina informanter. 

Eftersom jag intervjuar personer kring frågor som rör deras arbetsmiljö och framför allt 

deras kollegor är det ytterst viktigt att det som sägs i intervjuerna inte når kollegor och 

arbetslag i ett skick så det går att identifiera de intervjuade. Detta eftersom de uppgifter 

som framkommer, direkt rör andra personer och kan blotta informanten. Jag har förhållit 

mig till Vetenskapsrådets regler som rör anonymitet. Här menar Vetenskapsrådet att all 

information och alla uppgifter som tas av informanterna ska hanteras så att det inte är 

möjligt för utomstående att identifiera vem informanten är. (Vetenskapsrådet, s.12). Jag 

har därför försett de deltagande med fiktiva namn för att behålla känslan för läsaren att 

det är riktiga personer som har blivit intervjuade och samtidigt skydda deras identiteter.  

 

Intervjuerna genomfördes på så sätt att jag besökte de förskolor där jag bokat tid och satt 

ner med informanterna i deras personalrum. Eftersom innehållet i intervjuerna upplevs 

som känsligt så inledde jag mina samtal med att förtydliga att allt som sades skulle 

hanteras med stor omsorg för att skydda informanternas identitet. Jag antecknade det 

som förmedlades från de intervjuade samtidigt som jag spelade in med hjälp av 

röstmemo-applikationen på min mobiltelefon. Efter genomförda intervjuer ansåg jag mig 

ha tillräcklig och tillförlitlig empiri för att fortsätta min undersökning. Intervjuerna blev 

visserligen korta men svaren var likväl tydliga och uttömmande. Detta trots att ämnet 

som behandlas i intervjuerna enkelt kan bidra till att de intervjuade drar sig för att berätta 

mer i rädsla att säga för mycket.  

 

Kvalitativa intervjuer är mer fördelaktiga än kvantitativa enkäter eftersom man kan få 

mer uttömmande svar av informanterna då man kan ställa följdfrågor och be dem 

utveckla sina svar samt säkerställa att de har tolkat frågorna på det sätt som är avsett att 

de ska tolkas. Man kan även styra ordning på frågor och följdfrågor utifrån hur intervjun 
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utvecklas och vilken karaktär den har. Om man dessutom har frågor med öppna svar så 

lämnar man stort utrymme för den intervjuade att svara med egna ord.  

 

Dilemmat med intervjuer är att det är tidsödande samtidigt som de ger en klarare bild av 

det informanten vill förmedla. Ju längre intervjuer desto mer tid går åt till transkription 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 220). Jag själv som forskare är väldigt viktigt i den här 

processen. Det är jag som formar studien genom de valen av metod och teori jag väljer 

att använda mig av och utgå från.  

För att visa att studien är riktig och att man inte hittar på eller manipulerar materialet 

finns det flera sätt att gå tillväga på. Ett exempel på detta är att vara transparent i sin text, 

det vill säga att man är väldigt tydlig och inte försvårar texten för läsaren. Även om 

läsaren inte har samma erfarenheter och kunskap om ämnet som behandlas så ska denne 

kunna förstå texten i alla fall. Ett annat skäl till att göra texten så tydlig som möjligt är att 

antalet läsare ökar om den är lättläst. Och det är inte obekant att ju fler som läser en text 

desto större genomslag får den vilket innebär att den blir starkare förankrad i samhället.  

 

Ett annat sätt att göra sin text trovärdig är att använda sig av rätt informanter. Göran 

Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet och Peter Svensson, docent i 

företagsekonomi skriver om representativitetsfrågan. Författarna menar att ett fåtal 

personer med kunskap och insikt kan ge en bättre förståelse om ett ämne än 100 personer 

utan kunskap och insikt som svarar på en enkät (Ahrne & Svensson, 2015, s. 66). Det har 

alltså stor betydelse för undersökningen vilka personer man väljer att ha med. Man kan 

diskutera huruvida om det är utbildning eller erfarenhet som kan ge den mest 

sanningsenliga bilden.  

 

Teori	
 
Teoretiska perspektiv definierar varifrån en forskare studerar sitt ämne. Till exempel kan 

man studera en arbetsplats från arbetsgivarens perspektiv eller arbetstagarnas perspektiv. 

Det är nödvändigt att inta ett perspektiv när man betraktar världen. Det gäller inte bara 

när man utför forskande arbete. Perspektivet avgör hur man tolkar och skapar sin 

världsbild (Ahrne & Svensson, 2015, s. 215). Vare sig man vill eller inte så intar man 

alltså ett perspektiv när man betraktar sin omgivning.  
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Makt	
 
Enligt Mats Börjesson, professor i företagsekonomi och Alf Rehn, professor vid 

institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet skapas makten 

som olika roller, en slags dräkt man antingen kan bli tilldelad eller själv göra anspråk på 

(Börjesson & Rehn, 2009, s. 18-19). Här menar Börjesson och Rehn att makt är något 

som är bundet till en person eller en grupp. Makt är något som skapas av människor och 

därför också händer mellan människor. Börjesson och Rehn har tillsammans beskrivit 

flera teorier kring fenomenet makt.  

 

I boken Makt resonerar Börjesson och Rhen, att makt kan komma ur tre olika saker, 

samhällsposition, pengar samt expertis. Makten som kommer med samhällspositionen är 

baserad på personliga relationer, kontaktnät och så vidare. Här menar man att det finns 

en tröghet i makten, att när man väl har den så krävs det en hel del att bli av med. Det 

skriver Börjesson & Rehn kan bero på institutioners ovilja att förändra sig (2009, s. 22).  

Till skillnad från samhällspositionen så har pengars makt helt andra tendenser. Här 

ligger maktens styrka i kapitalets storlek, ju mer pengar, desto större makt. Om man till 

exempel går från miljardär till pank i en dålig affär eller på annat sätt blir av med sitt 

kapital, blir man även av med makten. Den tredje maktingjutande aspekten enligt 

Börjesson och Rehn är expertis. Att man alltså är mer kunnig inom ett eller flera 

särskilda områden än andra personer, exempel på sådana områden kan vara jurist eller 

läkare (Börjesson & Rehn, 2009, s. 23). Författarna till boken väver in ett demokratiskt 

perspektiv där de menar att medan pengar rent teoretiskt är en demokratisk form av makt 

och menar då att alla kan bli rika.  

 

Visst kan även de som föds i fattigdom studera sig uppåt genom maktstegen men 

samtidigt så menar man att bara titeln ”läkare” eller ”civilingenjör” ingjuter respekt och 

däri även makt. Detta för att personen med titeln sitter på kunskap och vetande som inte 

kan ifrågasättas (Börjesson & Rehn, 2009, s. 23).  

 

Den franska filosofen till lika idéhistorikern Michel Foucault, är den person som har varit 

bland de mest inflytelserika i hur vi ser på makt idag och tingade begreppet 

power/knowledge eller makt/kunskap som det heter på svenska (Foucault, 1961/1973 i: 

Börjesson & Rehn, s. 44, 2009). Här menar Foucault att kunskap är makt. Den som sitter 
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på kunskapen har också makten. Men i och med att man har makten så har man även 

kontroll över vad som är kunskap, vad som är legitimt och nyttig (Foucault, 1961/1973 i: 

Börjesson & Rehn, 2009, s. 46). Foucault menar alltså att makt och kunskap utvecklas 

sida vid sida. Kunskap föder makt och makt kontrollerar kunskap. Foucault menar att om 

vi ska kunna förstå hur makt fungerar måste vi fördjupa oss i hur maktregimer skapas. 

Foucault menar här att de maktregimerna som är riktigt skickliga styr sina undersåtar på 

ett mycket mer subtilt sätt än att tvinga och hota. Med en känsla av att ständigt vara 

iakttagen fogar sig folket efter normer och värderingar, detta för att slippa sticka ut i 

mängden och bli betraktad som annorlunda (Foucault, 1961/1973 i: Börjesson & Rehn, 

2009, s. 46). 

 

Foucault menar att det inte finns någon kunskap oberoende av makt och att makt inte kan 

finnas utan kunskap. Utan kunskap kan man inte utöva makt över någon annan och att 

kunskap inte kan utvecklas utan maktförhållanden. Makt är något som bara finns när den 

utövas, det vill säga i relationer mellan individer (Foucault, 2003, s. xii). Till och med en 

bebis kan genom skrik utöva makt över sin vårdnadshavare då den har lärt sig att skrik 

leder till omsorg och kan därför förmå den vuxne att göra som bebisen vill. .  

 

Foucault talar om den disciplinära makten. Denna form av makt har för uppgift att 

dressera. Genom att, med olika metoder arbeta fram det önskvärda beteendet, utövas 

makten på ett tyst och lågmält sätt där varje individuell cell tillsammans skapar en 

mångfald, och där varje cell är både föremål och verktyg (Foucault, 2003, s. 171). Vidare 

skriver Foucault att alla disciplinära system innehar en brottsbalk som tydliggör önskade 

och oönskade beteenden och där straffen ska bidra till en större ordning (Foucault, 2003, 

s. 179). Det finns även en väl uttalad rangordning som straffen behöver fålla sig till. Ju 

lägre man står i rang desto hårdare och mer utpekande straff kan vänta om man bryter 

mot reglerna. Om man var av lägsta rang kunde man bli tvingade att bära grova 

yllekläder som för att markera att man brutit mot reglerna (Foucault, 2003, s. 183). 

 

Examen är slutligen ett kunskapsprov eller granskning om en person kan leva upp de 

normaliserande kraven. Foucault beskriver det som ett sätt att kvalificera och 

differentiera individer och demonstrera en maktutövning. De som förut hörde till de som 

makt utövades på är nu de som själva utövar makt över andra (Foucault, 2003, s. 185-

188). Med den disciplinära makten faller ljuset på de som makten utövas på, tvärtemot 
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den traditionella makten. Här ska ljuset markera att man är under övervakning och de 

med makt verkar istället från skuggan (Foucault, 2003, s. 188).   

 

Sociologiprofessorn Steven Lukes vid New Yorks universitet beskriver i sin bok 

Maktens ansikten genom citat hur Wright Mills och Floyd Hunter beskriver sin syn på 

makt. Mills och Hunter menar på att centraliseringen av samhället har en stor påverkan 

på hur vanliga människor lever sina liv. Vanliga människor har förvisso inflytande och 

makt i sin vardag men denna är begränsad (Lukes, 2004, s. 9-10). Lukes skriver att de 

personer som sitter på poster och positioner i statsmaskineriet och fattar beslut som rör 

befolkningen har stor makt och inflytande över gemene man. Besluten är sådana som 

styr, förändrar och utvecklar samhället, alltså medför positionerna stor makt då man har 

inflytandet att förändra samhället på en lokal nivå, men även i större skala beroende på 

positionens nivå. 

 

Vidare skriver Lukes att Mills och Hunter får kritik för deras teorier och Peter Bachrach 

och Morton Baratz menar att makt har ett andra ansikte (Lukes, 2004, s. 14). Med detta 

menar man att makt inte enbart går att mäta utifrån beslutsfattande som Mills och Hunter 

hade sagt. Makt kan även användas genom att på något sätt påverka värderingar, 

politiska processer och ritualer genom att skapa hinder för att konflikter ska diskuteras 

offentligt, Bachrach och Baratz kallar det för ickebeslutsfattande som en motsats till 

Mills och Hunters teori där makten låg hos de som fattade beslut. Detta justerades dock 

efter motkritik mot deras teori till att beskrivas som att det alltid behöver finnas en synlig 

konflikt för att maktens andra ansikte ska kunna avslöjas, annars måste man utgå från att 

parterna i en konflikt delar samma värden. Om det inte finns en konflikt så finns det inte 

heller någon makt hos de som fattar beslut och då kan det inte heller finnas så kallade 

ickebeslutsfattande. Lukes menar att Bachrach och Baratz andra ansikte av makt berikar 

det första och gör maktanalysen tvådimensionell (Lukes, 2004, s. 33). Däremot anser han 

att det inte räcker med dessa två dimensioner. Dels faller det tvådimensionella 

perspektivet på att man inte räknar med att man formar sin historia, fattar beslut efter 

omständigheter som getts åt en, dels för att man utgår från att det måste finnas en 

konflikt för att kunna utöva makt och inte att makt kan vara att få som man vill genom att 

manipulativt styra så andra vill det man själv vill. Den tredje och sista anledningen till att 

Lukes anser att den tvådimensionella maktanalysen är otillräcklig är för att den likställer 

bristen på missnöje med samtycke (Lukes, 2004, s. 36). Lukes menar att detta kan 
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manipuleras hos exempelvis folkmassan så den inte ser att det finns alternativ och ser då 

förhållandena som naturliga.  

 

Resultat	
 

När jag sammanställer svaren från de intervjuer som jag gjort så visar de flera likheter 

men också skillnader.  

	

Synen	på	konflikthantering	
 

Sättet att se på konflikthantering är väldigt överensstämmande genom undersökningen. 

De flesta tycker att man ska ta tag i konflikter så tidigt som möjligt för att bli av med 

konflikterna så fort som möjligt. Man vill helst lösa konflikterna inom arbetslaget, det 

vill säga inom den personal som arbetar på just den avdelningen. Detta förutsätter 

visserligen att konflikten uppstår mellan kollegorna i det arbetslaget. Man vill alltså 

undvika att be om hjälp från andra avdelningar. Undersökningen visar också att det finns 

en negativ inställning gentemot att blanda in ledningen i arbetslagets konflikter, det är 

alltså något man helst undviker.  

 

Det finns ju konflikter men oftast vill man ju lösa det inom 

arbetslaget. Vi... Det är så det är det bästa, istället för att det ska gå 

vidare.  

Hur menar du vidare? 

Vidare upp, alltså desto mer man pratar om det desto mindre blir det 

en stor konflikt så vi försöker alltid lösa det på avdelningen… 

Lana, förskollärare 

 

Kanske vill man inte visa på att det finns svårigheter mellan kollegor, att det kanske 

uppfattas som att man inte kan arbeta tillsammans om man flera gånger ”blandar in” 

cheferna. Detta syns även i min undersökning. Det kan till exempel handla om rutiner 

under dagen, vem som ska göra vad, eller hur det ska se ut i skåpen. Det kan till exempel 

vara att tallrikar, glas, tillbringare och bestick har bestämda platser i skåp och lådor, och 

detta kan vara väldigt viktigt för en pedagog medan dennes kollega i arbetslaget inte alls 
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tycker att det är viktigt, precis som Elvin Nowak beskriver sin teori om konflikter (Elvin 

Nowak, 2014).  

 

Vad ska man lägga energi på? Hur mycket energi går det åt att sortera köksutrustningen? 

Då handlar det också om större problem som sträcker sig över en längre tid, exempelvis 

ett beteende som bryter mot de gemensamma reglerna som satts upp på förskolan eller 

något ännu mer allvarligt som till exempel ett lagbrott.  

 

Inställningen är att det ska ha roligt på jobbet med sina arbetskamrater och en osämja 

som ligger och gror blir mor och mer infekterad. Därför är det av stor vikt att reda ut 

konflikten så fort som möjligt. Flera av de intervjuade i undersökningen menar att man 

ska vara raka med varandra, att ta upp meningsskiljaktigheter med varandra direkt. Om 

någon gör något som en kollega inte anser är acceptabelt, till exempel gällande 

bemötande av barn eller vårdnadshavare så säger man det så fort man kan istället för att 

hålla det för sig själv eller prata med andra i personalen bakom kollegans rygg. Samtidigt 

kan det vara bra att rådfråga med en annan kollega hur man ska gå till väga för att 

bemöta eller konfrontera den person man anser har gjort fel.  

 

En annan intressant faktor när det gäller synen på konflikthantering är rasten. Denna 

spenderas i regel i förskolors personalrum som ofta är utrustade med soffor och fåtöljer 

och ska tjäna som en plats att koppla av och vila på. Men rasten i personalrummet kan 

också vara en plats att ventilera sina tankar med andra kollegor. Att man kan ta upp det 

som hänt och vända och vrida på problem, få nya perspektiv, men framför allt andras 

förståelse och uppfattning av vad som hänt.  

Men detta menar man, är beroende av hur rasterna är ordnade, till exempel om flera har 

rast samtidigt så det kan skapas en diskussion. Om man istället sitter i personalrummet 

ensam så är det svårt att ventilera. Samtidigt så kanske det är just det man behöver, att få 

vara ifred en liten stund, avskärmad från andra och istället slappna av.  

 

Vanliga	konflikter	
 
Missförstånd	
De vanligaste konflikterna som informanterna beskrev handlar om missförstånd. Flera av 

de intervjuade uttryckte tydligt hur man tänker olika, och att kommunikationen mellan 
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kollegor brister. Det kan till exempel handla om dagens planer, vad som ska ske, och 

vilka som ska befinna sig var. Kanske ska en grupp barn gå ut på gården medan en annan 

grupp ska vara inne och då har inte pedagogerna klargjort tydligt nog vilka som ska göra 

vad och man börjar klä på de barn som ska vara inne.  

Stress	
Stress är också en vanlig faktor som kan vara skapare av konflikter.  

Om flera av personalen som är sjuka eller frånvarande så kan det vara osäkert om det 

tillsätts vikarier eller inte för kollegorna. Endast detta kan vara en en stress, att inte veta 

om det kommer någon som kan fylla upp den plats som är tom. När det är flera borta ur 

den ordinarie personalgruppen så är det ofta en del pusslande med att få dagen att 

fungera så bra som möjligt.  

 

Arbetsfördelning	
Ofta behöver någon från ett annat arbetslag gå över till en annan avdelning för att hjälpa 

till och detta drabbar den avdelning som behöver lämna ifrån sig en pedagog. Då kan det 

handla om vem som ska gå iväg. Om ingen vill, vem bestämmer? Har förskolläraren en 

makt eller ett ansvar att ta beslutet. Det är också en vanlig konflikt, arbetsfördelningen 

mellan barnskötare och förskollärare.  

 

Ibland har man kanske upplevt lite konflikter kollegor emellan, litegrann 

arbetsfördelningen, förskollärare-barnskötare lite så det kan bli konflikter 

med vad ens uppgifter är, vad man ska göra och sådär. 

Kan du ge några exempel? 

Eh, ibland har jag varit med om att det kan kännas som att ibland t.ex. en 

barnskötare som kan gå iväg lite mycket ibland och dokumentera lite länge 

och känna att dem ska ta över en viss dokumentation att den här 

arbetsfördelningen man ser det på lite olika sätt. Ibland kanske, det just där 

har det varit lite konflikt också kollegor emellan (Alina, Förskollärare). 

 

Kritik	
Flera av de som ställt upp på intervju uttrycker att kritik kan vara en faktor till konflikter 

mellan kollegor. De svarande menar att det behövs en skicklighet i sitt handlade och se 

över hur kritiken läggs fram. Det handlar oftast om när en kollega har gjort dåligt ifrån 

sig i verksamheten. Det är lätt hänt att personen som får kritik missuppfattar det man 
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säger och tolkar det annorlunda än vad som är menat. Det är också vanligt att personen 

går i försvar och stöter ifrån sig det som sägs. Här finns det tydligt en frustration 

samtidigt som man är förstående och vill hjälpa till. Dels för att man själv varit i en 

liknande situation och dels för att man med stor sannolikhet kommer vara i den 

situationen igen.  

 

Småtjafs	
Här beskrev informanterna så kallade vardagsproblem så som vem som ska göra kaffe 

eller vem som ska städa i personalrummet. Jag vet inte om man ska räkna det som 

konflikter eller som mindre moment i vardagen som mest orsakar irritation. ”Små-tjafs 

kan jag tycka ibland, ”det är ingen som fyllt på kaffet”, alltså sånt. Tycker jag är 

jättefånigt”.(Eva, förskollärare). Kanske kan dessa tillsammans byggas upp och orsaka 

större konflikter om någon ur personalen går och stör sig mer och mer på dessa 

vardagsproblem tills det blir för mycket.  För att lösa dessa mindre problem med att utse 

ansvarsområden mellan kollegorna, till exempel att en personal har ansvar för att hallen 

är städad och en annan personal ser till att det finns kaffe.  

	

Konflikten	inom	oss	
En av de intervjuade lyfte en typ av konflikt som jag inte hade tänkt på alls. Nämligen de 

konflikter som sker inom oss. Dessa konflikter sker ofta mellan pedagogen som person 

och som professionell. Det kan komma dilemman som sätter ens värderingar på prov, där 

man behöver se över vad man själv tror på vad man kan behöva ge upp eller ändra på hos 

sig.  

 

Sen kan det vara jättesvårt, vi har provat ett nytt arbetssätt nu och då 

finns det en konflikt inom olika pedagoger; vill jag göra det här/vill 

jag inte, kommer det gå bra/kommer det inte gå bra. Så man kan va 

lite sådär; "om det ska vara på det här viset vill jag inte göra det här" 

att man, alltså det är en sorts konflikt men vi pratar ju öppet om det 

tycker jag (Eva, förskollärare). 

 

I andra fall kan det handla om rutiner och arbetssätt, vilka traditioner förekommer på 

förskolan, och då menar jag inte jul, midsommar eller påsk, men arbetstraditioner. Hur är 
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till exempel en samling utformad, vad är tillåtet och inte tillåtet. Hur ser man på 

matsituationer, måste man smaka på allt eller behöver man bara äta det man tycker är 

godast, i vilken utsträckning får man äta sig mätt på knäckebröd.  

 

Dessa vanliga konflikter som genom intervjuerna kunnat utkristalliseras bekräftar Rolf 

Olofsons teori om vad som orsakar konflikter, det vill säga; fakta, metod, mål, värden och 

beteende (Olofsson, 2016, s. 9). Fakta kan kopplas ihop med missförstånd, det vill säga hur 

något förhåller sig. Här är det kommunikationen som brister mellan kollegorna på förskolan. 

Elvin Nowak skriver att det kan bero på att pedagogerna inte har är i tillräckligt samförstånd 

med varandra. Alltså att det inte har samma förväntningar på relationen (Elvin Nowak, 

2014). Detta kan till exempel handla om sådant man kommit överens om inom arbetslaget 

eller information som man fått utifrån, till exempel från föräldrar eller ledning.  

Metoder, det vill säga olika sätt att uppnå något kan kopplas till arbetsfördelning, vem ska 

egentligen göra vad? Ibland har förskolor gjort tydliga scheman för att undvika konflikter 

inom detta område. Men det förekommer också att det inte finns något uttalat schema och 

det leder lätt till att ingen gör det som behövs göras eller motsatsen att det plötsligt är fler 

personal än vad som egentligen behövs som försöker uppnå samma sak fast från olika håll 

på förskolan.  

   Mål, förskolans läroplan listar många strävansmål som förskollärarna har ansvar för att 

förskolan strävar efter att uppnå. Här uppstår det ofta stress som genomsyrar hela 

verksamheten och har en negativ effekt på bland annat kommunikation och arbetsfördelning. 

En stress som grundar sig i att man inte har tillräckligt med tid till allt som behövs göras.  

Slutligen listar Olofson värden och beteenden som vanliga orsaker till konflikter. Det kan 

handla om att ge varandra kritik som inte når fram till personen så som det var tänkt och att 

denna person då tolkar kritiken fel. Det kan upplevas som att få sina värderingar ifrågasatta. 

Detta i sig kan kopplas till det så kallade småtjafset som beskriver Olofsons sista orsak, 

beteenden (Olofsson, 2016, s. 9).  

 

Upplevelsen	av	konflikthantering	
 

De flesta i studien upplever att man hanterar konflikter på olika sätt. Ofta vill man 

antingen inte prata om det eller reagerar man med ilska. En del upplever att kollegorna 

blir tysta när de ställs inför en konflikt och flera menar att de behöver tid att tänka 
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igenom situationen och pratar hellre senare än vid en direkt konfrontation. Andra tycker 

att kommunikationen är god mellan sina kollegor, att det är lätt att prata med de flesta 

och att man blir hörd. Samtidigt som man helst inte pratar om det direkt så är 

upplevelsen av konflikthantering att man oftast är öppen för kritik. Informanterna 

upplever att de flesta strävar åt samma håll inom verksamheten och försöker stötta 

varandra så långt det går. I andra fall då det anses att kollegor gör fel, så försöker man 

släppa det istället för att konfrontera och ta risken att starta en konflikt.  

 

Oavsett hur konflikterna hanteras så anser alla att kommunikation är av stor vikt, att 

prata, diskutera och tala ut med varandra om vad som har hänt och vad som händer. 

Genom att hela tiden kommunicera vad som ska ske under dagen, veckan och månaden 

så alla är införstådda i planeringen. Det underlättar arbetet om man är säker på syftet med 

det man gör, man har förstått varför man har bestämt hur dagen ska se ut och varför de 

rutiner man har. Olofsson menar också just detta. Det handlar om att formulera sina 

problem för att kunna föra en dialog om dessa och tillsammans komma fram till 

lösningar som tillfredsställer alla parter (Olofsson, 2016, s. 9-10).  

	

Tillvägagångssätt	vid	konflikthantering	
 

Även om de flesta anser att sina kollegor hanterar konflikter som uppstår mellan 

varandra på ett bra sätt, det vill säga på ett öppet och tillmötesgående sätt så är det ingen 

som känner till om det finns en nedskriven rutin eller tillvägagångsätt för att lösa 

konflikter. Många menar att det aldrig uppstått någon konflikt som varit så allvarligt att 

det behövts. Några menar att de inte arbetat länge nog på förskolan eller att de nyss 

kommit tillbaka från föräldraledighet och att man därav inte vet om det finns något 

sådant dokument. Men idén med att ha ett sådant är något som man skulle kunna tänka 

sig. En tydligt formulerad mall som visar hur man ska gå till väga. Om man ska gå efter 

Elvin Nowaks uttalande i artikeln Konflikter finns överallt så ska man se upp när någon 

säger att det inte finns några konflikter på sin arbetsplats. I dessa fall menar Elvin Nowak 

att konflikterna ofta ligger undantryckta och att man alltså inte tar itu med dem (Elvin 

Nowak, 2014). I denna undersökning framgår det visserligen att man inte tyckt att 

konflikterna varit allvarliga nog och i och med det bekräftat att man faktiskt har 

konflikter. Ibland är det vanligt att en konflikt görs större än vad den egentligen är och 
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detta genom att personen som inte varit direkt inblandade lägger sig i. Med detta menar 

man att händelsen hindras från att isoleras till enbart den personal som är direkt drabbad 

och istället öppnas så att alla som känner för det ska lägga in sina känslor och 

reflektioner (Elvin Nowak, 2014).  

 

Visst kan det vara bra att få andras perspektiv på ett problem men oftast upplevs de 

andras inlägg vara utan konstruktivt innehåll. Av denna anledning tror flera av 

informanterna att rutiner för ett tillvägagångssätt vid konflikter skulle vara en bra idé. En 

intressant aspekt som kommer fram under intervjuerna är att det sällan finns tid att reda 

ut bland annat missförstånd i personalgruppen. Att istället för att hantera konflikterna så 

vill man ha tid till att prata ihop arbetslagen på arbetsplatsträffar och avdelningsmöten, 

som ett slags förebyggande arbete för att slippa hamna i missförstånd och konflikter 

senare.  

 

Men upplevelsen är att det sällan finns tid under dessa tillfällen då det är många andra, mer 

praktiska och verksamhetsnära saker som prioriteras då. Att få mer tid för att samtala med 

varandra skulle innebära att man kan rota fram mer djupliggande konflikter samt diskutera 

vilka normer och värderingar som man strävar efter och vilken sorts arbetsklimat man vill ha. 

Här spelar cheferna en större roll än vid själva konflikthanteringen, flera tycker att det ligger i 

chefernas intresse att arrangera arbetsplatsträffar eller planeringsdagar där man ägnar en stor 

del åt att just diskutera med varandra hur man egentligen vill ha det. Vid frågan hur det skulle 

ske var det flera som menade att man kunde boka in någon som är expert på ämnet. Någon 

som kan komma och berätta om till exempel hur man fungerar stressade situationer och hur 

man kan hantera stress. Elvin Nowak tipsar följande i en konfliktsituation:  

 
Försök slita dig från din första impuls att tala om för någon hur han eller hon 

är. Då riskerar det bara att bli ordkrig. Berätta i stället hur det blir för dig, när 

någon annan gör eller säger en viss sak (Elvin Nowak, 2014). 

	

Mer	kunskap	om	konflikthantering	
 
Det är inte helt entydigt att det behövs mer kunskap om konflikthantering hos pedagoger. 

Några anser att det är individuellt hur man fungerar som person i dessa sammanhang. Att 

det skulle vara omöjligt att skriva en handlingsplan eftersom vi är olika som personer. 
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Andra tycker att det behövs mer kunskap om konflikthantering inom förskolan. Det 

handlar om personutveckling, alla reagerar på olika sätt och man behöver bli bättre på att 

se på sig själv utifrån, från andras perspektiv samt vara medveten om hur man själv 

fungerar och reagerar i exempelvis konfliktsituationer 

 

Studien visar att förskollärarna som deltog i undersökningen har en mer positiv 

inställning till att få en större förståelse kring hur vi kan hantera konflikter än vad 

barnskötarna har. De gav flera förslag på hur detta skulle gå till och att det borde ligga i 

allas intresse att lära sig hantera konflikter på bästa sätt. Även deras inställning gentemot 

konflikter rent allmänt var mer positiv än barnskötarnas. Här visade man mer intresse för 

att ta itu med konflikten, att dissekera och analysera den mer än vad barnskötarna 

uttryckte i sina intervjuer. Flera uttryckte att det handlar väldigt mycket om ens egen 

utveckling, att man ska känna sig själv och att man på så sätt ska kunna föra en mer 

strukturerad dialog vid en konfliktsituation eftersom man har ett större självförtroende 

och en större självdistans.  

	

Maktordning	
 
I mina intervjuer framkommer det tydligt att det finns maktordningar på de förskolor där 

jag genomfört intervjuer, men det uttrycks en respekt gentemot varandra oberoende på 

under vilken anställning man har. Om det är förskollärare, barnskötare, vikarie eller 

kökspersonal spelar ingen roll men ändå finns det en hierarki hos personalen.  

Överst är självklart ledningen med förskolechefen och biträdande chefer. Dessa jobbar 

väldigt sällan direkt i verksamheten men jag räknar in dem i alla fall för att tydliggöra 

strukturen. Överst i själva verksamheten i förskolorna står förskollärarna, därefter 

barnskötarna och sen vikarierna. Detta passar väl in i det som Abrahamson diskuterar, att 

hierarkier inte alltid behöver ske på bekostnad av andra människor utan kan vara enligt 

en överenskommelse mellan de inblandade (Abrahamson, 2007, 8). Även Börjessons och 

Rehns text om expertis som maktform syns tydligt svaren eftersom hierarkin följer nivå 

på utbildning som krävs för att för olika yrken (Börjesson & Rehn, 2009). En 

förskollärarutbildning ligger på högskolenivå medan en barnskötarutbildning kan vara på 

gymnasial nivå och att vara vikarie på förskola näst intill aldrig kräver en pedagogisk 

utbildning.  
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Hierarki	
 
Det faller naturligt att förskollärarna sitter högst i hierarkin eftersom det är dem som har 

ansvaret för verksamheten, dess utveckling och kvalitet. Detta är den formella makten 

som tilldelats dem i och med ansvaret som följer med en förskollärartjänst.  

Utbildning spelar en stor roll i hur makten fungerar på förskolan. Självklart väger 

förskollärarutbildningen väldigt tungt men även andra utbildningar som kan vara 

relevanta för verksamheten har betydelse, till exempel specialpedagog, ateljérista eller 

dramapedagog. Alltså expertis inom områden som praktiseras på förskolan. Detta kan 

självklart variera från förskola till förskola beroende på vilka traditioner man har. Det är 

inte ovanligt att förskolor tar till vara på sina olika kompetenser och om det då finns en 

utbildad hantverkare eller skådespelare i arbetslaget så är det lätt att detta influerar 

verksamhetens utformning.  

 

I och med att förskollärarna har ett större ansvar för den pedagogiska verksamheten på 

förskolan vilket ger dem en större makt än barnskötare och vikarier så får de ett annat 

perspektiv på maktstrukturen. Förskollärarna sitter högst upp i hierarkin och ser ut över 

arbetslandskapet som generellt formas av kvinnor i alla åldrar. Man har en stor empatisk 

förmåga och det är lätt att identifiera sig med sina kollegor. Men att vara högst upp gör 

även att man blir aningen blind för hierarkiska stegen. Barnskötarna i min studie 

uttryckte ett större glapp mellan de själva och förskollärarna. Även om man står varandra 

nära i flera aspekter så kände barnskötarna att de inte stod på samma nivå som sina 

förskollärarkollegor gjorde. Förskollärarna ansåg alltså att det var mer jämställt än vad 

barnskötarna ansåg. ”Jag är ju förskollärare men jag kör aldrig över mina kollegor utan 

då är det såhär; vad vill vi tillsammans?” (Lana, förskollärare).  

 

I och med den makt som utbildning och ansvar medför så är det förståeligt att 

barnskötare känner sig mindre inflytelserika än förskollärarna samtidigt som det uppstår 

en större respekt och tillit till att förskollärarna ska sköta om verksamheten.  

Trots att det kan tära på ens stolthet som barnskötare så underställer man sig ordningen 

som råder, inte som i ett slags nederlag utan som i begreppet att ”så här ligger det till, 

förskollärarna har ett större ansvar så de får mer makt”. En av de intervjuade 

barnskötarna uttrycker den här känslan vid tillfällen som när cheferna ber om att få prata 

enbart med förskollärarna, under en arbetsplatsträff till exempel.  
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… men när vi sitter på APT ibland och det kan komma uppifrån cheferna; 

"Nu vill jag ta förskollärarna fem minuter själva" då kan det kännas att 

hierarkin liksom, att inte alla får ta del av allt, men det gör vi ju för 

organisationens skull, för alla kan inte sitta och tycka till om allt heller 

liksom. (Moa, barnskötare) 

 

Detta kan såklart upplevas som diskriminerande gentemot barnskötarna då de inte får ta 

del av all information som ledningen förmedlar till arbetslagen, utan istället måste förlita 

sig på att förskollärarna i sin tur skickar informationen vidare. Men här menar 

barnskötaren att alla inte behöver vara delaktiga i alla aspekter av verksamheten, att tiden 

inte skulle räcka till om alla skulle ha något att säga till om i alla frågor som tas upp. 

Man anser trots det att det är chefernas ansvar att se till att alla känner sig delaktiga i 

verksamheten, även fast man har olika nivåer av ansvar och krav. Här menar man att det 

kan göras på andra sätt än rakt framför näsan på barnskötarna. Kanske kan man ha ett 

möte innan eller efter arbetsplatsträffen där man samlar de som är avdelningsansvariga.  

Syftet med att lägga ansvaret på förskollärarna är ju att tydliggöra vem som ska göra vad 

för att säkerställa att styrdokumenten följs och att man uppehåller en hög kvalitet 

verksamhet och omsorg i förskolan, inte att skapa klyftor och rivalitet mellan de både 

yrkena barnskötare och förskollärare.  

 

Det blir tydligt i studien att barnskötarna uppfattar maktordningen mer påtaglig än 

förskollärarna. Förskollärarna menar att alla är delaktiga och får ta ansvar och att man 

lyssnar lika mycket på en barnskötare som en förskollärare. En förskollärare menar att 

maktordningen saknar det negativa, det som är vi-och-dom-känslan, rivaliteten, 

underkastelsen och översittarstilen. Här kan man till och med mena att en erfaren 

barnskötares röst väger tyngre än en förskollärares. Precis som ett starkt arbetslag från en 

avdelning, där man jobbat ihop länge på samma förskola.  

”I	väggarna”	
 
En typ av makt som också förekommer på förskolor är den som ”sitter i väggarna”. Ofta 

på de förskolor där en del av personalen har arbetat väldigt länge. De formar ofta kärnan 

i hela förskolans personal eftersom de har arbetat länge tillsammans, delat många 

händelser och erfarenheter och känner varandra djupare.  
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I dessa fall kan det vara svårt att komma in som ny förskollärare med ansvar och makt, 

det kan lätt sticka i ögonen på de som varit på förskolan länge och nu behöver förhålla 

sig till en ny person med nya tankar, idéer och värderingar som inte passar in med hur 

man arbetat.  

 

Inte längre, vi har också några som jobbat lite längre men hade du kommit 

för typ 2-3 år sen hade jag sagt ja på den frågan för då var det lite så att dom 

som jobbat väldigt länge det var lite dom som hade makten, men nu har det 

kommit in rätt mycket ny personal hos oss, jag tycker att den makten inte 

riktigt finns, men sen har vi en förskollärare som jobbat väldigt länge här 

och är den äldsta förskolläraren här, jag tänker att hon har nog lite makt över 

dom förskollärarna och det blir över oss andra också på nåt vis. 

(Gertrud, barnskötare) 

 

Det kan finnas en rädsla inför ny personal, en oro för hur det kommer påverka ens 

arbetssituation. Att man fruktar det man inte känner till är ingen nyhet och det gäller med 

stor sannolikhet i dessa fall också. Här formas det lätt en gemensam front i de som jobbat 

med varandra länge mot den personal som kommer in som ny.  

Men det behöver inte innebära en negativ effekt. Är arbetslaget stark i sig självt med en 

tydlig strävan och arbetssätt så kan det istället underlätta för ny personal att komma in i 

verksamheten.  

 

	

Diskussion	och	analys	
 
Genom min studie kring konflikter och konflikthantering fann jag att det inte fanns en så 

utbredd konflikträdsla som jag har erfarenhet av. I mina intervjuer kan man visst se 

tecken som vittnar om obehag och bekymmer när man talar om konflikter, att det är ett 

problem på förskolan och i verksamheten. Men enligt tidigare forskning så är detta något 

som förekommer överallt i samhället, i olika utsträckning och på olika nivåer. Ganska 

snabbt blev det tydligt att barnskötares och förskollärares bild av konflikter och 

konflikthantering delar sig på vissa punkter. Det var också i detta samspel som makt och 

hierarki belystes tydligast.  
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Jag kommer avgränsa perspektivet till makt genom expertis och relationella fenomen 

eftersom det är mest relevant för min undersökning. Dock kommer jag inte begränsa mig 

till formell expertis som högre utbildning utan även räkna med erfarenhetsbaserad 

expertis.  

 

Enligt informanterna ofta är det missförstånd och stress som är orsaker till att konflikter 

uppstår mellan kollegor men det kan också handla om lättare saker som ”små-tjafs” där 

man stör sig på att ingen har gjort nytt kaffe eller att det inte är städat i hallen. Andra 

orsaker till konflikter handlade mycket om kritik från kollegor samt hur man fördelar 

arbetet mellan sig. Det visade sig tydligt att barnskötare och förskollärare har olika 

perspektiv på hur arbetsfördelningen ska se ut och vem som styr detta på avdelning. Inte 

helt olikt det som Olofsson skriver så handlar konflikterna om beteenden, hur vi går till 

väga i verksamheten, våra handlingar och vad vi har för syfte med det som orsakar 

konflikter (Olofsson, 2014). Olofsson skriver vidare att kommunikation är viktigt för att 

lösa konflikter, flera av de intervjuade menade på att det inte fanns tid att prata ihop sig. 

Detta talar tydligt för att det saknas stunder i verksamheten avsatta för att prata ihop om 

tillvägagångsätt konflikthantering och bemötande.  

 

Något intressant som kom fram i intervjuerna, och som jag inte hade tänkt på var 

konflikten som sker inom oss. Att skilja våra personliga åsikter från vår professionella 

roll som förskolepersonal. Den här konflikten handlar om att reflektera kring vem man 

själv är och vilka värderingar man har. Att vara professionell handlar om att kunna 

särskilja den person man är utanför arbetet och den på arbetet. Om man till exempel 

finner det svårt att hålla med om det som står i förskolans styrdokument kan man lätt 

hamna i situationer då det är svårt att göra sitt arbete på rätt sätt. Man kan behöva ställa 

sig frågor som; vill jag verkligen göra det här, eller; är det som vi göra nu verkligen ok? 

Läroplanen för förskolan bygger på begrepp som demokrati, jämlikhet, solidaritet och 

respekt för de mänskliga rättigheterna och dessa värderingar har jag svårt att se att 

människor i Sverige inte kan ställa sig bakom.  

 

Syftet med undersökning var att få en bild av hur personalen på förskolorna ser på 

konflikter, konflikthantering och relationen mellan förskollärare och barnskötare. Under 

mitt arbete med intervjuer och tidigare forskning har jag sett att inställningen till dessa 

fenomen inte alls är så kalla och främmande som jag först trodde. Utifrån de pedagoger 
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som jag intervjuade så är konflikter något man vågar ta i och lyfta i arbetslaget. Man ser 

gärna att konflikter och situationer som kan utvecklas till konflikter löses så fort som 

möjligt i syfte att hålla en god stämning på sin arbetsplats och ge verksamheten så stort 

utrymme som möjligt.  

 

Att arbeta med konflikthantering inom arbetslaget var det som skilde förskollärarna och 

barnskötarna. Medan förskollärarna såg positivt på detta var barnskötarna mer skeptiska. 

Det visade sig i intervjuerna, barnskötarna såg konflikthantering som något svårt och 

menade på att konflikter, ilska och ledsamhet hanteras olika sätt beroende på olika sätt. 

Förskollärarna däremot såg konflikter och hanteringen av de som utmaningar eller en 

chans att lära sig något nytt, detta kan kännas igen i Kärres beskrivning av Wallskogs 

modell för självbild och förhållningsätt (Kärre, 2013). Jag tänker mig att denna skillnad i 

perspektiv kommer från att förskollärarna får under sin utbildning läsa om just detta och i 

och med det inte är lika främmande till ämnet som barnskötarna kan vara. Som Kärre 

skriver så blir det lättare att utveckla verksamheten om man vågar reflektera kring det 

som var dåligt och jobbigt (Kärre, 2013).  

 

En annan intressant aspekt när det gäller konflikthantering är att informanterna uttrycker 

en motvilja att blanda in cheferna. Till en början var min tanke att som personal ville 

man inte störa chefen men utifrån Olofssons teori istället handlar om att det sällan sker 

en bestående lösning på konflikten eller problemet (Olofsson, 2016). Detta skulle i så fall 

vittna om att även chefen saknar kunskap och förmåga att lösa konflikter ordentligt. 

 

Börjesson och Rehn skriver om olika typer av makt och den som beskrivs tydligast i min 

undersökning är den som bygger på expertis (Börjesson & Rhen, 2009). Förskollärarna 

anses vara experter och har stor respekt från barnskötarna i och med deras utbildning. 

Detta ger förskollärarna väldigt stor makt samtidigt som man strävar efter att ha en så 

kallad platt hierarki som Abrahamsson beskriver i sin bok, det vill säga att motsatsen till 

den traditionella pyramidmodellen som hierarki nästan alltid illustreras med 

(Abrahamson, 2007). Med sin expertis har förskollärarna övertaget i maktkampen, med 

sina fördjupade kunskaper i språkutveckling, matematik, naturvetenskap och många 

andra fällt som rör förskolans verksamhet så skapas det automatiskt en hierarki där 

förskollärarna står över barnskötarna. Men som Lagerlöf skriver i sin artikel Olika lön 

för mödan så vill man där istället ta tillvara på alla pedagogers kompetens, eller 
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åtminstone ett urval och istället dra nytta av varandras kunskaper(Lagerlöf, 2017). 

Problemet är att lönerna skulle justeras i och med att man tar till vara lite extra på 

särskilda pedagogers kompetens.  

 

Samtidigt kan man motsätta den här idén med Foucaults teori om makt och kunskap. 

Man tar till vara på flera personers kunskaper men som Foucault säger så föder kunskap 

makt och makten skapar kunskap. Om det är förskollärarna som har kunskapen från sin 

utbildning är det fortfarande de som sitter på den stora makten, och därmed också de som 

bestämmer vilken kunskap som är efterfrågad. Men det beror självklart också på vad de 

beslutsfattande bestämmer är efterfrågad kunskap, där är förskollärarna i underläge 

istället. Och för att ta det ett steg till enligt Bachrach och Baratz så kan man undra vilka 

som är de ickebeslutsfattande och viskar i öronen på de som fattar besluten (Lukes, 

2004).  

 

Makten som kommer i och med expertisen kan kopplas till det Lukes skriver om 

Bachrach och Baratz andra ansikte till makt. I linje med att Bachrach och Baratz 

beskriver maktens andra ansikte som den makt som påverkar i det dolda, utan att 

egentligen visa sig så gör även förskollärarnas expertis det också (Lukes, 2004). Även 

om man som barnskötare kan påverka andra direkt och öppet genom att argumentera för 

sin sak så finns det är större respekt i titeln som förskollärare som inte går att ignorera. 

Precis som en specialpedagog som kommer ut till förskolor för att stötta arbetslag i 

särskilt svåra situationer och förväntas ha ytterligare expertkompetens i jämförelse med 

förskolläraren och därmed en auktoritet så har förskolläraren en auktoritet gentemot 

barnskötaren. Men denna auktoritet kan vara svår att urskilja när en barnskötare och 

förskollärare jobbar sida vid sid och gjort detta många år tidigare men då som ”jämlikar” 

i barnskötarroller. Eftersom förskolläraren i regel får en högre lön än barnskötaren så blir 

det direkt en ekonomiskt uttalad hierarki då pengar har ett socialt värde. Ju mer pengar 

desto mer social status (Lukes, 2004). Dessutom får förskolläraren ett erkännande från 

den gemensamma chefen och arbetsgivaren att denne har ett högre värde. Denna 

förändring i hierarkin kan vara mer påtaglig hos den som makten utövas på (Foucault, 

2003), det vill säga barnskötaren och kan samtidigt gå obemärkt förbi den 

nyexaminerade förskolläraren som tycker att arbetsförhållandet är oförändrat mellan sig 

och barnskötarkollegan.   
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Förskolläraren har som sagt en större makt eftersom denne har ett uttalat större ansvar för 

verksamheten och den pedagogiska miljön än vad barnskötaren har. Detta är bestämt på 

politisk nivå och ingenting som barnskötarna har gått med på rent formellt. Ändå visas 

det en acceptans i denna hierarki, formell eller informell beroende på om hur man ser 

det. Kan man räkna med att den formella hierarkin undertecknas av barnskötare och 

förskollärare i samma stund som man skriver på sitt anställningsavtal? Enligt Foucault 

har de med examen mer makt än de utan, som en kontroll för att man nått en viss 

kunskapsnivå inom de områden som är relevanta för förskolans verksamhet. (Foucault, 

2003). Barnskötarna är fortfarande de som makten utövas på. Det är en diffus relation 

mellan de båda arbetsgrupperna. Som förskollärare har du en högre utbildning och ett 

ökat ansvar men arbetar fortfarande på samma nivå, med samma personer som innan 

examinationen. Som förskollärare kan man inte längre, professionsmässigt, kalla sina 

kollegor jämlikar. De som man förut kunde relatera till i arbetet har man nu fått en annan 

arbetsrelation till.  

 

Om vi ska se det utifrån Abrahamsson så är det för organisationens bästa eftersom han i 

sina studier har observerat att tydliga strukturer och tydlig arbetsfördelning är viktiga för 

att kunna utföra ett effektivt arbete. Genom att utse ledare och fördela ansvar och 

ansvarsområden så är det lättare att acceptera maktfördelningar och hierarkier. Det menar 

Abrahamsson ska ske gemensamt, det vill säga att alla inblandade får sin röst hörd. Detta 

är viktigt för chefer och ledningsgrupper att ha i åtanke när man ska strukturera arbetslag 

(Abrahamson, 2007).  

 

I Läroplanen för förskola från 1998 som reviderades 2010 förtydligar man just detta 

genom att skriva vad förskollärarna är ansvariga för, samt vad som åligger arbetslaget 

(Skolverket, 2010, s.3). Samtidigt som pedagoger som inte är utbildade förskollärare 

men med många års erfarenhet och arbetat en längre tid på en särskild förskola känner ett 

stort ansvar. Det kan lätt bli konflikter här eftersom denna pedagog utan 

förskollärarutbildning känner sitt ansvar väldigt starkt, på samma gång som den 

nyexaminerade förskolläraren som inte har mer erfarenhet än de VFU-dagar hen gjort 

under sin utbildning kommer som nyanställd och ska ta över ansvaret.  

 
Konflikter föds ofta ur missförstånd och brist på kommunikation mellan kollegor. Men 

på de förskolor som jag intervjuat på har det sällan så stor påverkan som jag hade 
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upplevelse av, pedagoger tar gärna tag i och löser konflikter så snabbt som möjligt. Kan 

det vara så att själva ordet konflikt är så negativt laddat men när man väl står framför en 

konflikt så är det inte så skrämmande. Tanken är att konflikter istället kan utveckla och 

lära oss nytt och kan ses som en tillgång. I det fallet är det därför extra viktigt att vi alla 

lär oss hantera konflikter och detta genom att lära känna oss själva och kunna se problem 

och lösningar ur andras perspektiv. 

 

Förskollärarens roll i arbetslaget är att visa vägen som ledare i en arbetsmiljö som 

uppmuntrar att man lär av varandra och tar tillvara på allas kunskaper. För i slutändan, 

med utbildningen eller inte så är vi alla människor som alla har något att bidra med.  

 

Vidare	forskning	
 
Att göra om denna undersökning fast i större skala med fler intervjuer och fler förskolor. 

Det skulle vara intressant att göra det på flera ställen i Sverige för att söka se skillnader 

eller likheter. Synen på vad en konflikt är eller hur den ska hanteras kan variera mellan 

Falun och Alingsås.  

Undersöka upplevelsen hos de som arbetat innan den ”nya” läroplanen kom, det vill säga 

innan förskollärarens och förskolechefens ansvar förtydligades (Lpfö98/10) och de som 

bara arbetat efter 2010.  

Det skulle även vara intressant att göra en liknande undersökning fast enbart utifrån 

chefer och lednings perspektiv. Vad upplever de vara de vanligaste konflikterna hos 

arbetslagen och hur ställer dem sig till hierarkier bland kollegor.  
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Bilagor	
 

Samtyckesformulär	
 

 
 
 
 

Stockholm 14/3 2017 
 
Information om intervjuer om makt och konflikter.  
 
Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 
Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 
undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 
förskollärare. Studien kommer att behandla hur vi pedagoger hanterar makt och konflikter 
inom arbetslaget. Jag kommer undersöka hur makt och konflikter formas och påverkar 
verksamheten på förskolor. 
 
För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er. Jag skulle då vilja 
intervjua 3-4 stycken av de som arbetar på förskolan. Jag kommer använda mig av 
ljudupptagning för att kunna bearbeta materialet så noga som möjligt. 
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. 
Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att 
upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det 
egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 
publikationsdatabasen DiVA. 
 
Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  
 
 
 
Vänliga hälsningar,  
William Viberg 
 
Student: 
William Viberg 
070-438 87 53 
william.viberg@hotmail.com 
 
Handledare: 
Marco Nase 
Södertörns högskola 
08-608 48 04 
marco.nase@sh.se 
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Intervju	

	
Allt som sägs kommer vara helt anonymt och det förs inga register av materialet. 
Frågor. 
 
Ålder: 
 
Kön: 
 
Utbildning: 
 
Presentation av undersökningen. 
 
 
Hur länge har du arbetat inom förskola? 
 

- Hur	länge	på	den	här	arbetsplatsen?	
	
	
	
 

- Beskriv	hur	du	upplever	konflikthantering	mellan	kollegor?	
 

 
 
 

- Vilka	typer	av	konflikter	tycker	du	är	vanligast?	
	
	
	
 

- Hur	upplever	du	att	dina	kollegor	hanterar	konflikter	på	arbetsplatsen?		
	
	
	

 
- Har	kvinnor	och	män	olika	typer	av	konflikter?	

 
 
 
 
 
 

- Har	ni	ett	uttalat	tillvägagångssätt	eller	en	rutin	för	att	hantera	konflikter	inom	
arbetslaget?	
	

o Fungerar	det?	
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o Vad	kan	bli	bättre?	
	
	
	

- Tycker	du	att	det	behövs	mer	kunskap	om	konflikthantering	hos	personalen?	
	

o Hur	skulle	det	gå	till?	
	
	
	

- Upplever	du	att	det	finns	en	maktordning	på	arbetsplatsen?		
 


