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ABSTRACT 

Skolan är en relationsintensiv verksamhet där människors olikheter kan skapa 
motsättningar och konflikter. Dessa konflikter kan bemötas och hanteras på ett 
konstruktivt sätt vilket kan generera i positiva förändringar och utveckling medan 
en destruktiv hantering av konflikten kan ge negativa konsekvenser för dels 
anställda dels arbetsmiljö. Eftersom rektor är den som är ytterst ansvarig för 
skolans arbetsmiljö har jag velat undersöka rektorers upplevelser och erfarenheter 
av konflikter och konflikthantering. Syftet med studien har varit att synliggöra 
samt beskriva fyra rektorer på grund- respektive gymnasieskolans upplevelser och 
erfarenheter av arbetsplatskonflikter mellan vuxna samt konflikthantering ur ett 
ledarskaps perspektiv. Frågeställningar jag ville ha svar på i arbetet var: Vilket 
synsätt har rektorerna på konflikter? Vilka erfarenheter och upplevelser har 
rektorerna av arbetsplatskonflikter? Hur ser rektorerna på arbetsplatskonflikter 
utifrån ett ledarskapsperspektiv? Hur ser rektorernas konflikthantering ut på 
individ-, grupp- samt organisationsnivå? Studien är kvalitativ och har en 
fenomenologisk ansats, vilket har gett mig möjlighet att få ta del av rektorernas 
subjektiva åsikter och förståelse av sin livsvärld. Mitt fokus har varit att hitta 
likheter och skillnader i deras uppfattningar och den valda undersökningsmetoden 
är intervjuer. Studiens resultat pekar på att rektorernas förhållningssätt utgår från 
det relationella perspektivet, där fokus är bemötande och anpassning till individ, 
situation samt kontext. Jag har funnit likheter i rektorernas synsätt och 
förhållningssätt till konflikter, medarbetare samt ledarskap. Medan erfarenheter, 
upplevelser, bemötande, agerande och konflikthantering visar på mer eller mindre 
uppenbara skillnader, beroende på att det kräver anpassning utifrån den specifika 
kontext, situation samt individer som rektorerna möter. Det centrala tycks vara 
rektorernas positiva syn och förhållningssätt till konflikter, medarbetare och 
konflikthantering samt intresse och mod att våga ta tag i meningsskiljaktigheter, 
motsättningar och konflikter. Min tolkning är att det inte fordras utbildning i 
konflikter/konflikthantering för att kunna hantera konflikter konstruktivt utan att 
det är en inlärningsprocess som sker över tid i praktiken.  

 

Ämnesord 
Arbetsplatskonflikter, chef, konflikter, konflikthantering, ledarskap, makt, rektor 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Tack  

Först och främst tack till alla rektorer för ert förtroende och att ni ställt upp och så 
generöst delat med er av era erfarenheter, tankar och tid, vilket har möjliggjort 
denna studie. Jag vill också tacka min handledare för stöd och konstruktiv 
feedback under skrivprocessen. Sist men inte minst ett tack till min man som ger 
mig det utrymme och stöd jag behöver i skrivandet, i vardagen, i livet.  

 

 

“Bortom idéer om rätt och fel 
finns ett fält 
Vi träffas där” 

Jalal al-din Rumi, Persisk poet 1200-talet  

 

 

 

 

 

 

Bückeburg Tyskland, april 2017  

Marie Olsson  

 

 

 



 

 

INNEHÅLL 

1. Inledning .............................................................................................................. 7	  
1.2 Syfte och problemformulering ....................................................................... 8	  
1.3 Avgränsning ................................................................................................... 8	  

2. LITTERATUR GENOMGÅNG ......................................................................... 9	  
2.1 Begrepp .......................................................................................................... 9	  
2.2 Rektorsuppdraget och styrdokument ............................................................. 9	  

2.2.1 Arbetsmiljö och arbetsmiljölagen ......................................................... 10	  
2.3 Ledarskap ..................................................................................................... 11	  

2.3.1 Makt ...................................................................................................... 13	  
2.4 Skolan en komplex verksamhet ................................................................... 13	  
2.5 Konflikter ..................................................................................................... 14	  

2.5.1 Olika slags konflikter ............................................................................ 15	  
2.5.2 Konflikters eskalation ........................................................................... 16	  

2.6 Konflikthantering ......................................................................................... 16	  
2.6.1 Svårigheternas möjligheter ................................................................... 16	  
2.6.2 Konfliktvägledaren ............................................................................... 17	  

2.7 Specialpedagogiskt perspektiv ..................................................................... 19	  
2.7.1 Konflikter utifrån individ-, grupp- samt organisationsnivå .................. 19	  

3. TEORI ................................................................................................................ 22	  
3.1 Konfliktteori ................................................................................................. 22	  

3.1.1 Mikroperspektivet ................................................................................. 22	  
3.2 Relationellt perspektiv ................................................................................. 23	  
3.3 Sammanfattning, tolkning av litteratur samt teorier .................................... 23	  

4. METOD ............................................................................................................. 25	  
4.1 Val av metod ................................................................................................ 25	  
4.2 Urval och undersökningsgrupp .................................................................... 27	  
4.3 Pilotundersökning ........................................................................................ 27	  
4.4 Genomförande ............................................................................................. 27	  
4.5 Bearbetning .................................................................................................. 28	  
4.6 Studiens tillförlitlighet ................................................................................. 30	  
4.7 Etik ............................................................................................................... 30	  

5. RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................ 32	  



 

 

5.1 Resultat konflikter ........................................................................................ 32	  
5.1.1 Syn på konflikter ................................................................................... 32	  
5.1.2 Olika konflikter och dess orsaker ......................................................... 33	  
5.1.3 Olikheter ............................................................................................... 34	  

5.2 Resultat upplevelser och erfarenheter .......................................................... 35	  
5.2.1 Bemötande och förhållningssätt ............................................................ 35	  
5.2.2 Konflikter och emotionell påverkan ..................................................... 37	  
5.2.3 Utmaningar, val samt dilemman ........................................................... 38	  

5.3 Resultat ledarskapsperspektiv ...................................................................... 39	  
5.3.1 Arbetsmiljö ........................................................................................... 39	  
5.3.2 Kommunikationens betydelse ............................................................... 40	  
5.3.3 Maktförhållanden .................................................................................. 40	  
5.3.4 Organisation och ledarskap ................................................................... 41	  

5.4 Resultat konflikthantering ............................................................................ 42	  
5.5 Sammanfattning ........................................................................................... 43	  
5.6 Teoretisk tolkning ........................................................................................ 44	  
5.7 Slutsatser ...................................................................................................... 45	  
5.7.1 Analys ....................................................................................................... 45	  

6. DISKUSSION .................................................................................................... 49	  
6.1 Diskussion av resultaten .............................................................................. 49	  

6.1.1 Vilket synsätt har rektorerna på konflikter? ......................................... 49	  
6.1.2 Vilka erfarenheter och upplevelser har rektorerna av 
arbetsplatskonflikter? ..................................................................................... 50	  
6.1.3 Hur ser rektorerna på arbetsplatskonflikter utifrån ett 
ledarskapsperspektiv? .................................................................................... 51	  
6.1.4 Hur ser rektorernas konflikthantering ut på individ-, grupp- samt 
organisationsnivå? ......................................................................................... 52	  

6.2 Metoddiskussion .......................................................................................... 55	  
6.3 Tillämpning .................................................................................................. 56	  
6.4 Fortsatt forskning ......................................................................................... 57	  

REFERENSER ...................................................................................................... 58	  
Bilaga 1 .......................................................................................................... 67	  
Bilaga 2 .......................................................................................................... 68	  
Bilaga 3 .......................................................................................................... 69	  



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1. INLEDNING  
1.1 Bakgrund  

Konflikter är någonting alla människor har varit i kontakt med på ett eller annat 
sätt, inte sällan möter vi konflikter dagligen. Konflikter kan vara dels 
dysfunktionella och skapa en otrygg arbetsmiljö dels funktionella vilka kan vara 
positivt och utvecklande för verksamheten. Undvika att ta tag i en konflikt kan i 
förlängningen skapa problematik för verksamhetens medarbetare samt påverka 
arbetsmiljö och organisation i negativ riktning. Människors olika erfarenheter, 
utbildning, ålder, kön, värderingar samt attityder kan generera i motsättningar och 
skapa problematik, vilket kan skapa osäkerhet hur detta ska bemötas och hanteras. 
Rektors värderingar och förhållningssätt spelar in hur denna möter dessa 
olikheter, som en tillgång eller en källa till problematik och konflikter. Min 
erfarenhet är att konflikter och konflikthantering är en del av skolans vardag och 
att dessa både påverkar och påverkas av miljön i stor utsträckning. Jordan, (2006) 
menar att det finns en ökad risk för konflikter i yrken som kräver att människor 
måste samordna sig för att få en fungerande verksamhet. I denna uppsats vill jag 
försöka få ett vidare perspektiv på konflikter samt konflikthantering, eftersom 
konflikter inte sällan är en normal del av vår vardag. Jag vill utforska och 
synliggöra rektorers upplevelser av arbetsplatskonflikter utifrån ledarskap, 
konflikter samt konflikthantering. Jag vill undersöka hur det är att vara ledare 
utifrån ett konflikthanteringsperspektiv, vilken kunskap rektor har om konflikter, 
hur de bemöter och hanterar konflikter samt deras uppfattning om 
kommunikationens betydelse för konflikthantering. Medarbetarnas olikheter, 
attityder, värderingar bör då och då utmana rektors kunskap och förståelse samt 
skapa en osäkerhet om vilket bemötande och förhållningssätt som krävs. Min 
erfarenhet är att bemötandet har en avgörande roll för konflikten konfliktens 
resultat. Jag anser det vara ett intressant och angeläget ämne att fördjupa sig i för 
att synliggöra och få en förståelse för rektorers vardagsproblematik samt hur deras 
människosyn avspeglar sig i deras sätt att tänka om konflikter och 
konflikthantering, bemötande samt förhållningssätt. Jag vill utifrån ett kvalitativt 
perspektiv jämföra likheter och skillnader i deras resonemang och orsaker till 
detta, vilket stöds av Backman (2008). Jag hoppas på att synliggöra olika 
perspektiv, finna mönster, upptäcka olika behov, kunskap samt problematik som 
de upplever i vardagen. Hur konflikter påverkar rektorerna känslomässigt och i 
vilken utsträckning det påverkar deras beteende. Henricson (2006) påtalar att ett 
problemskapande beteende inte sällan framkallar affekter hos motparten, vilket 
kan medföra en ökad risk att bemötandet sker på ett icke adekvat sätt. Därför bör 
en förbättrad kunskap om konflikter och konflikthantering skapa större förståelse, 
förbättrat förhållningssätt samt bemötande. Marklund (2007) anser att kunskap om 
vad som kan bromsa/avbryta en stegrande konflikt är blir centrala verktyg vid 
konflikthantering. Men för att konflikter ska kunna lösas krävs att de inblandade 
parterna faktiskt vill samarbeta och lösa konflikten, vilket stöds av Jordan (2015).  
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1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med föreliggande studie är att synliggöra samt beskriva fyra rektorers 
upplevelser av arbetsplatskonflikter mellan vuxna samt konflikthantering ur ett 
ledarskaps perspektiv på grund- respektive gymnasieskolan. Det mynnade ut i 
frågeställningarna: 

• Vilket synsätt har rektorerna på konflikter?  

• Vilka erfarenheter och upplevelser har rektorerna av arbetsplatskonflikter?  

•  Hur ser rektorerna på arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv? 

• Hur ser rektorernas konflikthantering ut på individ-, grupp- samt 
organisationsnivå? 

1.3 Avgränsning 

I denna uppsats har jag valt att fokusera på rektorers upplevelser av 
arbetsplatskonflikter. Detta för att min uppfattning är att rektors inställning och 
uppfattning avgör många gånger hur verksamheten fungerar. Böhlmark, Grönqvist 
& Vlachos (2012) rapport påvisar hur viktig rektors roll och ledarskap är för hur 
väl en skola fungerar och dess arbetsmiljö. Med grund i det har rektor ett stort 
ansvar för hur konflikter bemöts inom sin organisation. Jag kommer att fokusera 
endast deras upplevelser och hantering av konflikter trots att både kontext och 
medarbetare påverkar konflikten. I litteraturgenomgången behandlas forskning om 
rektorers ledarskap och dess problematik men studier om skolutveckling och 
liknande lämnas därhän. Jag har valt att begränsa mig till skolor belägna i två 
kommuner i Sverige. Angående den teoretiska avgränsningen bestämde jag mig 
för att fokusera på konflikt- och konflikthanteringsteori samt relationellt 
perspektiv eftersom jag anser att de är mest relevanta utifrån mina frågeställningar 
och syfte och bortsett från teorier utifrån genus, makt, ålder samt kommunikation 
på grund av tidsfaktorn.  
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2. LITTERATUR GENOMGÅNG  
Inledningsvis ges en beskrivning av aktuella begrepp. Därefter redogörs för 
rektorsuppdraget och olika styrdokument. Därpå behandlas ledarskap och makt ur 
olika perspektiv på följt av en redogörelse av skolans komplexa verksamhet. 
Sedan presenteras en sammanställning av olika slags konflikter och dess orsaker 
samt konflikters eskalation. Detta följs av forskning om konflikthanteringens 
problematik och möjligheter. Slutligen redogörs för konflikter ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå.  

2.1 Begrepp  
Konflikt: Jordan (2015) menar att en konflikt uppkommer när individ/individer 
har önskemål de inte vill ge avkall på samt känner att en person/personer 
blockerar önskemålet, vilket skapar frustration och tvingar individen agera mot 
personen/personerna. 

En motsättning mellan individers synsätt, intresse, handlingar eller mål (Axelsson 
& Thylefors, 1996)  

Motsättning, tvist, strid (Svenska Akademin, 1986) 

Konflikthantering: Konflikthantering är en process som genom mellanmänsklig 
kommunikation hjälper parterna att nå en överenskommelse (Salami, 2010) 

Konflikthantering består i att av förebygga, hantera konflikter samt lärande 
(Jordan, 2015) 

Hakvoort och Friberg (2015) anser att i konflikthantering är det av vikt att göra 
skillnad på hantering och lösning, alla konflikter kan hanteras men däremot alla 
kan inte lösas. 

Konflikthantering är möjlighet till lärande för den sociala kompetensen (Aspelin, 
2010) 

Ledarskap: Ledarskap är en process, ledarskapet kan ses som en individuell 
påverkan på en grupp individer för att nå ett gemensamt mål (Northouse, 2013) 

2.2 Rektorsuppdraget och styrdokument 
Rektorsuppdraget är ett statligt reglerat utbildningsuppdrag, där huvudmannen har 
det överordnade ansvaret att utbildningen följer skollagen (2010:800, kap. 2, 8§). 
De styrdokument som skolan ska följa är skollagen, grundskoleförordning, 
läroplan samt kursplaner (Nilholm, 2007). Rektor ska även följa de lokala 
riktlinjerna uppsatta av kommunpolitikerna eller för friskolor den enskilda 
huvudmannen. Men Nihlholm och Johansson (2013) anser att det finns en konflikt 
mellan det statliga uppdragets krav vilket medför stort ansvar kontra det 
kommunala uppdraget utifrån begränsade resurser och små befogenheter. Men 
Arbetsmiljöverket (2016b) samt Jarl (2013) menar att det är huvudmannens – 
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kommunpolitikernas ansvar att skapa de förutsättningar samt stöd som behövs för 
att kunna leda verksamheten utifrån arbetsmiljölagen krav som resurser, 
befogenheter samt adekvat kunskap. Men Arbetsmiljöverket (2011b) samt 
Nilsson och Bergman (2013) forskning visar på det motsatta att rektorer inte har 
tillräckligt med stöd och resurser. Oavsett huvudman, skilda förutsättningar och 
resurser, olika organisation, storlek, kultur samt arbetsmiljö har rektorerna samma 
uppdrag och krav utifrån skollag och läroplan. Rektorerna tar sina egna beslut 
över skolans organisation med ansvar för att skapa så optimala förutsättningar 
som möjligt (SFS: 2010:800, Kap. 1§5). Det är därför nödvändigt att rektor nyttjar 
de resurser och stöd som finns att tillgå för att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för just sin skola. De kontextuella förutsättningarna och påverkansfaktorer är 
centrala att utgå ifrån när insatser görs eftersom all skolverksamhet är unik. 
Utgångspunkten skall vara den egna skolans specifika kontext, kultur, tradition, 
historia, personal- och elevgrupp samt lokala förhållanden i insatserna, vilket 
stöds av Augustinsson (2011). Det stämmer väl överens med Nehez (2015) 
forskning som visade att rektorers val och agerande i hög utsträckning påverkas 
av kontexten de befinner sig i samt praktikens utformning. Rektorernas olika 
ledarskapssvårigheter grundar sig i den specifika kontext rektor befinner sig i 
(Skolinspektionen, 2012). Följaktligen kan inte problematik mötas genom 
standardiserade insatser eftersom ingen verksamhet är den andra lik. Rektor måste 
därför klargöra för huvudmannen de hinder som finns i dennes skola som struktur, 
kultur samt det egna ledarskapet, för att få stöd utifrån skolans specifika behov. 
Det kräver inte sällan ett gott samarbete och ett kontextuellt förhållningssätt av 
rektorn och huvudmannen för att skapa möjligheter till anpassat och specifikt 
stöd. Rektor har därför en avgörande roll för genomförandet av det statliga 
utbildningsuppdraget som pedagogisk ledare, chef över personalen och den som 
har det övergripande ansvaret för verksamheten enligt Skolverket (2016). Men 
rektorsrollen kan även skapa dilemma genom medarbetarnas förväntningar på 
rektors ledarskap kontra rektor som arbetsgivarrepresentant. Aas (2011) och Leo 
(2010) menar att ledarskap i mångt och mycket innebär att kunna möta, hantera 
krav och förväntningar från dels arbetsgivare dels anställda. 

2.2.1 Arbetsmiljö och arbetsmiljölagen  
I skollag, läroplan och riktlinjer beskrivs huvudmannens och skolans personals 
skyldigheter gentemot elever och deras arbetsmiljö medan arbetsmiljölagen ger 
anvisningar om de vuxnas arbetsmiljö. Syftet med arbetsmiljölagen är att skapa en 
god arbetsmiljö utifrån organisatoriska-, sociala förhållanden samt förhindra 
ohälsa (AFS: 2015: kap. 4, § 1) och ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015: kap. 
4, § 9). Arbetsmiljöverkets uppdrag är att se till att företag/organisationer följer 
arbetsmiljölagen (2014) för att uppnå en så god arbetsmiljö som möjligt. Det är 
arbetsgivarens huvudansvar att arbetsmiljölagen följs men eftersom rektor är 
arbetsgivarrepresentant fördelas detta ansvar inte sällan även till rektor. Enligt 
arbetsmiljölagen skall rektor genom olika insatser förbättra arbetsmiljön och 
hindra psykiskt påfrestande arbetsuppgifter/situationer genom exempelvis 
konfliktlösning (AFS 2015: kap. 4, § 11). Enligt Arbetsmiljöverket (2014) har 25 
% av de tillfrågade i en undersökning varit i konflikt med en chef och 31 % med 
en arbetskamrat under det senaste året, vilket innebär att konflikter är ett relativt 
vanligt fenomen på arbetsplatser. Konflikter som inte hanteras leder till sämre 
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arbetsmiljö och påverkar de anställda på ett negativt sätt och kan generera i 
sömnproblem, oro och ångest (Arbetsmiljöverket, 2012). Bråk och konflikter 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga samspelet mellan individ 
och miljön negativt om problematiken inte hanteras (Lennéer Axelson & 
Thylefors, 2005). Konflikter är vanligare på arbetsplatser som har en bristande 
arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverket (2016a). Vilket innebär att konflikter kan leda 
till en bristande arbetsmiljö och en bristande arbetsmiljö ger upphov till konflikter 
som påverkar både individ och organisation negativt. Mellan år 2005-2010 var 22 
% av alla arbetssjukdomar av sociala/organisatorisk karaktär som stress, hög 
arbetsbelastning och relationsproblem vilka orsakas av arbetets villkor och 
förutsättningar (Arbetsmiljöverket, 2011; Arbetsmiljöverket, 2015; 
Arbetsmiljöverket, 2016c). Därför krävs att konflikter måste hanteras när de 
uppkommer för att minska de negativa konsekvenserna. Det kräver att huvudman 
och rektor tar sitt ansvar och skapar de förutsättningar som behövs med tillgång 
till verktyg för konflikthantering, god struktur, samarbete och ambitioner för att 
både hantera och förebygga konflikter (Jordan, 2006; Sveningsson & Alvesson, 
2010). Men för att skapa bra arbetsförhållanden krävs att de insatser som görs 
utgår från den enskilda arbetsplatsens specifika kontext och att det förs en 
regelbunden dialog mellan ledning och personal för att upptäcka problematik i ett 
tidigt skede (Arbetsmiljöverket, 2012). Arbetsmiljöverket (2012) och 
Arbetsmiljöverket (2016a) talar om behovet av en frisk arbetsplats, det vill säga 
en arbetsmiljö som har en gynnsam påverkan på både individ och verksamhet. 
Men rektor kan inte ensam skapa en god arbetsmiljö utan det krävs en gemensam 
strategi av ledning och anställda för att kunna uppnå detta. Skolledarskapet 
innebär många gånger att ena sina medarbetare om en gemensam strategi där alla 
tillsammans tar ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, vilket stöds av 
Skolverket (2011). Med grund i det är rektors ledarskap centralt för både 
arbetsklimat och relationer genom sin roll som personalchef med ansvar för den 
psykosociala arbetsmiljön, personalvård samt trivsel, vilket stöds av Böhlmark, 
Grönqvist och Vlachos, (2012) samt Lennéer Axelson och Thylefors (2005). 
Skolans värden ska visa sig i dess organisationskultur och arbetsklimat, det ska 
finnas en ömsesidig respekt mot varandra och hur man bemöter medarbetare. Om 
individer bryter mot dessa normer riskerar det att fortplantas i organisationen och 
generera i en sämre arbetsmiljö. Torkelson, Holm och Bäckström (2016) 
forskning visar att ett ohövligt beteende inte sällan anammas av omgivningen, där 
det sämre bemötande sprider sig i organisationen likt en negativ spiral, vilket ökar 
risken för konflikter, försämrad socialmiljö och trivsel. Konflikter som har sin 
grund i det organisatoriska systemet påverkar inte sällan de anställda negativt. Det 
är därför centralt hur arbetsplatsen är organiserad utifrån problemlösningskultur, 
hierarkier, statustänk samt revirmarkering enligt Jordan (2006).  

2.3 Ledarskap 
Ledarskap innebär att leda dels organisation dels människor, vilket inte är helt 
okomplicerat. I tidigare forskning har ledarskap inte sällan varit individ-orienterat 
med fokus på ledaren som person. Den kritik som funnits mot detta är att det 
bortsetts från kontextuella förhållanden, sociala interaktioner samt de anställdas 
påverkan (Kreuger, Crevani och Larsen, 2013; Northouse, 2013). Brüde Sundin 
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(2007) anser att idag har uppmärksamheten förflyttats från ledaren till ledarskapet.  
Även Jönsson och Strannegård (2015) åsikt är att individens roll reducerats och i 
dag är fokus ledarens agerande utifrån den rådande kulturen som förväntningar, 
normer, värderingar samt ledarskap i praktiken i fokus. Kreuger, Crevani och 
Larsen (2013) menar att ledarskapsforskningen många gånger handlar om 
ledarens relationer till sina följare. Även Sveningsson och Alvesson (2010) pratar 
om ledare och följare i den kulturella- och sociala kontexten vilket påverkar 
ledarskapsprocessen. Utifrån det är ledarskap något som ges och fås i relation till 
medarbetarna i praktik och kontext. Ledarskapet sker och skapas i interaktion 
mellan anställda och ledning, vilket stöds av Planander (2013). I det goda 
ledarskapet ska organisationen präglas av mångfald, etik, jämställdhet, god hälsa 
samt möjligheter utvecklas enligt Svenningsson och Alvesson (2010). 
Arbetsmiljöverket (2012) och Arbetsmiljöverket (2016a) betonar ett det krävs ett 
stödjande och förtroendefullt ledarskap, god kompetens och kommunikation samt 
verksamhetskännedom för att skapa en god arbetsmiljö. Medan Berglund (2010) 
anser att ledningens uppdrag i mångt och mycket är att bidra till att skapa 
meningsfullhet i arbetet för sina anställda. Vilket är i linje med Augustinsson 
(2011) som menar att alla som arbetar i organisationen är medskapare till den 
sociala kontexten. Genom att förhålla sig till den rådande organisationskulturen, 
praktikens komplexitet och utifrån det försöka skapa ordning och meningsfullhet i 
sin vardag.  Men det kan underlätta att tillsammans med andra få möjlighet att 
reflektera över verksamhet och situationer för att skapa meningsfullhet (Hultberg, 
Skagert, Ekbom Johansson & Ahlborg, 2010).  
 
Rektors vardag består till stor del av möten och samspel med människor, vilket 
stöds av Berglund (2010), Brüde Sundin (2007) samt Carleheden, Lidskog och 
Roman (2007). I dessa dagliga interaktioner behöver ledaren inte sällan en god 
kommunikationsförmåga. Ledarskap handlar i mångt och mycket om 
kommunikation på olika sätt, att kunna förmedla sitt budskap till sina medarbetare 
för att uppnå förståelse, agera eller ledsaga, vilket stöds av Hallerström och Hanö 
(2009) samt Leo (2010). Kommunikation har en avgörande relevans för 
ledarskapskonstruktionen enligt Brüde Sundin (2007).  Men det är även av vikt 
hur kommunikationen sker, att den anpassas efter personen som är mottagare, 
vilket inte sällan beror på rektors kunskap, attityd, förmåga samt 
kommunikationsmedvetenhet enligt Johansson, Miller och Hamrin (2011). Det 
innebär att rektors kompetens och medvetenhet om den egna kommunikation och 
dess betydelse samt vilken vikt rektor lägger är centralt för ledarskapet.  Doucet, 
Poitras och Chênevert (2009) samt Brolin, Calleberg och Westrell (2016) 
forskning visar på viken av ett tydligt ledarskap med fokus på kommunikation, 
mål samt regler. Rektor behöver kunna känna av vilket ledarskap som behövs 
utifrån individ och situation, vilket är en central ledarskapsfärdighet för att kunna 
anpassa sig utifrån individens förutsättningar och behov (Svenningsson & 
Alvessons, 2010; Hilmarsson, 2008). Men att känna av när det krävs stöd och när 
det krävs styrning är inte helt lätt och kräver inte sällan erfarenhet. Denna 
ledarkompetens utvecklas genom att vara ledare och är en lär-process som sker 
över tid i praktiken enligt Haaland och Dale (2014). Böhlmark, Grönqvist och 
Vlachos (2012) forskning påvisar att rektors roll är central för en väl fungerande 
skola men kunde inte urskilja några tydliga kognitiva- eller ledarskapsförmågor i 
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relation till ett gott ledarskap. Men det rektor anser vara viktigt i ledarskapet och 
vad denne vill åstadkomma som ledare kommer att vara i fokus i rektors agerande 
och insatser, för rektors värderingar och syn på ledarskap är avgörande för det 
ledarskap som bedrivs, agerande samt åtgärder (Begley & Johansson 2008; 
Norberg & Johansson, 2007).  

2.3.1 Makt 
Rektorsrollen kan ses utifrån auktoritet, makt och position, där rektors position 
ger möjligheter att påverka dels verksamhet dels anställda, en positionell makt 
(Thylefors, 2007). Med grund i det är relationen mellan anställda och rektor en 
asymmetrisk relation där rektor har mer makt, kunskap, ansvar utifrån position. 
Medan Brüde Sundin (2007) åsikt är att rektors makt och agerande står i relation 
till de anställdas tillit och förtroende. Utifrån det skapas rektors makt och 
agerande i samklang med personalen, vilket genererar i personalens tillit och 
förtroende. Ledarskap handlar i mångt och mycket om att få förtroende av sina 
medarbetare, utifrån det få inflytande över hur verksamheten bedrivs, vilket stöds 
av Planander (2013). Rektor kan även påverka sina anställda genom de många 
samspelsmöjligheter som finns i verksamhetens vardag och kan då ses som en 
relationell makt enligt Thylefors (2007). Foucault genom Hörnqvist (1996) menar 
att makt finns närvarande i alla slags relationer. Rektorsrollen innebär alltså makt 
men det är hur rektor väljer att bemöta och förhålla sig till sin makt som är det 
centrala. Makt kan även vara ett verktyg för att tydliggöra den egna rollen 
och/eller anställdas roller (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Makt kan även 
vara att kunna välja sina handlingsmöjligheter som att samarbeta, undvika, 
konfrontera, avvakta eller avstå att ta upp en konflikt men även makt att avsiktligt 
påverka och förändra verksamheten i önskad riktning.  Ylimaki och Cryss 
Brunner (2011) åsikt är att konflikter behövs för att skapa förändringar, genom att 
undvika att möta motsättningar blir det inga konflikter och inga förändringar sker. 
Deras forskning visar att skolledningen många gånger värnar om sin makt och 
därför undviker att möta meningsskiljaktigheter och undviker därmed konflikter 
och förändringar.  

2.4 Skolan en komplex verksamhet  
Nihlfors och Johansson (2013) anser att rektorsyrket är komplext. Även Alvesson 
och Spicer (2011) pratar om ledarskapet som en komplex social process där rektor 
måste ta hänsyn till organisationens komplexitet för att kunna bemästra och styra 
verksamheten. I en komplex verksamhet växlar det ständigt mellan 
regelbundna/planerade och oregelbundna/oplanerade händelser, och det ingår mer 
faktorer än vad man kan uttrycka (Augustinsson, 2011; Augustinsson & Brynolf, 
2012).  Det som ytterligare bidrar till denna komplexitet är de anställda och deras 
olika uppdrag, utbildning, kön, status, etnicitet samt olika ålderskategorier. Det 
kräver ett ledarskap som har förmåga att bemöta och hantera de anställdas 
olikheter, interaktioner, relationer, roller, kommunikation och samtidigt hantera 
skolans komplexitet. I komplexitetsforskningen anses verksamhetens resultat vara 
beroende på roller, kommunikation samt relationer i organisationen enligt 
Augustinsson och Brynolf (2012). De menar vidare att individer, roller samt 
organisation utgår från föreställningar och attityder vilket bidrar ytterligare till 
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komplexiteten. I skolans komplexa verksamhet och föränderliga praktik sker både 
det oväntade och planerade i en dynamisk blandning. För det planerade och 
regelbundet återkommande finns inte sällan riktlinjer, handlingsplaner samt 
metoder. Men det finns en risk att ledningen även försöker hantera även det 
komplexa med regler, styrdokument samt policy för att få en känsla av kontroll. I 
en byråkrati försöker man göra det komplexa hanterbart genom att standardisera 
för att kunna förutsäga och skapa logik (Augustinsson och Brynolf, 2012). Men 
man undviker då att ta hänsyn till skolans komplexitet och bemöter denna på ett 
förenklat sätt, vilket kan resultera i att ledningen drar fel slutsatser, gör fel insatser 
och därmed förvärrar problematiken, vilket stöds av Planander (2013). 
Byråkratins problematik är just dess oförmåga att möta det komplexa, för skolans 
komplexitet, de anställdas relationer, roller och kommunikation låter sig inte så 
lätt styras av regler och riktlinjer. Det krävs en komplexitetsmedvetenhet av både 
ledning och anställda för att kunna förhålla sig till verksamhetens föränderlighet, 
vilket inte sällan kräver flexibilitet och anpassningsbarhet för att möta det nya och 
ta beslut ad hoc, vilket är en central kompetens för ledning/anställda enligt Lind-
Nilsson och Gustavsson (2006). När det oförutsägbara och oväntade ses som 
normaliteten och passerar obemärkt förbi, har man uppnått en 
komplexitetsmedvetenhet och kan då nyttja den komplexa verksamhetens styrka 
och energi (Ahrenfelt, 2001; Augustinsson & Brynolf, 2012; Crevani, Lindgren & 
Packendorff, 2013; Hargreaves & Fink, 2008). För att bättre kunna förstå och 
hantera komplexiteten behövs tid för reflektion för att synliggöra, 
medvetandegöra nya erfarenheter/upplevelser eller se möjliga lösningar. Genom 
att skapa rum för mellanmänskliga möten där de anställda tillsammans ger mening 
och förståelse för komplexa händelser och sammanhang, vilket skapar bättre 
möjligheter att hantera och bemöta skolans komplexitet, vilket även är Ericsson 
(2010), Skagen (2007) samt Mitchell (2008) åsikt. I komplexa organisationer är 
ambivalens, dilemman samt paradoxer inte ovanligt enligt Stacey (2003) och 
Planander (2013). Därför av vikt att de anställda får möjlighet att diskutera denna 
problematik för att skapa meningsfullhet och förståelse för denna komplexitet.  

2.5 Konflikter  
Skolan vardag består i en mängd möten mellan olika individer, dessa 
mellanmänskliga relationer och möten är en normal del av skolans arbetsmiljö. 
Relationer kan ge upphov till välbefinnande och stöd men även motsättningar och 
konflikter. Stödet kan vara från ledning och/eller kollegor samt vara emotionellt 
eller praktiskt. Ett bra socialt stöd verkar dels som en skydd när det är tufft på 
arbetet dels som en värdefull resurs för individens välmående (Arneson, 2006). 
När arbetet upplevs arbetsamt är stöd från ledningen en viktig faktor för långvarig 
friskhet (Aronsson & Lindh, 2004). Men människors olikheter kan även orsaka 
motsättningar och leda till konflikter på grund av olika uppfattning om vad som är 
centralt och inte, hur genomförandet ska ske eller vem som ska göra vad. Medan 
Jordan (2006) anser att människors olika åsikter är en resurs och kan vara positivt 
för verksamheten genom att problematiken lyfts och undersöks. Konflikter har 
alla erfarenheter av i högre eller lägre grad, traditionellt har konflikter uppfattats 
som något negativt och destruktivt som inte sällan undviks eller undertrycks. En 
stor mängd djupa konflikter, att undvika eller inte möta konflikten på ett 
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konstruktivt kan försämra arbetsklimatet och påverka både människor, 
verksamhet och arbetsmiljö negativt (Ericsson, 2010; Bolman och Deal, 2012; 
Jordan, 2015; Mullins, 2010). Men Bolman och Deal (2012) menar att konflikter 
är naturliga och inte möjligt att hålla sig borta från utan något vi alla måste lära 
oss att förhålla oss till.  Det kräver ett konstruktivt förhållningssätt för att leda till 
något positivt och utvecklande för organisationen menar Jordan (2015). Ekstam 
(2000) betonar att i en sund organisation uppfattas konflikter som viktiga och 
därför hanteras de konstruktivt. Det liknas vid Hargreaves (1994) föränderliga 
kultur, där olika åsikter och konflikter klargörs och bearbetas för att undvika att 
sopa problem och konflikter under mattan. Ylimaki och Cryss Brunner (2011) 
menar att konflikten är nödvändig för att skapa förändring och utveckling. Cloke 
och Goldsmith (2011) åsikt är att hur en individ beskriver en konflikt avgör inte 
sällan hur konflikten kommer att gestalta sig. Individens beskrivning skulle då 
kunna påvisa hur konfliktens process troligtvis kommer att te sig. Med grund i det 
skulle individen genom ökad kunskap och ökad självinsikt kunna förändra 
konfliktprocessen, genom att förändra det som är möjlighet att förändra – sig 
själv.  

2.5.1 Olika slags konflikter 
Konflikter kan utspela sig inom en person – intrapersonella konflikter, mellan 
personer/grupper - interpersonella konflikter eller mellan individ och organisation 
- apersonella konflikter (Lennér Axelsson & Thylefors, 1996). Intrapersonell 
konflikt innebär en inre värderingskonflikt på grund av ett de egna etiska, 
moraliska värderingarna inte stämmer överens med arbetsplatsens 
normer/värderingar (Ericsson, 2010; Hultberg, Skagert, Ekblom Johansson & 
Ahlborg, 2010). Medan konflikter av interpersonell karaktär inte sällan grundar 
sig i värderingar, åsikter, fakta eller personkemi (Ekstam, 2000). Men även 
individers kommunikation, attityder, bemötande, rutiner, olika roller med olika 
agendor och mål enligt Scott (2009). Jordan (2013) anser även att personlighet, 
beteendemönster samt livssituation kan bidra till att skapa konflikter. Malten 
(1998) delar in dessa konflikter av interpersonell karaktär i kommunikations-, sak-
, roll-, intresse-, värderings- samt strategikonflikt. Medan Hallberg och 
Strandmark (2004) delar in dessa utifrån motsättningar i sak-frågor, missförstånd 
eller skillnader i värderingar/personlighet. Medan Doucet et al. (2009) ser det som 
kognitiva konflikter utifrån uppgift/intresse respektive relationsbaserade 
konflikter utifrån emotionella motstridigheter. Jordan (2013) talar om konflikter 
på relations-nivå på grund av parternas oförenliga intressen, 
kommunikationsproblematik samt divergerande historia/personligheter medan 
Barsky (2014) kallar detsamma för sociala konflikter. Konflikter av apersonell 
karaktär kommer an på organisationsstrukturen som otydlighet i arbetsroller, 
ledarskapsstil, attityder, mål, resursfördelning, vilket då kan generera i konflikter 
på organisationsnivå (Lennér Axelsson & Thylefors, 2005; Thulin Skantze, 2006; 
Von Schantz Lundgren, 2007). Medan Jordan (2013) kallar dessa brister i 
organisation för konflikter på system-nivån. Han konstaterar också att 
arbetsplatskonflikter inte sällan är en samverkan av faktorer på alla tre nivåer 
individ-, relations- samt systemnivå.  
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2.5.2 Konflikters eskalation 
Hur individer bemöter motsättningar/konflikter kan se olika ut. Enligt Jordan 
(2003) forskning finns fem olika konfliktstilar som samarbete, anpassning, 
undvikande, dominans eller kompromiss. Vilken konfliktstil individen använder 
sig av beror på hur viktigt det är för denne att hävda sitt eget intresse respektive i 
vilken mån denna har förståelse för den andra parten och dennes situation. Vid en 
konflikt är det centralt att hitta konfliktens viktiga beståndsdelar och ha en 
förståelse för hur en konflikt fungerar vilket underlättar valet av den fortsatta 
konflikthanteringen. Det kan då vara till hjälp att använda sig av olika verktyg för 
att få råd om hur man ska gå vidare i konflikthanteringen. Jordan (2015) 
beskriver  Glasl´s eskalationstrappa som kan användas just i detta syfte, vilken 
visar på hur individers beteende ändras under en konflikt. Det kan vara värdefullt 
att veta då det tydliggör var parterna befinner sig, vad som komma skall och vad 
som krävs för att kunna hantera problematiken för att närma sig en lösning. Noll 
trappsteget innebär meningsskiljaktigheter/irritation men parterna för samtal, 
lyssnar till den andre och strävar efter att hitta lösningar. Om lösningar uteblir 
förflyttas parterna till steg 1, där parterna argumenterar och försöker övertyga den 
andre. Trappsteg 2 argumenterar parterna men ingen lyssnar längre på den andre. I 
steg 3 uppfattas samarbete och diskussion som lönlöst, inte sällan kör en av 
parterna över den andre. I steg 4 uppfattas motparten som motvillig och besvärlig 
och personliga egenskaper och beteenden är i fokus istället för sakfrågan. I steg 5 
ses motparten som ett hinder och parternas upplevelser cementeras ytterligare, 
verbala offentliga attacker och förtal förekommer. Trappsteg 6 innebär 
hot/ultimatum för att få bort sin motpart. Medan i steg 7 vill parterna verbalt 
skada den andre parten för att denne ska ge upp. Trappsteg 8 inbegriper attacker 
mot den andres resurser, eliminera denna direkt eller indirekt. Trappsteg 9 består 
av konfrontation utan spärrar för att krossa motparten.  Hakvoort och Friberg 
(2015) anser att dessa trappsteg kan vara dels flytande dels parallella. Kunskap 
om konflikters eskalation kan därför underlätta, ge stöd och/eller vägvisning om 
vart konflikten är på väg, en möjlig väg framåt samtidigt som det kan vara ett 
verktyg för att medvetandegöra hur konflikters eskalation kan 
undvikas.  Marklund (2007) menar att kunskap om vad som kan bromsa/avbryta 
en eskalerande konflikt är ett centralt verktyg vid konflikthantering. Kunskap om 
olika konflikter, dess orsaker samt konfliktstilar kan användas för att anpassa 
bemötandet utifrån parternas behov (Barsky, 2014).  

2.6 Konflikthantering 

2.6.1 Svårigheternas möjligheter 
 Skolan är en arbetsplats för många individer med olika uppdrag, utbildningar, 
personlighet, erfarenheter, behov, intressen samt värderingar. Individernas styrkor 
och olikheter kan skapa möjligheter om de tas till vara, där människor berikar och 
kompletterar varandra vilket stärker organisationen, vilket stöds av Berglund 
(2010). Olikheterna blir då en tillgång i organisationen som kan skapa förändring 
och utveckling om de tas till vara och nyttjas. Stacey (2011) samt Stacey och 
Griffin (2006) menar att genom att använd sig av de anställdas olikheter kan det 
resulterar i något de skapar tillsammans och inte skulle kunna åstadkomma 
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ensamma. Rektors förhållningssätt och bemötande till olikheter blir därför 
centralt, ses olikheter som möjligheter och utvecklande eller svårigheter och 
begränsande (Fischbein, 2007). Men ledningen behöver kunskap om olikheternas 
möjligheter, hur de ska bemötas och hanteras för att berika organisationen istället 
för att skapa hinder och problematik. Samtidigt som det inte sällan kräver ett 
flexibelt och anpassningsbart ledarskap för att kunna möta och hantera dessa 
olikheter. Många gånger kan det upplevas svårt att förhålla sig till och bemöta 
motsträviga, negativa och kritiska medarbetare men genom att lyssna på dessa 
nej-sägare kan fler perspektiv vägs in och analyseras, vilket kan skapa mer 
välgenomtänkta beslut, förslag eller förändringar, vilket stöds av Lind Nilsson och 
Gustavsson (2006) och Berglund (2010). När motsättningar uppstår kräver det 
inte sällan kurage att mötas i dessa oenigheter. Det behövs många gånger mod för 
att våga agera i situationer som kan kännas besvärliga endera för rektor själv, 
arbetstagare eller chefer (Augustinsson, 2012b). En svårighet är att konflikter inte 
sällan skapar irritation och ilska, vilket gör att när en individ befinner sig i affekt 
försvåras lyssnandet och mottagligheten. Hur individen svara an på sina egna 
känslor, avgör hur denne kommer att reagera, kommunicera och lyssna till 
motparten (Cloke & Goldsmith, 2011; Philips & Soltis, 2010). Upprörda känslor 
skapar därför sämre förmåga till kommunikation och kan därför  vara bättre att 
vänta till känslorna lagt sig för att öka möjligheterna till konstruktiv 
konflikthantering. Känslor kan spela en central roll om en konflikt trappas upp, 
dämpas eller löses (Scott, 2009). Men att hantera en konflikt i ett tidigt skede är 
av vikt för att undvika att konflikten växer sig starkare och därmed blir svårare att 
hantera enligt Jordan (2013). Meningen med konflikthantering är att förebygga, 
minska eller lösa motsättningar/konflikter mellan individer/grupper med hjälp av 
olika strategier (Ylimaki och Cryss Brunner, 2011). Hakvoort (2011b) forskning 
visar att skolor som använder sig av konflikthanteringsprogram hanterar 
konflikter konstruktivt i större utsträckning än skolor utan. 

2.6.2 Konfliktvägledaren  
Innan konflikthanteringen är det av vikt att rektor samlar in fakta om konflikten 
genom att ställa frågor till respektive part, analysera fakta och situation för den 
fortsatta konflikthanteringen. Det är centralt att ställa frågor utifrån individ-, 
relations, samt systemnivå för att få en bild av situationen och hur den fortsatta 
konflikthanteringen ska ske (Jordan, 2006).  Inte sällan har de inblandade 
individerna sina förklaringar till konflikten och dessa föreställningar styr deras 
tankar och kan leda till förhastade slutsatser om vägen framåt. Hur vi tolkar 
situation och omgivning beror på tidigare upplevelser och erfarenheter, där 
tolkningen inverkar både på kommunikation samt förståelse (Lind-Nilsson & 
Gustavsson, 2006). Men samma händelse kan även uppfattas olika, beroende just 
på individers olikheter, uppfattningar samt skilda förutsättningar (Kostiainen, 
2011). Därför är det av vikt att hitta orsak till varför konflikten har uppstått, för att 
insatserna ska göras där de hör hemma. Jordan (2003) påpekar att rektor kan välja 
olika inriktningar på konflikthanteringen som den maktbaserade där den 
hierarkiska ordningen avgör vem som bestämmer och beslutar, den 
rättighetsbaserade utifrån lagar/avtal eller den behovsbaserade där parternas 
intresse/behov är i fokus i beslutsprocessen (Jordan, 2003). Konflikthantering 
utifrån makt och rättigheter leder till att parterna får acceptera beslut och har inte 
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något att säga till om medan vid behovsbaserade beslutsprocesser är parterna 
delaktiga genom att deras fysiska/psykiska behov samt deras mål/önskningar 
beaktas och är utgångspunkten för att tillsammans hitta lösningar. Inte sällan 
ligger icke uppfyllda behov bakom en konflikt (Friberg, 2011b). Hur rektor ser på 
konflikten styr dennes hantering av konflikten, om fokus är sakfrågan eller att 
försöka skapa god kommunikation och lösningar (Hakvoort, 2011a). Hur rektor 
väljer att bemöta och handla i en konflikt blir inte sällan avgörande för konfliktens 
resultat (Doucet, Poitras & Chênevert, 2009). Men vid meningsskiljaktigheter och 
konflikter är det av vikt hur kommunikationen sker, eftersom kommunikationen 
kan förebygga, framkalla, reparera eller förvärra en konflikt (Lennéer-Axelsson & 
Thylefors, 2005; Scott, 2009). Det är därför betydande med god självinsikt och 
god kommunikationsförmåga eftersom det är rektor som ska leda samtalet. 
Samtalsledaren behöver vara medveten om sin syn på konflikter, hur man hanterar 
konflikter, sitt konfliktbeteende och hur det kan påverka de inblandade parterna 
för att undvika att bidra till en negativ konflikt enligt Hilmarsson (2008). Även 
Brüde Sundin (2007), Danielsson och Liljeroth (1996) samt Marklund (2007) 
forskning visar att det är betydelsefullt att vara medveten om hur de egna 
känslorna styr, eftersom förhållningssättet utgår ifrån tankar, tidigare erfarenheter, 
kunskaper, känslor samt värderingar och ligger till grund för bemötande och 
agerande.  

Vid mötet blir rektor uppgift att agera tredje part, med strävan att genom sin 
närvaro få parterna att enas och konflikten upphöra (Leo, 2010). Rektors roll blir 
många gånger att skapa förutsättningar för kommunikation och dialog. 
Kommunikation är nödvändig för att individerna ska kunna uttrycka sin 
ståndpunkt, behov, uppfattning samt för att kunna få förståelse för den andra 
parten (Hallerström & Hanö, 2009). Rektors uppgift blir därför många gånger att 
vägleda mot en konstruktiv konflikt där sakfrågan är i centrum. I en konstruktiv 
konflikt är fokus på sakfrågan medan destruktiv konflikt ligger fokus inte sällan 
på den andre parten (Hakvoort & Friberg, 2015). Rektor kan med hjälp av ett 
konstruktivt och relationellt förhållningssätt där parterna får beskriva sina 
upplevelser och behov samt lyssna till varandra, skapa möjlighet till reflektion, 
ökad förståelse och samarbete, vilket stöds av Hilmarsson (2008) samt Hakvoort 
och Friberg (2015). Enligt Jordan (2003) ska samtalsledaren inta ett konstruktivt 
förhållningssätt genom att ställa öppna frågor, särskilja problematik/person, 
använda tydlig kommunikation, hitta parternas bakomliggande behov/intressen 
samt underlätta för parterna att vara konstruktiv (Jordan, 2003). Även Cloke och 
Goldsmith (2011) åsikt är att samtalet ska bygga på parternas intresse och behov 
vilket förbättrar process, relation, tillit samt kommunikation. Genom att använda 
sig en avväpnande kommunikation baserat på parternas behov/intressen, försöka 
hitta en gemensam utgångspunkt för att få parterna att börja kommunicera med 
varandra, vilket Jordan (2006) och (Jordan, 2013) instämmer i. Genom att lyfta 
det som är viktigt för parterna, kan deras känslor bli bekräftade, sedda och 
respekterade, vilket har en helande effekt på individen (Kostiainen, 2011). Genom 
ett konstruktivt förhållningssätt och konflikthantering kan det påverka parternas 
motstånd till att vilja medverka och bidra till lösningar. Hilmarsson (2008) menar 
att kunskap om god konflikthantering och gott bemötande kan ändra parternas 
inställning till att vilja samverka och hitta lösningar - ett vinna/vinna-perspektiv. 
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Men det krävs ett speciellt förhållningssätt av rektor att försöka föra dialog ur ett 
vinna-vinna-perspektiv (Hallerström & Hanö, 2009). 

2.7 Specialpedagogiskt perspektiv 
Det har funnits svårigheter att definiera och avgränsa specialpedagogik, vilket gör 
att det saknas en enhetlig definition (Ahlberg, 2007; Fischbein, 2007; Persson, 
2007; Rosenqvist, 2007). Specialpedagogiskt perspektiv kan beskrivas som 
förmågan att se på olikheter, svårigheter samt lösningar på skiftande sätt (Palla, 
2011). Specialpedagogik har ingen egen teori att utgå ifrån, utan ersätts istället av 
olika specialpedagogiska perspektiv med förankring i pedagogik, psykologi, 
medicin samt sociologi. Olika perspektiv/teorier ska ses som verktyg med fördelar 
men även begränsningar (Bolman & Deal, 2012). Men ett renodlat perspektiv kan 
innebära en förenkling av problematiken, därför förespråkas användandet av olika 
perspektiv för att öka antal infallsvinklar på ett problem.  

2.7.1 Konflikter utifrån individ-, grupp- samt organisationsnivå 
Individnivå. Det finns olika synsätt att se på konflikter och problematik, endera 
utifrån ett individfokus eller som problematik som  uppstår mellan individ och 
miljö. Utgångsläget vid ett individfokus är att problematiken/konflikten orsakas 
av individens personlighet, beteende eller livssituation. Insatserna inriktas då på 
att hantera och förändra individens brister utifrån ett kategoriskt-, 
kompensatoriskt- samt medicinskt-psykologiskt perspektiv, vilket stöds av 
Ahlberg (2009) samt Nilholm (2007). Individens problematik måste då hanteras 
för att hjälpa individen att anpassas till miljön. En risk med detta synsätt är att 
individen blir syndabock och att insatserna sker för att få individen att uppträda 
enligt normerna samtidigt bortses det ifrån att arbetssätt eller miljö kan vara orsak 
till problematik/konflikt. Medan det andra synsättet är att se på problematiken 
som något som uppstår mellan individ och miljö, utgångspunkten är att anpassa 
miljön för att förbättra för individen. Insatserna utgår då från det relationella-, 
kritiska-, kommunikativa/relationsinriktade perspektivet (Ahlberg, 2009; Nilholm, 
2007). Dessa insatsers fokus är att förbättra relationer eller anpassa miljön enligt 
Jordan (2013).   

Gruppnivå. På gruppnivå behöver ledningen vara uppmärksam på om den sociala 
miljön är stödjande och inbjuder till samspel, kommunikation och delaktighet 
eller om det är en bristande socialmiljö vilket då skapar hinder för detta. 
Arbetsmiljöverket (2012) och Arbetsmiljöverket (2016a) menar att en god 
arbetsmiljö förutsätter att de anställda upplever sig delaktiga, har inflytande och 
handlingsutrymme i sitt arbete. Även Ericsson (2010) och Kostiainen (2011) 
menar att en upplevelse av delaktighet är centralt och ger personalen bättre 
förutsättningar att möta krav och påfrestningar i vardagen samt har en läkande 
förmåga på flertalet problem. Likaså ett gott samarbetsklimat kan generera i en 
gynnsam och utvecklande miljö medan ett mindre gott samarbetsklimat det 
motsatta en grogrund för misslyckande, brister samt utslagning, vilket även 
Fischbein (2007) instämmer i. Därför är det av betydelse att se över skolans 
samarbetskultur regelbundet, det vill säga de anställdas normala sätt att 
kommunicera och interagera med varandra, speciellt vid motsättningar och 
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irritation vilket även är ett konfliktförebyggande arbete menar Jordan (2003). 
Även Planander (2013) och Hultberg et al. (2010) anser att det är 
konfliktförebyggande att fokusera på samarbetsprocesserna såsom 
kommunikation, relationer, tolkningar samt hitta metoder för tidig upptäckt av 
problematik/konflikter. Samarbete bygger på kommunikation, hur de anställda 
kommunicerar på arbetsplatsen påverkas av skolans kultur och sociala kontext 
samt kommunikationsklimatet (Johansson, Miller & Hamrin, 2011). För att skapa 
en god kommunikativ miljö är det väsentligt att det finns rum för kommunikation 
mellan leding/personal och mellan medarbetare och att samtliga medarbetare får 
komma till tals, att ledningen är lyhörd och har respekt för sina medarbetare 
(Hattie, 2012; Lind-Nilsson & Gustavsson, 2006). En god kommunikativ miljö 
syftar till att skapa dialog och delaktighet, vilket leder till möjligheter att påverka, 
vilket även är Hallerström och Hanö (2009) åsikt. Rektor behöver därför kunskap 
om hur organisation och kommunikationsprocesser påverkar varandra samt en 
god kommunikations förmåga för att bidra till att skapa en god kommunikativ 
miljö, vilket även är Hallerström och Hanö (2009) åsikt. Även Doucet, Poitras och 
Chênevert (2009) talar om ett ledarskap med fokus på kommunikation. En god 
kommunikation kan bestå av förmågan att uttrycka ett innehåll klart och tydligt 
som mål, visioner, förväntningar samt feedback men även god 
formuleringsförmåga för att skapa förutsättningar för dialog, delaktighet och 
samspel. Men även förmåga att aktivera, engagera, motivera medarbetarna till att 
vilja bidra till en god kommunikativ miljö. Det krävs ett helhetsperspektiv på 
skolan för att se vilka insatser som krävs för att förbättra samverkan, 
kommunikation och delaktighet, enligt Fischbein (2007), Hattie (2012) samt 
Skolinspektionen (2012). 

Organisationsnivå. Konflikter på organisationsnivå handlar om hur skolan ser på 
konflikter och konflikthantering, hur resurserna används och fördelas, kompetens 
och utbildning. Organisationen i sig kan skapa konflikter på grund av brister i 
struktur, resursfördelning, organisationskultur, oklara mål/roller/ledning samt 
informationsbrister, enligt Jordan (2013). Skolans syn på konflikter är av vikt, ses 
de som en tillgång och möjlighet till utveckling eller problem och hinder, vilket är 
centralt enligt Brüde Sundin (2007), Cloke & Goldsmith (2011), Doucet, Poitras 
och Chênevert, (2009) samt Marklund (2007). Om konflikter ses som möjligheter 
till utveckling så bemöts och hanteras konflikterna konstruktivt för att förändra 
och utveckla verksamheten. Men ses de som problem och negativa är det en risk 
att de undviks och kan växa sig starkare och bli destruktiva för både individer och 
organisation, vilket stöds av Bolman och Deal (2012) samt Jordan (2015). 
Centralt är även skolans resurser att hantera olikheter, meningsskiljaktigheter och 
konflikter. Finns kompetens eller råder det en brist på kompetens hos ledning om 
vad bidrar till konflikter respektive minska konflikter i organisationen och har de 
anställda kompetens för att hantera konflikter, vilket är av vikt enligt Marklund 
(2007). Skolans organisation och miljö styrs av värderingar utifrån styrdokument 
samtidigt som det finns outtalade regler och normer vilken påverkar 
organisationskulturen vilken avspeglar sig i ledning/personalens förhållningssätt 
och agerande i praktiken (Lahdenperä, 2006). Normerna anger hur man ska se på 
saker/situationer, hur meningsskiljaktigheter och motsättningar hanteras samt hur 
individer ska agera eller inte. Dessa sociala och professionella normer kan skapas 
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eller ändras över tid i praktiken. Skolan sätt att organisera sin verksamhet, 
samarbete samt hantera problemlösning har inte sällan sin grund i just normer och 
diskurser, vilket även Säljö (2010) instämmer i. Därför behövs det en förståelse 
för normkulturen och vad denna leder till i verksamheten för att upptäcka hur 
kontext, handling och medarbetarnas tolkning påverkar det som sker i praktiken 
(Jönsson & Strannegård, 2015).  Genom att utgå från normperspektivet kan 
ledningen få en förståelse för handlingar och mönster som förekommer/uppstår i 
verksamheten (Leo, 2010). Kunskap om normernas inverkan på verksamheten ger 
rektor en förståelse vad som behövs för att vägleda och motivera sina anställda 
mot förändring och utveckling. Rektorsrollen handlar många gånger om att 
förmedla normer utifrån skolans värden, tydliggöra vilket agerande som krävs av 
de anställda för att kunna omvandla dessa värden till handling i praktiken 
(Holmström, 2007; Leo, 2010). För att undvika organisationskonflikter krävs att 
skolledningens fokuserar på ökad tydlighet i organisationen som skolutveckling, 
ledarskapskompetens, stöd, utbildning, resurser samt handledning vid behov för 
att förändra och utveckla arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2012).  
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3. TEORI 
I detta kapitel beskrivs konflikt- och konflikthanteringsteori samt relationellt 
perspektiv, vilken är utgångspunkten för tolkning och analys av studiens 
empiriska material. Strävan är att teorin ska påvisa samband eller mönster, vara en 
tolkningsram som tydliggör hur saker och ting hänger ihop (Olsson & Sörensen, 
2007). Dessa teorier och perspektiv är ett sätt att generalisera vilket kan underlätta 
förståelse samt påvisa hur individ/grupp/situation kan påverkas i en viss riktning 
(Augustinsson, 2012). Det finns en benägenhet hos flertalet människor att agera 
på liknande sätt i liknande situationer (Stacey & Griffin, 2006). Studiens samtliga 
frågeställningar berör konflikter därför kändes det självklart att använda sig av 
konflikt- och konflikthanteringsteori. Det relationella perspektivet valdes för att få 
ta del av rektors upplever av det som sker i samspel med sina medarbetare.  

3.1 Konfliktteori 
Ylimaki och Cryss Brunner (2011) ser konfliktteori utifrån ett makro perspektiv 
och konflikthantering teori utifrån ett mikro perspektiv. Dessa skillnader leder till 
att olika metoder används, konflikthanteringsteori syftar på att på olika sätt genom 
samarbete styra konflikter samt meningsskiljaktigheter medan i konfliktteori anses 
konflikter essentiella för att skapa förändring och utveckling. Konfliktteorier 
används för att få förståelse för sociala strukturer samt förändringar (Ring, 2015). 
Utgångspunkten är att konflikter uppstår på grund av skillnader i resurser, 
ojämlika maktförhållanden, relationer, roller, befogenheter och inflytande mellan 
individer eller grupper enligt Bolman och Deal (2012). Dessa skillnader skapar 
olika intressen och gör att konflikter kan blossa upp när som helst (Aakvaag, 
2011; Giddens, 2007; Ylimaki & Cryss Brunner, 2011). Konfliktteorin både 
bekräftar och baseras på dessa motstridiga intressen/konflikter vilket kräver ett 
bemötande för att en förändring och utveckling ska ske. Detta kan ses utifrån både 
mikroperspektiv som individproblematik men också makro perspektiv som ett 
strukturellt problem.  

3.1.1 Mikroperspektivet 
 Fredsforskaren Johan Galtungs konflikttriangel enligt Jordan (2015) är ett 
verktyg för att skapa jämvikt och balans genom kommunikation.   

  B- Beteende 
 
 
 
 

 

A- Attityder       C- Contradiction 

Figur 3.1 Galtungs konflikttriangel  
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Den kallas även ABC-modellen och denna analys modell kan tydliggöra vad som 
är konfliktens orsak och erhålla en förståelse för konflikten och vad som behövs 
för att kunna förändra. Konflikttriangelns tre hörn består av A - Attityder, B- 
Beteende samt C – konflikt/motsättning vilka redogör för olika infallsvinklar på 
en konflikt. De synliggör vilken konflikts-typ det handlar om samt vilket/vilka 
hörn som är centralt att arbeta med samt vilket bemötande och förhållningssätt 
som krävs för att kunna möta problematiken (Jordan, 2015). A hörnet innefattar 
attityder vilka kan indelas i en kognitiv aspekt – individens tankar, bild av sig 
själv/andra parten samt händelser. En affektiv aspekt – individens känslor som 
oro, rädsla, ilska. Konflikter i A hörnet kräver att de inblandade parterna får arbeta 
med de egna känslor och attityd för motparten. B hörnet omfattar parternas 
beteende/agerande där kommunikationen både verbal och icke verbal har en 
avgörande betydelse. Konflikter i B hörnet krävs att parterna upphör med sitt 
destruktiva beteende och hittar ett konstruktivt sätt att möta konflikten. C hörnet 
består av motsättning utifrån sakfrågor och insatserna behöver då inriktas på att 
lösa sakfrågan. Alla tre hörnen kan finnas med i en konflikt men i olika hög grad. 
Grünbaum och Lepp (2007) hävdar att med utgångspunkt i Galtungs 
konflikttriangel att en konflikts upptrappning sker utifrån en speciell ordning, 
konflikten startas inte sällan av motsättningar i en sakfråga, vilket förändrar 
attityder och relation mellan parterna och därmed ett ändrat beteende.  

3.2 Relationellt perspektiv  
Ledarskap, konflikter och konflikthantering kan även ses utifrån ett relationellt 
perspektiv. I det relationella perspektivet är samspel och interaktion i fokus 
(Persson, 1998). Ett relationellt perspektiv på konflikter skulle då ses som en 
relationsproblematik mellan parter och konflikthanteringens fokus blir då att 
utveckla och förbättra parternas relation. Westling Allodi (2010) och Sundqvist 
(2012) ser det relationella perspektivet som en interaktion mellan aktörer där 
utgångspunkten är att se svårigheter utifrån ett socialt/miljörelaterat perspektiv. 
Miljön och människorna som arbetar däri både påverkar och påverkas av 
varandra, vilket gör att miljö och relationer får en central roll för hur samarbete, 
meningsskiljaktighet samt konflikters hanteras. Det relationella perspektivet kan 
synliggöra processer som är centrala för organisationsutveckling (Crevani, 
Lindgren & Packendorff, 2013). Men det krävs inte sällan en god förståelse för att 
upptäcka hur kontext, handling och medarbetarnas tolkning påverkar praktik och 
organisation (Jönsson & Strannegård, 2015).  

3.3 Sammanfattning, tolkning av litteratur samt teorier  
Rektorsuppdragets kompelxitet 

Rektorsuppdraget är statligt reglerat och ska följa styrdokument som skollagen, 
grundskoleförordning, läroplan, kursplaner samt att verksamheten ska bedrivas 
utifrån arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2016b; Nilholm, 2007). Rektors 
ledarskap är centralt för arbetsmiljö och de anställdas trivsel samt att de insatser 
som görs utgår från den enskilda skolans specifika kontext (Arbetsmiljöverket, 
2012; Augustinsson; 2011; Böhlmark, Grönqvist & Vlachos, 2012; Lennéer 
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Axelson & Thylefors, 2005; Nehez, 2015).  Skolans komplexa verksamhet kräver 
en anpassning och flexibilitet av alla som arbetar i skolan (Augustinsson & 
Brynolf, 2012; Crevani, Lindgren & Packendorff, 2013; Lind-Nilsson & 
Gustavsson, 2006). Skolans problematik kan till viss del hanteras med byråkrati 
dock inte medarbetares relationer, bemötande och samspel, vilket inte låter sig 
styras av regler och riktlinjer (Crevani, Lindgren & Packendorff, 2013; 
Holmström, 2007; Nihlholm & Johansson, 2013; Stacey & Griffin, 2006). Rektor 
behöver därför ta hänsyn till organisationens komplexitet i sitt ledarskap för att 
kunna bemästra samt styra verksamheten (Ahrenfelt, 2001; Alvesson & Spicer, 
2011; Augustinsson & Brynolf, 2012; Hargreaves & Fink, 2008). Det kräver ofta 
tid för reflexion för att erhålla förståelse och en komplexitetsmedvetenhet 
(Ericsson, 2010; Mitchell, 2008; Skagen, 2007).   

Konflikter 

 I skolan arbetar olika individer med olika erfarenheter, behov och förutsättningar, 
dessa olikheter kan skapa möjligheter om de tas till vara och stärka organisationen 
(Berglund, 2010; Fischbein, 2007; Stacey, 2011). Relationer kan skapa 
välbefinnande och stöd men även skapa motsättningar och konflikter. Utifrån 
konfliktteori betraktas konflikter som centrala för att kunna skapa förändring och 
utveckling (Aakvaag, 2011; Giddens, 2007; Ring, 2015; Ylimaki Cryss Brunner, 
2011;). En konflikt som möts på ett konstruktivt sätt kan generera i positiv 
utveckling men dåligt hanterat vara destruktiv och skapa problematik (Bolman & 
Deal, 2012; Ekstam, 2000; Hargreaves, 1994; Jordan, 2006; Mullins, 2010; 
Ylimaki & Cryss Brunner, 2011).  Konflikter kan indelas på olika sätt, utifrån var 
den utspelar sig som en inre konflikt, yttre konflikt mellan individer/grupper eller 
konflikter beroende på organisationen (Jordan, 2013; Lennér Axelsson & 
Thylefors, 2005; Von Schantz Lundgren, 2007; Scott, 2009). Konflikter mellan 
individer och/eller grupper kan också delas in beroende på orsaker (Doucet et al., 
2009; Ekstam, 2000; Jordan, 2013; Malten, 1998; Scott, 2009).  

Konflikthantering 

Konflikter kan även ses utifrån konflikthanteringsteori vilken syftar på olika sätt 
att genom samarbete styra konflikter samt motsättningar (Ylimaki & Cryss 
Brunner, 2011).  Men konflikter kan också betraktas utifrån ett relationellt 
perspektiv där samspel och interaktion är i fokus samt hur verksamheten ska 
anpassas till de anställdas behov (Westling Allodi, 2010; Crevani, Lindgren & 
Packendorff, 2013; Persson, 1998; Sundqvist, 2012). Hakvoort och Friberg (2015) 
talar om ett som relationellt förhållningssätt behövs i skolan i konflikthantering, 
där parterna talar samt lyssnar till varandra för att öka förståelsen för den andre. 
Jordan (2002) samt Cloke och Goldsmith (2011) rekommenderar ett konstruktivt 
förhållningssätt genom att utgå från parternas behov/intressen. I 
konflikthanteringen är det är av vikt att rektor är en neutral samtalsledare som styr 
samtalet mot en konstruktiv konflikt, försöker skapa en kommunikation mellan 
parterna (Brüde Sundin, 2007; Hallerström & Hanö, 2009; Scott, 2009). Rektor 
behöver vara medveten om det egna förhållningssättet, sitt sätt att se på och 
hantera konflikter eftersom det kan påverka de inblandade och därmed konfliktens 
resultat (Brüde Sundin, 2007; Cloke & Goldsmith, 2011; Doucet, Poitras & 
Chênevert, 2009; Hilmarsson, 2008; Marklund, 2007; Scott, 2009). 
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4. METOD  
Inledningsvis redovisas val av metod, metod överväganden samt beskrivning av 
den valda metoden, kännetecken, användningsområde samt kritik mot denna. Det 
följs av en redogörelse för hur urvalet skett, beskrivning av undersökningsgruppen 
samt pilotundersökningen. Därpå hur genomförandet skett, följt av bearbetning av 
det insamlade materialet. En genomgång av konflikt- och konflikthanteringsteori 
samt relationellt perspektiv som tolkningsansats, studiens tillförlitlighet och 
slutligen en redogörelse för de etiska aspekterna.  

4.1 Val av metod  
Val av undersökningsmetod grundades på att författaren önskade kunskap om hur 
rektorer upplever arbetsplatskonflikter mellan vuxna i skolan, vilken typ av 
konflikter de upplever samt deras erfarenheter av konflikter och konflikthantering. 
Inledningsvis övervägdes ett kvantitativt perspektiv genom enkäter men med 
inslag av kvalitativa frågeställningar och därigenom nå ett stort antal rektorer. 
Kvalitativ data skapar möjligheter att upptäcka mönster istället för exakta siffror 
(A, Eklöf, personlig kommunikation, 27 november 2014, föreläsning: 
Datainsamling, Kristianstads högskola). En fördel med enkäter är att samtliga 
informanter får samma frågeställningar och förutsättningar samt inte kan påverkas 
av en intervjuare. Det finns även möjlighet att få ett omfattande statiskt underlag, 
ett representativt urval genom ett stort antal informanter genom slumpvis utvalda 
skolor/individer, vilket hade förbättrat möjligheten att kunna generalisera 
resultaten. Min erfarenhet är att det inte sällan är svårigheter att få tillbaka 
enkätsvar, vilket kan medföra ett litet underlag att utgå ifrån. Nackdelen med 
enkäter är att undersökningsledaren går miste om kroppsspråk, mimik, stön/suckar 
samt pauser vilket kan vara betydelsefullt i situation och analys. Ytterligare ett 
aber var min brist på kunskap om hur enkäter ska utformas, därför förkastades 
denna metod. Observation var inte intressant utifrån studiens syfte eftersom mitt 
fokus är att få ta del av rektorernas upplevelser. Därför valdes intervjuer som 
undersökningsmetod samt att den valda metoden var lämplig utifrån syfte samt 
frågeställningar. Forskningsproblemet ska vara utgångspunkten för metodvalet 
(Stukat, 2011). Min önskan är att få ta del av rektorernas förståelse av sin 
livsvärld och beskriva deras upplevelser, attityder samt värderingar av konflikter 
och konflikthantering, utifrån det ansågs intervjuer ge störst möjlighet till detta. 
Intervjun används för att erhålla kunskap om verksamhet, åsikter samt 
förhållningssätt (Bell, 2006). Jag önskade göra en kvalitativ intervju eftersom det 
ger utrymme till flexibilitet, frågorna är mindre strukturerade och med mer fokus 
på informanten än vid en kvantitativ intervju. Det ger även informanten spelrum 
att föra intervjun genom att tala om det som informanten finner centralt. 
Intervjuaren kan anpassa sig utifrån hur samtalet gestaltar sig, ställa följd- samt 
detaljfrågor för att få förtydliga, avläsa mimik/kroppsspråk samt spegla 
informanten, för att se om jag uppfattat denne rätt vilket kan vara värdefullt för 
analysen. I en kvalitativ intervju är informantens tolkning, åsikter samt tankesätt i 
fokus, informanten styr intervjun genom att tala om det som denna finner centralt 
och relevant (Bryman, 2011). Det möjliggör att närma mig mina centrala frågor 
successivt för att synliggöra olika fenomen under intervjun. Jag ansåg vidare att 
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mitt inifrån perspektiv kunde skapa chanser att ställa specifika och mer 
djuplodande frågor eftersom jag anser mig vara insatt i skolans problematik och 
specifika begrepp vilket kan underlätta för förståelse samt skapa möjlighet att få 
utförligare svar. Via en intervju får forskaren tillfälle att ta del av informantens 
”sunda förnuft” och utifrån det tolka informantens värld utifrån dennes perspektiv 
(Bryman, 2011). En risk med denna förkunskap är att undersökningsledaren har 
förutfattade meningar och förväntningar vilket då kan påverka tolkning samt 
analys och leda till snedvridet resultat och slutsatser (Bell, 2006). Vid första 
intervjun gav informantens berättelse upphov till nya frågeställningar, vilka även 
ställdes vid resterande intervjuer. Nackdelar med intervjuer är att informanten kan 
bli påverkad och svara utifrån förväntningar. Därför behöver 
undersökningsledaren ha kunskap om möjliga felkällor (Backman, 2008). 
Ytterligare en nackdel är att transkribering och analys av råmaterialet är 
tidskrävande.  

Fenomenologi valdes som forskningsansats utifrån uppsatsens syfte. Det skapar 
tillfälle att ta del av informanternas meningskontext, deras erfarenheter, subjektiva 
åsikter om dennes livsvärld och intensioner, förstå hur rektorerna ser på konflikter 
samt konflikthantering, vad det innefattar och vad de tolkar in i detta. Min avsikt 
har varit att tolka rektorernas upplevelser utifrån deras perspektiv. Informanternas 
uppfattning, upplevelse samt känslor synliggörs och försöker förstås, där 
subjektivitet, beskrivning samt tolkning är centralt (Denscombe, 2009). Min 
intension var att ta reda på hur deras tankar går, deras reflektioner utifrån sin 
erfarenhet samt synliggöra likheter, skillnader och mönster i deras tolkningar. 
Informantens subjektiva upplevelse är central, vilket skapar potential att göra 
jämförelser mellan informanternas tankar i syfte att hitta allmänbegrepp för olika 
fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2009). En fördel med fenomenologi är att den 
kan nyttjas vid en mindre studie samt när det finns begränsad tid till förfogande 
(Denscombe, 2009). I fenomenologin skall forskarens tolkning vara 
förutsättningslös utan externa referensramar, där forskarens inifrånperspektiv 
genom sin förförståelse används för att synliggöra ny kunskap/förståelse, vilket 
stöds av Kvale och Brinkmann (2009). Men denna förförståelse kan även skapa 
hinder för ny kunskap/förståelse och påverka tolkningen eftersom den utgår ifrån 
egna erfarenheter, tankar och känslor, vilket då kräver en medvetenhet för att 
undvika just det. Ytterligare en nackdel är att fenomenologin inte kan 
generaliseras eftersom varje verksamhet är specifik samtidigt som att det inte 
finns någon vetenskaplig stränghet att följa (Denscombe, 2009). Utifrån 
frågeställningarna utarbetades intervjufrågor, vilka var semistrukturerade. De 
utgick ifrån olika teman som skulle diskuteras och skapa spelrum för informanten 
att ge spontana beskrivningar, vilket även Bryman (2011) instämmer i. 
Inledningsvis framfördes allmänna frågor för att därefter ställa mer specifika samt 
sonderande frågor. Mitt förhållningssätt var att använda mig av öppna frågor för 
att få olika aspekter och erfarenheter av rektorernas subjektiva upplevelser och 
erfarenheter. Min strävan var att undvika att ställa ledande frågor eller varför 
frågor, vilket inte sällan kan kännas som ett förhör och istället använda mig av 
”hur” och ”vad” frågor (Bell, 2006; Kvale & Brinkmann, 2009). Mina frågor 
avsåg att förstå informanternas livsvärld genom deras erfarenheter, beteende, 
åsikter, upplevelser samt värderingar.  
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4.2 Urval och undersökningsgrupp 
Studien gjordes i två medelstora städer. I valet av skolor söktes bredd utifrån 
kommunala och privata huvudmän samt grundskolor och gymnasium. Valet av 
undersökningsgrupp grundade sig på rektorer som var intresserad av att delta i en 
intervju kring konflikter och konflikthantering. Nio rektorer anmälde intresse att 
delta i undersökningen. Tre av rektorerna svarade inte vid fortsatt mejlkontakt, en 
rektor var vid tidpunkten för intervjun sjukskriven, en annan rektor hade fullbokat 
när det var dags att boka intervjutid. Fyra rektorer deltog i undersökningen varav 
1 var rektor på ett gymnasium. Alla skolorna är kommunala. Författaren ansåg det 
berikande om det var rektorer med olika huvudmän, skolformer, skol-storlek samt 
arbetslivserfarenhet, vilket stöds av Kvale och Brinkmann (2009). En intervju 
(bilaga 1) genomfördes för att få förståelse för rektorernas livsvärld samt deras 
tankar och känslor kring konflikter och konflikthantering. Informanternas 
åldersspann är mellan 50-60 år. Tre av informanterna var kvinnor, en jämnare 
könsfördelning kan möjligen ha tillfört ytterligare dimensioner i studien.  

Figur 4.1 Schematisk bild över deltagande rektorer. Liten skola (LS) <200 elever. Mellanstor 
skola (MS) 200- 300 elever, stor skola (SS) >300 elever. 

 Rektor 1 (R1) Rektor 2 (R2) Rektor 3 (R3) Rektor 4 (R4) 

Rektor antal år 3 35 15 25 

Bakgrund Lärare Förskollärare, 
områdeschef 

Militär Lärare 

Skolform Grundskola F-6 Grundskola F-9 Gymnasium Grundskola F-6 

Skol-storlek/ 
personal 

LS/ 30 SS/70  SS/66 SS/75 

4.3 Pilotundersökning 
Inför intervjun gjordes en pilotintervju med en person i lednings position för att 
kontrollera mina frågors giltighet samt att dessa var förståeliga, vilket stöd av Bell 
(2006). Val av person till pilotintervjun ha sitt ursprung i att denna person var 
insatt i ledningsverksamhet, tillgänglig samt intresserad. Provintervjun 
genomfördes på dennes arbetsplats. Provintervjun visade att två frågor behövde 
förtydligas samt några nya frågeställningar läggas till för att få hela bilden och 
erhålla så detaljrika berättelser som möjligt. Forskaren vill skapa goda 
förutsättningar för att informanten ska öppna sig och försöker att ”fiska” efter 
dennes tankar (Gustavsson, 2011). 

4.4 Genomförande  
Inledningsvis kontaktades rektorer på flertalet skolor i två geografiskt olika 
kommuner via mejl med förfrågan om att delta i en intervju vid ett tillfälle om 
arbetsplatskonflikter ur ett ledarskapsperspektiv, som skulle ligga till grund för en 
uppsats samt information om tänkt upplägg och syfte. Nio rektorer visade intresse 
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och därefter följde en mejl korrespondens angående tid och plats för intervjun, 
vilka utgick från rektorernas önskemål, vilket Bell förespråkar (2006). Samtliga 
informanterna föreslog sin skola och sitt arbetsrum som plats för intervjun. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att en känd miljö är fördelaktigt för resultatet. 
Intervjuplatsen kan ha verkan på resultatet (Trost, 1997). När tid och plats var 
bokad fick samtliga rektorer mejl-ledes, två bifogade dokument, ett mer detaljerat 
informationsbrev (bilaga 2) samt ett dokument för samtycke till intervju och 
deltagande i studien (bilaga 3), vilket stöds av Bell (2006). Samtliga rektorer 
undertecknade samtycke och deltagande i studien. Informanterna tog inte del av 
intervjufrågorna innan intervjun på grund av att spontana svar ville erhållas. I 
informationsbrevet (bilaga 2) upplystes informanter om att intervjun skulle 
komma att spelas in om de gav sin tillåtelse, detta för att ge möjlighet till att innan 
intervjun göra ett ställningstagande för/emot inspelning. Innan intervjun 
tillfrågades informanten än en gång om tillåtelse till inspelning, vilka samtliga 
godkände. I informationsbrevet intygade författaren att störst möjliga 
konfidentialitet kommer att eftersträvas samt att ingen obehörig får ta del av 
intervjumaterialet och att detta ska förvaras så att det endast är tillgängligt för 
undersökningsledaren. Informanterna upplystes även om att informant samt skola 
avidentifieras så det inte går att koppla resultat till enskilda individer/skolor, vilket 
även Trost (1997) betraktar som centralt. Under inspelningen noterades olika 
respons samt kroppsspråk. Min strävan var att följa informantens berättelse, 
undvika att lägga ord i munnen på informanten eller ställa ledande frågor, vilket 
Bell (2006) påtalar vikten av. Intervjuerna tog mellan 25 minuter till 1 timme och 
35 minuter. Intervjuerna dokumenterades med mobiltelefonens 
inspelningsfunktion och fördes därefter över på datorn som backup. Detta gjorde 
att jag helt kunde följa informantens berättelse utan att behöva memorera eller 
anteckna under intervjun. Bryman (2011) menar att inspelning underlättar och ger 
möjlighet för forskaren att fokusera på vad som egentligen sägs samt ställa 
väsentliga följdfrågor. Ytterligare en fördel med inspelning är att det underlättar 
vid transkribering/analys samt möjligheten att kunna återvända och kontrollera 
oklarheter vid behov. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att om intervjuaren 
för anteckningar riskeras det naturliga samtalet samt att det kan upplevas störande 
för den intervjuade. Men det finns risk att informanten kan uppfatta inspelning 
som besvärande, stressande eller försvårande vilket kan påverka deras svar (Trost, 
1997). Men undersökningsledaren uppfattning är att fördelarna överväger och 
därför har inspelning används vid samtliga intervjuer.  

4.5 Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades till skriftspråk i anslutning till intervjun och skrevs ut 
i pappersform för att få struktur. Vid transkriberingen påbörjades analysen, i 
tolkningsarbetet använde jag mig av frågeställningar ”vad, hur, var samt varför” 
för att få en vidare förståelse, vilket var grunden till att olika teman 
utkristalliserade sig, vilket rekommenderas av Olsson och Sörensen (2007). 
Utskrifterna genomlästes flertalet gånger för att skapa en helhetsbild samt 
upptäcka olika meningsbärande enheter som begrepp, tema och mönster som 
återkom i rektorernas berättelser. Genom att använda sig av klipp och klistra 
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metoden kategoriserades och sorterades delar av berättelserna med hjälp av 
frågorna vad, hur, var samt varför i olika tema-högar. Kodnycklar skapades med 
hjälp av överstrykningspennor i olika färg för att tydliggöra vilken informant som 
sagt vad. 10 olika teman hittades vilka slutligen sorterades in under 4 
huvudteman. Min avsikt har varit att i dessa huvudteman beskriva den variation 
och likheter jag funnit i materialet samt essensen i deras berättelser. De inspelade 
intervjuerna gav mig möjlighet att gå tillbaka och lyssna på materialet obegränsat 
antal gånger, för att säkerställa att jag uppfattat informantens berättelse rätt. 
Inspelade intervjuer ger möjlighet att återgå till inspelning för att tydliggöra i 
vilka sammanhang de tillkom (Kvale & Brinkmann, 2009). Under den 
fenomenologiska analysen har jag försökt att fånga rektorernas subjektiva 
upplevelse av deras livsvärld, genom att inta ett distanserat sätt utan att värdera 
samt inta ett reflekterande förhållningssätt. Under analysen har fokus varit att 
växla mellan analys av helheten och analys av de 10 teman, deras innebörd och 
relation till varandra. Resultaten presenteras i löpande text med citat.  De citat 
som valts ut belyser åsikter eller erfarenheter som påträffas hos samtliga 
intervjuade rektorer, citat som skiljer sig från de andra rektorernas eller citat jag 
anser är särskilt intressanta. Citaten förmedlar informanternas egna unika 
upplevelse ur deras perspektiv samtidigt som det ger läsaren en möjlighet att själv 
värdera rimligheten i min tolkning. Citaten återger informantens talspråk 
ordagrant. Titeln till denna studie har namngetts utifrån en av informanternas 
citat.   

Utifrån studiens syfte valdes även relationellt perspektiv som tolkningsansats för 
att få ett ramverk att luta mig emot under analysen. Synliggöra hur stor tyngd 
rektorerna la vid sociala miljön, interaktion och kommunikations betydelse för 
konflikter och konflikthantering. Ett relationellt perspektiv utifrån relationer och 
den sociala miljön påverkan på konflikter, vilket stöds av Persson (1998), 
Alexandersson (2009) samt Simeonsdotter Svensson (2009). Samtliga steg under 
forskningsprocessen finns dokumenterade under metod, transkribering samt 
analys för ökad transparens, vilket Olsson och Sörensen (2007) förespråkar. 
Fenomenologin har använts som bearbetnings- samt tolkningsmetod för att 
beskriva rektorernas upplevelser av ledarskap, konflikter samt konflikthantering. 
Under forskningsprocessens har jag regelbundet ifrågasatt mina tolkningar samt 
om egna åsikter medverkat till att jag fokuserat på vissa delar i större utsträckning 
än andra. Under tolkning och analys har jag varit uppmärksam på att undvika egna 
värderingar i texten samt observant på hur jag uttrycker mig för att inte påverka 
läsaren i en viss riktning. Under analys och tolkningsarbetet har jag sökt likheter, 
skillnader, begrepp samt mönster vilka redovisas under resultat. Möjliga felkällor 
redovisas, förutsättning samt begränsningar för analysen, vilket är önskvärt enligt 
Gustafsson och Hermerén Petersson (2004). I litteratursökning tog jag hjälp av 
databaser som Summon, Artikelsök, Eric, Libris, Nationalencyklopedin, PubMed 
samt SAGE Journals online. Olika sök profiler som per view samt fulltext har 
använts för att avgränsa sökningen. Sökord som använts är konflikter, conflict, 
arbetsplatskonflikter, konflikthantering, dilemma, ledarskap samt chefskap. Även 
källförteckning i artiklar och avhandlingars har används för att hitta passande 
litteratur samt forskning.  
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4.6 Studiens tillförlitlighet  
Validitet syftar på ett mätinstruments kapacitet att mäta det som är syftet att mäta 
medan reliabilitet är ett mått på samstämmighet i resultat med samma 
mätinstrument vid skilda tidpunkter (Olsson & Sörensen, 2007). Kvale och 
Brinkmann (2009) åsikt är att i kvalitativ forskning är inte sällan validitet och 
reliabilitet i stort sammanflätade med varandra samt att validering, en 
kvalitetskontroll ska ske under hela forskningsprocessen. Under studiens gång har 
jag vid flertalet gånger återvänt till studiens frågeställningar och syfte för att 
påminna och ibland förvissa mig om att jag mäter det jag hade för avsikt att mäta. 
Strävan har varit att under hela studien att anta en reflekterande hållning. Utifrån 
det har en ständig validering genomförts under forskningsprocessen, följaktligen 
bör validiteten vara god. Detta har resulterat i att jag har tagit bort delar som varit 
intressanta på grund av att dessa inte ligger inom ramen för frågeställningar och 
syfte. Urvalet baserades på frivilligt urval vilket kan innebära låg representativitet 
samt generaliserbarhet, men avsikten har inte varit att generalisera utan att 
synliggöra rektorers subjektiva upplevelser och erfarenheter av ledarskap i 
relation till konflikter samt konflikthantering. En undersökning som denna kan 
resultera i en igenkänningsfaktor hos läsaren utifrån sin verksamhet (Stukát, 
2011). Vad gäller reliabiliteten i studien är det vanskligt att uppskatta pålitligheten 
i resultaten eftersom en individ kan ändra uppfattning mellan olika mättillfällen 
eller svara utifrån undersökningsledarens förväntningar. Ytterligare en felkälla är 
om intervjufrågor inte tolkats rätt av informanten eller om undersökningsledaren 
tolkar svaren på ett felaktigt sätt (Stukát, 2011). Men intervjuerna har genomförts 
i ett gott samtalsklimat på ett ärligt och undersökande sätt. En strategi jag använda 
mig av under intervjuerna är att utnyttja tystnaden för att vinna tid till att 
reflektera samt spegla informanten för att förvissa mig om att jag tolkat denna rätt, 
be om förtydligande samt ställa följd frågor, vilket skapat möjlighet att förbättra 
min förståelse. Kritik mot intervju som metod är dess individ fokus och att inte 
sällan bortses den sociala interaktionens inverkan på situationen (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Därför var valet av relationella perspektivet av vikt utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Resultatet grundas på 4 intervjuer, vilket gör 
att jag inte kan yttra mig om rektorers upplevelser av ledarskap, konflikter samt 
konflikthantering generellt utan resultatet baseras på mina tolkningar utifrån de 4 
informanternas utsago.  

4.7 Etik  
Författarens strävan har varit att följa medicinska forskningsrådets 
policydokument vilken fastställer riktlinjer för forskningsetiska principerna, 
informations-, samtyckes-, konfidentialitet samt nyttjande kravet under studien 
(Vetenskapsrådet, 2016). Inledningsvis upplystes informanter om både muntligt 
och skriftligt om studien och dess syfte, vilket Bell (2006) förespråkar.  I 
informationsbrevet delgavs informanterna studiens innehåll, syfte, metod, 
genomförande, resultatredovisning samt vad författaren hoppas uppnå med 
studien.  Även en beskrivning av informanterna roll i studien samt att det frivilliga 
deltagandet när som helst kan avbrytas utan att behöva uppge av vilket skäl. 
Konfidentialitet samt att allt insamlad data förvaras oåtkomligt för utomstående 



 

31 
 

klargjordes samt att skola/informanter avidentifieras i studien, vilket är av vikt, 
enligt Trost (1997). Alla deltagare i studien avidentifieras och anges utifrån 
beteckningen R (rektor) samt en efterföljande siffra, vilket är centralt enligt 
Olsson och Sörensen (2007). Det upplystes även om att vid förfrågan kan 
opponent, mentor eller examinator komma att ta del av inspelade materialet samt 
att efter godkänd examination raderas inspelat material, vilket även förespråkas av 
Fejes och Thornberg (2011). Forskningens syfte är att öka antal perspektiv och 
förståelse i detta fall kring rektorsrollen, vilket stöds av Gustafsson och Hermerén 
Petersson (2004). Tillsammans med informationsbrevet bifogades en samtyckes 
blankett för underskrift för deltagande i studien vilket förordas av Bell (2006). 
Nyttjandekravet har även följts genom att det insamlade materialet endast ska 
användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2016).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
Resultaten redovisas i löpande text med inslag av citat. Under analysen av 
texterna identifierades 10 teman vilka därefter sorterades in under 4 huvudteman: 
Konflikter, Upplevelser och erfarenheter, Ledarskapsperspektiv samt 
Konflikthantering. För att tydliggöra resultatdelen redogörs resultaten utifrån 
dessa 4 huvudteman och svaren redovisas i löpnade text utifrån likheter/skillnader 
eller uttalande som jag anser särskilt intressanta i rektorernas utsago. Därnäst 
kommer en sammanfattning av resultaten följt av en teoretisk tolkning där 
resultaten ställs i relation till konfliktteori, relationellt perspektiv samt den 
forskning som beskrivs i litteraturgenomgången. Slutligen ytterligare en 
genomgång av frågeställning och syfte för att underlätta förståelse för de 
slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat samt den efterföljande analysen. I 
analysen diskuteras olika aspekter av resultatet i relation till studiens slutsatser 
samt den tidigare presenterade forskningen. En kontextuell analys har gjorts 
vilken har tydliggjort de kontextdelar som står i relation till konflikter och 
konflikthantering, kontextdelarnas innebörd och dess relation till varandra. Fokus 
har varit att växla mellan analys av helheten och kontextdelarna.  

5.1 Resultat konflikter  

5.1.1 Syn på konflikter 
Samtliga rektorer menar att en konflikt är när individer inte kan komma överens. 
Rektor 2 förtydligar att de inblandade parterna har olika inställning och där de 
inblandade parterna anser sig ha rätt.  
Det ett oerhört vitt begrepp som jag tror att du kan få lika många definitioner som du 
ställer frågan till (R 3) 

En konflikt för mig är nog när det blir för mycket känslor och det är svårt att förstå 
varandra (R4) 

Tycka olika tycker jag inte är en konflikt (R 4) 

Rektorerna har förtroende och tillit till sin personal och deras inneboende 
möjligheter. R3 och R4 menar att ibland behöver de stärka och stödja sina 
medarbetare.  

Utgå ifrån att var och en försöker göra sitt bästa // om man får prata om någonting så kan 
man sen komma fram till lösningar själv och det tror jag många människor gör (R2) 

Jag bygger hela mitt ledarskap på ett grundmurat förtroende för att mina lärare är 
professionella och har en inneboende vilja att göra sitt bästa // jag tror gott om alla 
människor // Bygga ett självförtroende och förmå lärarna att uppfatta att de faktiskt kan 
lösa väldigt många problem själva (R3) 

 Alltså man kan så lösnings fröer som gör att det inte behöver bli ett större problem utan 
att de faktiskt kan lösa sig självt (R4) 

Det kan komma något gott ur en konflikt hävdar samtliga rektorer. R1 säger att 
konflikten kan förändra en individ i mer positiv riktning. R2 förklarar att 
konflikten kan leda till att parterna kan fungera tillsammans och få förtroende för 
varandra. R3 förklarar att det kan medföra en ökad självmedvetenhet hos de 
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inblandade parterna. Medan R4 åsikt är att en konflikt kan rensa luften, de 
inblandade vet sedan var de har varandra vilket skapar trygghet, kan stärka 
individerna och förbättra deras samarbete och förhindra att nya liknande 
konflikter men menar samtidigt att det kan vara en utmaning att samarbeta med 
någon som man varit i konflikt med.  
Konflikter är ytterst mänskliga och dom kan bidra till… om man bara är lite öppensinnad 
// för att man ska kunna komma vidare och det ska kunna bli bättre (R2) 

Det är väldigt få konflikter i förhållande till hur många relationer som faktiskt pågår på en 
arbetsplats som denna (R3) 

5.1.2 Olika konflikter och dess orsaker 
Rektorerna möter konflikter mellan ledning/personal, lärare/vårdnadshavare, 
lärare/elever, elever/elever, emellan pedagoger men även konflikter mellan olika 
förvaltningar och skolan.   Samtliga rektorer hävdar att konflikter kan se väldigt 
olika ut och att det finns många olika orsaker till en konflikt. 

90 % av konflikterna vi har här är inte relaterade till någon verksamhet utan det är 
personkonflikter (R3) 

Den vanligast förekommande konflikten hos R1 och R3 är kollegor emellan men 
orsaken skiljer sig åt, som orättvisor respektive personkonflikter där kollegor inte 
gillar/respekterar eller missförstår varandra. R2 tycker att den mest vanliga 
konflikten är mellan lärare och föräldrar. Medan R4 anser att det är konflikter 
mellan ledning och pedagoger. 
Man förstorar den hela tiden och tenderar att övertolka det som sägs och framförallt 
övertolka det som inte sägs (R3) 

Det vanligaste jag stöter på är nog att man vill missförstå ledningen // Mycket konflikter 
kring kommunikation, misstolkningar kring kommunikation eh tolkningar av 
kommunikation, tolkningar av beslut (R4) 

Den svåraste konflikten att hantera är mellan lärare och föräldrar konstaterar R1 
och R4. Medan R2 och R3 bedömer det vara konflikter pedagoger emellan. 
Samtliga rektorer talar om vikten av att ta tag i en konflikt i ett tidigt skede, innan 
konflikten hinner växa sig starkare med ytterligare problematik till följd.  

Jag ser det här (konflikten min anm.) som en brandhärd // Så länge du inte stryper 
syretillförseln så kommer det att börja brinna mer och i konflikter mellan människor så är 
ju syret där, det är ju ord och handlingar (R3) 

R3 är den enda rektor beskriver olika tecknen på att det pågår en konflikt som 
härskartekniker, förflugna ord samt övertolkning av signaler. Samtliga rektorer 
menar att de oftast får kännedom om en konflikt av tredje person som påverkats 
negativt på något sätt. Men R1 och R2 påpekar att det händer att inblandade parter 
själv söker upp rektor för hjälp. R1 uppmanar inledningsvis parten att prata med 
den det berör i första hand. Om det inte faller väl ut tar rektor tag i problematiken. 
R1, R2 och R3 kontaktar då inblandade var för sig för att höra sig för om den 
uppkomna situationen. Medan R4 väntar bra tillfälle för att höra sig för om hur 
individ mår och hur det fungerar samt bjuder in till samtal.  

Och påfallande ofta som historierna berättas, dom är påfallande lika // båda har lika 
negativa upplevelser, för båda känner sig exakt lika förorättade (R3) 
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Då kan man ju få en förståelse och veta vad det handlar om och sen så får man agera 
utifrån det (R4) 

R2 och R3 betonar att det inte sällan svårt att lösa konflikter som pågått under 
lång tid medan R1 har motsatt uppfattning att bara man tar tag i dessa konflikter 
brukar de lösa sig. Samtliga rektorer anser att när personal beter sig icke 
professionellt på grund av olika konflikter och försämrar arbetsmiljön för fler än 
de inblandade, kräver det att rektor agerar.  

Man behöver inte älska varandra men man ska kunna mötas som vuxna utan att slänga 
dumheter till varandra och så (R2) 

Om dom var i samma rum så kunde man skära ut kubikmeter stora block av luften… (R3) 

Så ska man ha respekt och ta hänsyn till sina medarbetare oavsett vad man tycker om dom 
(R3) 

Alla inte kan älska alla även om alla måste kunna samarbeta med alla (R4) 

R2 och R3 har erfarenheter av konflikter som uppstått på de anställdas fritid på 
det privata planet som eskalerat och försämrat parternas arbetsrelation. Dessa 
privata konflikter kan vara mycket svåra att lösa. Det kan krävas organisatoriska 
förändringar som att ändra lokaler, raster, lunchtider eller arbetslag för att kunna 
hantera konflikten, men dessa svåra långa konflikter är mycket ovanliga. R3 är 
den enda rektor som gått kurser i konflikthantering, en fem dagars kurs på 
försvarshögskolan samt en dag i början av rektorskarriären i kommunens regi, och 
är också den enda rektor som inte anser sig vara i behov av mer 
kunskap/utbildning i konflikthantering. Samtliga hävdar sig genom åren ha fått 
tillräcklig erfarenhet genom praktiken för att möta konflikter.  

Den (konflikthanteringskunskapen min anm.) är ju tuff att skaffa sig ibland (R2) 

Men det kan vara svårt att hitta rätt strategier för att bemöta de inblandade 
parterna och ibland behöver rektor tydliggöra deras uppdrag som anställd, vilket 
kan få en konflikt att upphöra men även att fortsätta. 

Jag kräver av dom det är att när man är här utför sitt arbete // klargöra vad det faktiskt 
innebär att vara anställd (R3) 

5.1.3 Olikheter 
Samtliga rektorer tycker att olikheter är viktigt och är en tillgång för 
verksamheten men även en utmaning.  

Kan vara utvecklande om man vågar se dem (R1) 

Det måste man tycka om när man jobbar här (skratt) det är det som är det roliga //så det är 
jag så glad för att vi är en sån blandad arbetsplats (R2) 

Tack och lov att det finns så mycket olikheter // det vill jag påstå är en förutsättning för att 
bedriva en framgångsrik skola (R3) 

Oftast är olikheter som föder konflikter (R4) 

R2 betonar att de använder och fördelar dessa olikheter i arbetslag, tvärgrupper, 
ämnesnätverk eller spontana gruppaktiviteter för att få olika perspektiv och 
därmed undvika ”insyltade” arbetslag där alla tycker lika. R3 menar att de i 
ledningen arbetar aktivt för att använda sig av dessa olikheter som ålder, kön, 
ämneskompetenser och personligheter i olika grupper. Ledningen är medveten om 
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risken för konflikter men det är ett medvetet val för att höja kvaliteten på 
diskussionerna, för att utveckla skolan. Han menar vidare att det ger pedagogerna 
tillfälle att träna på att möta olikheter och konflikter utan att det drabbar eleverna. 
R4 berättar att det finns en oförståelse hos personalen för kollegors olikheter, 
vilket hon menar kan te sig konstigt eftersom skolpersonal daglig arbetar med och 
möter elevers olikheter och därför bör kunna bemöta och hantera detta även när 
det gäller personal. Samtliga rektorer framhåller att all personal behandlas lika 
utifrån styrdokument och arbetsrättsliga delar. R2 och R3 påpekar att det finns 
vissa beslut där utgången är given på grund av styrdokumenten och formella 
arbetsrättsliga regler, dessa beslut är därför lätt att ta. R3 och R4 förklarar att det 
finns situationer där standardlösningar inte fungerar på grund av människors 
olikheter och då krävs anpassningar efter den specifika problematiken och/eller 
individen. Samtliga rektor menar att människor är olika med olika förutsättningar 
och behov därför behöver de också behandlas olika. De påtalar vikten av att 
anpassa sig utifrån individen, dennes behov och förutsättningar vilket de gör 
dagligen för att kunna nå fram till sin personal.  

Det mest rättvisa man kan göra är faktiskt göra är att behandla alla olika (R3) 

Dom här mallarna så funkar ju inte det på alla // utan här har vi med personer att göra // 
allting bygger på kontexten // där måste jag bemöta olika (R4) 

Oftast handlar det om att skapa förståelse för olikhet (R4) 

R3 är den enda rektor som tar upp ett genusperspektiv på konflikter. Hans 
upplevelser är att det är skillnad på konflikter män emellan och konflikter mellan 
kvinnor, männen förväntar sig att chefen bestämmer hur de ska gå vidare och är 
sedan nöjd med det beslutet medan kvinnor inte nöjer sig utan tenderar att älta 
problematiken. 

Kvinnor är i konflikt oftare än män //  jag tycker det är svårare att lösa mellan två kvinnor 
än mellan två män. Och konflikt mellan man och kvinna är mer sällsynt (R3) 

R1, R2 och R4 förklarar att i en stor skola är det mer människor och fler relationer 
vilket gör att pedagogerna har möjlighet att söka sig till pedagoger som de 
fungerar bra tillsammans med vilket kan göra att konflikter kan undvikas. De 
anser vidare att i en liten skola är individer och relationer färre vilket gör att 
konflikter kan märkas mer och fortare. R2 ser en problematik med en liten skola 
där det finns en risk att personalen är för sams och överens, att det inte leder till 
någonting. R4 åsikt är att en person kan göra mer skada på en mindre skola men 
menar samtidigt att det kan vara svårare att upptäcka problematik och konflikter 
på en stor skola. Medan R3 tycker att skol-storlek inte spelar roll för konflikter 
och konflikthantering.  

5.2 Resultat upplevelser och erfarenheter 

5.2.1 Bemötande och förhållningssätt 
Samtliga rektorer talar om vikten av att lyssna, kommunicera, att låta människor 
få berätta sin version och syn på konflikten.  
Kommunikation kan skapa konflikter men det är också det som kan räta ut dom (R2) 
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Rektor 1, 2 och 4 talade även om vikten att vara lugn. R1, R2 och R4 
förhållningssätt är att vara ödmjuk och empatisk. R1 ser som sitt uppdrag att vara 
neutral och medla mellan parterna. Medan R2 hävdar att det inte finns något 
entydigt svar utan det beror på orsak och verkan men anser att det är hennes roll 
att reda ut konflikten. R3 påpekar att hans uppgift är att lotsa parterna genom 
konflikten men parterna själva måste lösa den. Medan R4 ser som sitt uppdrag att 
skapa förståelse för den andra parten.  
Inte utgå ifrån att någon gjort fel utan utgå ifrån att var och en försöker göra sitt bästa (R2) 

Skilja på person och beteende (R3) 

Nummer ett det är att inte döma // att alla känner sig tagna på allvar, att alla känner att min 
känsla, min åsikt räknas (R4) 

Rektor R3 och R4 påtalar att de behöver bekräfta och stärka sina pedagoger men 
R3 menar att de finns de med så stort bekräftelse behov att det är svårt att fylla, 
vilket då resulterar i ett negativt beteende för att skapa uppmärksamhet, då kan 
disciplinåtgärder behövas.  

Någon på den här enheten har som en primär drivkraft att skapa konflikter, att det är ett 
sätt att skaffa sig uppmärksamhet och bekräftelse (R3)  

Rektorerna hade olika upplevelser av vad de ansåg som svårast att hantera vid 
konflikter. För R1 är utmaningen att hålla sig neutral samtidigt som det kan vara 
tröttsamt när parterna återkommer till samma tema. R2 ansåg det vara låsningar 
när två personer anser sig ha rätt och inte vill ändra sig. R3 menade att det 
svåraste är hur han ska uttrycka sig i det initiala skedet i en konflikt, så att det inte 
uppfattas som att rektor sympatiserar med ena parten, vilket då kan skapa hinder 
för att komma vidare. Medan R4 konstaterar att det svåraste är att stödja 
personalen och samtidigt markera för vårdnadshavare att det inte är okej att bete 
sig illa mot personal och samtidigt behålla en god relation/samarbete till 
vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare sitter och kastar skit på min personal // Där jag inte kan få lov och 
markera för hårt för att skydda min personal för då kränker jag vårdnadshavaren (R4) 

Både direkt och indirekt så så bekräftar man ju på något sätt situationen man förstärker 
eller man förminskar (R4) 

Vilket bemötande som krävs är beroende på person och situationen och är inte 
sällan unikt från situation till situation enligt rektorerna. Varenda en av rektorerna 
ansåg att deras agerande är centralt för konfliktens resultat. R2 menar att när en 
individ är i affekt så påverkas även hon, då att det är av vikt att behålla sitt lugn. 
Hon strävar efter att använda sig av ett lättsamt och personligt sätt, så att inte 
situationen inte känns så allvarlig, vilket brukar underlätta att hitta lösningar. R3 
anser det centralt att lyssna, ställa frågor utan att värdera eller ifrågasätta parternas 
upplevelser för att undvika att individerna parterna går i försvarsställning och inte 
vill se sin del i problematiken.  R4 anser det vanskligt att veta när hon ska agera 
eller avvakta i en konflikt, hon förklarar att det är betydande att hantera 
konfliktsituationen med varsamhet annars kan det förvärra situationen.  

Vi människor är känslo- djur (R3) 

Jag kan ju spä på, sitter jag och håller på den ena eller den andre så så blir det ju ännu 
värre (R4) 
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5.2.2 Konflikter och emotionell påverkan 
Alla rektorer berättar om en konflikt de hanterat bra. R1 berättar om en konflikt 
när hon var ny på jobbet. Hon uppmanades av sin chef att koppla in 
företagshälsan till en medarbetare som inte mådde bra, vilket resulterade att 
pedagogen blev än sämre. Under konflikten kände sig rektor dum allt eftersom 
hon insett att hon agerat fel på grund om okunskap om pedagogen och dennes 
problematik. Rektor backade därför, berättade för pedagogen att hon ansåg sig 
handlat fel och bad om ursäkt. Detta resulterade i att alla insatser stoppades och 
pedagogen blev bättre efterhand och mår nu bra. 
Jag har inga problem att säga att jag gjorde fel (R1) 

Det har jag lärt mig att jag ska inte göra vad någon annan säger utan gör det jag tycker 
själv (R1) 

R2 kunde inte ange någon specifik konflikt utan berättar mer i allmänna ordalag 
om konflikter mellan vårdnadshavare och lärare som hon anser sig hantera bra. 
Hon samlar parterna, se till att alla inblandade får komma till tals och ge sin syn 
på problematiken, vilket brukar reda ut konflikten. Rektor menar att hon känner 
sig trygg och lugn både under och efter dessa konflikter. R3 berättar om en 
konflikt mellan två kvinnor, där orsaken var att en av kvinnorna övertolkade saker 
som sades men även sådant som inte sades. Under tiden konflikten pågick 
upplevde rektor det oerhört jobbigt och blev utsatt för personangrepp av en av 
parterna i tid och otid. Kommunhälsan kopplades in och tillsammans med rektor 
gjordes insatser på skolan både i form av stöd och utmaningar under lång tid. I 
dag är pedagogen väl fungerande, tar ansvar för sig och sina handlingar. Efter 
insatsen var pedagogen tacksam att rektor satt ned foten och agerat. 
Vi vägrade ju liksom att släppa taget även om det är svårt men jag tänkte… jag försökte 
att tänka hela tiden att hon angriper inte mig utan det är rektorn (rollen som rektor min 
anm.) (R3) 

Det är nästan så här lite euforiskt // din individuella insats har gjort något gott för en 
annan människa. Det är den absolut bästa belöning jag kan få (R3) 

R4 berättar om en konflikt där en medarbetare var arg på rektor och stormar in på 
kontoret. Rektors bemötande var att bjuda in till samtal för att få veta vad det 
handlade om, lyssna och visa genuint intresse för pedagogens frustration, vilket 
löste problematiken. Hon anser att det är hennes jobb att lösa konflikter och inte 
sällan handlar det om missförstånd. Om hon gjort fel så är bra att det kommer upp 
till ytan så hon be om ursäkt och ändra sitt beteende inför framtiden.  Rektorerna 
berättar även om en konflikt de tycker sig ha skött mindre bra och hur de 
upplevde det känslomässigt när de befann sig i konflikten. R1 berättar om en 
konflikt där hon inte varit rak och sagt vad hon tyckt. När hon befann sig i 
konflikten mådde hon väldigt dåligt och hade svårt att sova. Det blev ingen 
lösning på konflikten utan slutade med att hon bytte arbetsplats. 

Det var ständigt i mitt huvud // hela livet blev påverkat (R1) 

R2 berättar om en organisatorisk konflikt mellan en pedagog och rektor. Under 
konflikten kändes det inte bra eftersom rektor kände sig missförstådd. Pedagogen 
kopplade in facket och som part i konflikten ville rektor att hennes chef skulle 
hålla i samtalet, vilket löste konflikten. 
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Jag kan få svårt att sova // jag har en benägenhet för att älta saker, så klart att det finns 
hela tiden, det ligger där som en mmm ( gestikulerar en cirkelrörelse) (R2) 

R3 hade svårigheter att komma ihåg någon konflikt han hanterat dåligt. R4 
berättar om en konflikt där hon skällt ut en personal efter noter på grund av något 
personligt dem emellan som hon tillslut inte kunde tolerera. När hon var mitt uppe 
i konflikten var hon mycket arg. Efteråt kände rektor att hon inte skulle låtit det gå 
så lång men vet inte hur hon skulle kunnat göra det annorlunda. Pedagogen bytte 
därefter arbetsplats. 
Alla är vi ju människor som vill ju gärna gå till försvar och det är ju dumt // Alltid dåligt 
skött om jag skäller på någon // Jag har misslyckats om en person går ut härifrån och 
upplever att jag kränkt dom eller upplever att jag inte förstår deras sida (R4) 

5.2.3 Utmaningar, val samt dilemman 
Samtliga rektorer påpekar att det är centralt att våga och inte vara konflikträdd. 
Det kräver mod att säga ifrån, säga som det är och inte se emellan fingrarna.  

Man får inte vara rädd konflikträdd och man ska helst inte skapa konflikterna själv (skratt) 
för det gör man ibland (skratt) (R2) 

Våga göra det som krävs som ledare (R3) 

Jag vågar säga svåra saker // eller ställa obekväma frågor (R4) 

R2, R3 och R4 poängterar att det är viktigt att inte ta åt sig, att vara på det klara 
med att det är rektors roll som är utsatt och angrips, inte rektor som person. De 
största utmaningarna med konflikthantering är enligt R1 att hålla sig neutral och 
försöka tänka i andra banor än andra tänker, inte tro att alla människor tänker som 
mig. R2 tycker att det är att hantera låsta positioner. Medan R3 menar att 
utmaningen är att uttrycka sig bra för att skapa möjligheter att komma framåt. R4 
utmaning är att parterna ska få förståelse för varandra och den andres perspektiv 
för att bana väg för en lösning. Viktigaste att tänka på är enligt R1, R3 och R4 att 
inte värdera och döma medan R2 anser det viktigaste är att lyssna till de 
inblandade parterna. 

Inte döma, inte döma varandra, inte döma vårdnadshavare, dom (personalen min anm.) är 
bäst på att inte döma barnen (R4) 

R2, R3 och R4 berättar om situationer där det krävts krafttag från deras sida för att 
få slut på en konflikt.  

Ja gillar man det inte så kan man ju faktiskt lämna arbetsplatsen (R2) 

Mitt tålamod kan ju också tryta någon gång och det har ju hänt någon enstaka tillfällen att 
jag i princip har flippat och sagt att nu jävlar i mig är det slut (R3) 

Rektor står pall eh visar att vi ska gå framåt eh eller jag visade att vi ska gå framåt och att 
jag överger inte skeppet (7.28) eh att stärka goda krafter (R4) 

R1 nämner att det finns konflikter hon väljer att inte gå in i, när hon har den 
insikten att hon inte har verktyg/kompetens att möta konflikten. Hon måste veta 
exakt hur konflikten ska hanteras innan hon går in i den. R2 konstaterar att det 
inte finns några sådana konflikter som hon väljer att avstå ifrån. Medan R3 tycker 
att han inte undviker men kan medvetet förhala, genom att ligga lågt och hoppas 
att det löser sig, vilket det sällan gör. Medan R4 menar att hon inte går in i 
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personalens småkonflikter, där hon vet att det inte finns någon underliggande 
problematik.  

Det är ju småkonflikter på ett sånt här bygge hela tiden (R4) 

Samtliga rektorer har olika dilemma i sin verksamhet. R1, R2 och R3 dilemma är 
dilemmat mellan det statliga uppdragets krav och kommunala uppdraget med 
begränsad budget som inte täcker alla behov, där R3 tar tydlig ställning för det 
statliga uppdraget vilket kan skapa problematik. R2 ser andra dilemma som 
skollikvärdighet, språkproblematik samt lönesättning. Medan R3 pratar om olika 
parters förväntningar på honom utifrån rektorsrollen. R4 dilemma är att det kan 
tidvis har varit svårt att vara tillgänglig för all sin personal under hektiska 
perioder.  

Jag blir uppkallad till kommunhuset flera gånger om året och dom ska försöka att sträcka 
upp mig (R3) 

Vi rektorer förväntas vara några supermänniskor som ska ta emot alla problem från elever, 
föräldrar, lärare och vi ska dessutom ta emot ovett av politiker och förvaltningschefer // 
jag som chef ska lösa precis varenda jäkla problem (R3)  

5.3 Resultat ledarskapsperspektiv 

5.3.1 Arbetsmiljö 
R1 anser att goda arbetsförhållanden är viktigt, att all personal känner sig 
delaktiga och trygga. De ska kunna gå till personalrummet prata om både bra och 
dåliga saker, finnas där för varandra, stödja och hjälpas åt när det behövs. R2 
menar att mångfald i personalgruppen, trivsel och en vi-känsla på skolan är 
betydande. Tillsammans skapar de den goda miljön både genom planerade och 
spontana aktiviteter. 

Fester ska man inte förringa // det är också ett tillfälle för eh att man liksom släpper efter 
lite och det inte behöver vara så fruktansvärt korrekt allting (R2)  

Hon talar också om vikten av att vara ärlig och säga som det är. De anställda ska 
känna tillit att ingen går bakom någon annans rygg, utan att den berörde alltid blir 
informerad. Skolan har ett forum för att möta de anställdas problematik och 
dilemman som de möter i arbetet. Vid dessa möten varannan vecka, kan 
behövande personal i dialog med ett team bestående av specialpedagoger och 
speciallärare, få stöd och hjälp. R3 förklarar att de anställda skyldiga att bidra till 
en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen, för alla är vi ju varandras arbetsmiljö. 
Det innebär att man som anställd inte får säga och uttrycka precis vad som helst, 
speciellt om man är medveten om att det kan påverka andra människor negativt. 
Hans uppgift som rektor är att se till att detta efterlevs och prata med de individer 
som motverkar en god arbetsmiljö. R4 betonar att det är centralt med trivsel 
anordna mys på olika sätt samt finnas tillhands för både stort och smått, lyssna till 
personalens åsikter/behov och med grund i det anpassa verksamheten i den mån 
det går. Rektorerna anser att skolans samarbetskultur är viktig för en god 
arbetsmiljö. 

Jag tror på samarbete och att laget är större än individen (R4) 
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5.3.2 Kommunikationens betydelse 
Samtliga rektorer har kunskap och medvetenhet om kommunikations betydelse 
för verksamheten och använder kommunikation som ett grundläggande redskap i 
sitt ledarskap.  

Tydlig och rak kommunikation det gör ju att det blir mindre konflikter, att man 
kommunicerar samma sak till alla samtidigt och får feedback (R1) 

Kommunikation kan skapa konflikter men det är också det som kan räta ut dom och hjälpa 
till att få en lösning (R2) 

Kommunikation är ju alltid svårare ju fler som ska ta del av den (R4) 

R1, R3 och R4 tar alla upp problematiken med individers subjektiva tolkning av 
kommunikation, information eller situation. R1 menar att det finns en risk att 
information kan tolkas på olika sätt och därigenom generera i ryktesspridning och 
konflikter. För att motverka det använder sig av tydlig kommunikation både 
verbalt och i skrift, ser till att hålla sin personal välinformerad.    

Jag som skriver protokoll och att det blir den tolkningen jag vill ha som går ut (R1)  

Prata, prata, prata det är det som är det viktigaste (R2) 

R3 hävdar att ju mer individen kommunicerar desto större möjlighet till framgång. 
Han betonar att vid muntlig kommunikation är det bästa för då kan mottagaren 
även läsa av tonfall, mimik samt kroppsspråk vilket kan förstärka budskapet 
medan den skriftliga informationen inte sällan lämnar utrymme för tolkningar. 
Våga kommunicera och fråga är viktigt för då ökar möjligheterna dels att få hjälp 
dels att kunna ge hjälp. Han är den enda rektor som tar upp ett genusperspektiv på 
kommunikation och konflikt. Han upplevelser att kvinnor respektive män har 
olika förväntningar på hur han ska hantera en konflikt.   
Omedvetet eller medvetet anpassar sättet jag kommunicerar om jag ska lösa konflikter 
mellan män eller om jag ska lösa konflikter mellan två kvinnor (R3). 

R4 betonar att kommunikation är viktigt och försöker därför att vara tydlig – 
ibland övertydlig i sin kommunikation, hon väger sina ord dels i skriven form men 
även i muntlig kommunikation. Hon påtalar att vid problematik/konflikter är 
avgörande att snabbt etablera kommunikation och dialog för resultatet.  

5.3.3 Maktförhållanden 
Samtliga rektorer är väl medvetna om sin makt utifrån sin position och 
representant för en myndighet. Alla rektorer menar att det finns gånger de måste 
använda sin makt som utifrån styrdokument, disciplinära åtgärder eller för icke 
acceptabla beteenden.  Ta det yttersta beslutet kan vara lätt eller svårt beroende på 
vad konflikten består i. Även vid organisatoriska oenigheter kan rektorerna 
behöva använda sin makt och fatta beslut eftersom de har det yttersta ansvaret. 

Då har man ju makten och måste utöva den// där känner man att man har makt (R2)  

Jag har ju en myndighetsutövande roll // det ganska givet vilka beslut jag kan ta för tar jag 
andra beslut så följer jag inte styrdokumenten (R3) 

Några individer måste faktiskt ändra sina beteenden och det är ju min uppgift att upplysa 
dom om lämpligheten att förändra just det beteendet // då är jag strikt och formell, lyssnar 
inte utan talar om att från och med nu så är det dom här förhållningsreglerna som gäller 
för alla inklusive dig (R3) 
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R2 känner att det finns en förväntan från föräldrar där de anser att hon ska lösa 
problematik utifrån sin makt position. Men även makt att fördela löneökningar 
och lärarlyft. R3 konstaterar att han har väldigt mycket makt men väldigt sällan 
har anledning att nyttja den maktapparaten som står till hans förfogande. R4 är 
väldigt noga i de situationer då det är en ojämn maktrelation, eftersom hon har 
ansvar för sin anställda.  

När man kommer ifrån ett annat auktoritärt system så är man van vid att någon liksom 
kan… // det är nog inte så lätt att förhålla sig till att vi inte riktigt har samma maktstruktur 
i Sverige (R2) 

Jag vet att jag är chef så så sätter vi oss i det här läget så är vi inte jämbördiga (R4) 

R4 är den enda rektor som berättar om ett par tillfällen då hon fått utöva sin makt 
gentemot vårdnadshavare som kränkt hennes personal.  

Hädan efter så skickar du all kritik via mig och sen kan jag svara dig // då är det ju att 
peka med hela handen där (R4)  

5.3.4 Organisation och ledarskap  
Organisationen i sig kan vara upphov till konflikter, rektorerna hanterar det 
genom ökad tydlighet men de la tyngdpunkten på olika delar. R1 och R4 menar 
att det är centralt med en tydlig kommunikation både verbalt och i skrift, men R4 
påpekade även värdet av en tydlig organisation.  R2 och R3 anser att tydligheten 
består i att de anställda ska ha något att förhålla sig till, klara besked om vad som 
gäller som handlingsplaner, rutiner och riktlinjer där personalen vet hur de ska 
handla. De hävdar att en tydlig struktur och fyrkantighet runt arbetet, skapar lugn 
och trygghet.  
Ibland tycker jag att konflikten kan vara mer under tiden det inte är riktigt klarlagt // 
Ibland blir jag beskylld för att vara för tydlig, ja jag lindar ju inte in saker (R2) 

Det värsta en chef kan göra är att inte fatta några beslut alls // chefen sätter en ram som 
svarar på vem, vad, var och när // Man får inte befinna sig utanför ramen // Min uppgift är 
att facilitera förutsättningarna (R3) 

 En tydlig organisation det är en stor del i att undvika konflikter (R4) 

 Många gånger kan konflikter orsakade av organisationen dämpas eller 
organiseras bort genom att anpassa organisationen som läsårsplanering, grupper, 
raster, luncher, arbetsplatser samt lokaler.  Samtliga rektorer talade också om sitt 
ansvar att föra verksamheten framåt, se till att regler och styrdokument efterlevs. 
Men även deras ansvar att se till helheten vilket kan leda till att de behöver ta 
impopulära beslut. Samtliga rektorer talade också om att det är centralt att deras 
personal har en tilltro till att de gör det som krävs som ledare. R3 och R4 betonar 
att i chefsrollen behövs olika typer av ledarskap beroende på vad som ska göras.  

Man måste känna sig trygg i det ledarskap man bedriver // en ledarskapsstil som rimmar 
illa med den egna personen, då tror jag att det går åt pipan faktiskt (R3) 

R1 har en handledare och en områdeschef som hon vänder sig till vid behov av 
stöd och på skolan har hon tillgång till en förskollärare som är samtals-terapeut 
och ingår i ledningsgruppen. När R2 är i behov av stöd finns HR avdelningen och 
på skolan de två biträdande rektorerna. R3 har ett mycket nära och bra samarbete 
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med sin specialpedagog. R4 har stöd av sin ledningsgrupp och sina 
specialpedagoger men saknar stöd från högre chefer.  

Det är ju bara min chef som kan göra något åt det // när man ber om hjälp för att man är 
nerkörd // Jag har oerhört höga förväntningar på mina chefer och det är sällan de lever upp 
till det (R4) 

5.4 Resultat konflikthantering 
 Rektorerna mål med sin konflikthantering är att hantera och lösa konflikterna. I 
det inledande skedet handlar det om faktainsamling genom att prata med 
inblandade parter var för sig.  

För det finns ju minst två bilder av en sådan konflikt (R2) 

Efter rektor fått de ingångsvärden som behövs, bearbetas informationen för att få 
en uppfattning om hur vägen framåt skulle kunna se ut. Därefter anordnar 
samtliga rektorer ett gemensamt möte, där rektor håller i mötet och agerar en 
opartisk medlare. Parterna får lyssna till varandras upplevelse och utifrån det 
försöker de tillsammans reda ut konflikten. Alla rektorer anser det är centralt att 
vara neutral och inte döma de inblandade och att de måste anpassa sitt agerande 
utifrån individerna, deras behov och situation. R2 strategi är att när parterna sätter 
ord på situationen kan även lösningar uppdagas. R3 strategi är att coacha parterna 
ur konflikten. Han använder sig av BKK vilken står för beteende, känsla och 
konsekvens, vilket kan tydliggöra att en individs beteende påverkar andra och kan 
ge konsekvenser. Man lägger ansvaret där det hör hemma och underlättar att skilja 
på beteende och person.  

Om man då lägger huvuddelen av sin egen energi på att förmå den andre personen att 
ändra sig så är ju den energin till spillo (R3) 

Om parterna går i försvarsställning och lägger all problematik utanför sig själv, 
använder rektor sig av en spegel som han håller framför individen. Detta för att 
rektor vill belysa betydelsen av att titta på sig själv, sitt beteende, agerande, 
kommunikation samt bidrag till problematiken. Medan R4 strategi är att lyssna 
och visa att hon lyssnar genom att bekräfta och upprepa, för att den andre ska veta 
att rektor förstått rätt. En andra strategi är att försöka skapa förståelse för 
motparten, vilket gör att det är lättare att gå vidare och se sitt eget bidrag till 
konflikten. Rektorerna menar att det inte är de som ska lösa problemet/konflikten 
utan att rektor är en hjälp, där de tillsammans ska lösa problematiken. Rektorerna 
anser att det egna bidraget i konflikthanteringen är betydande. R2, R3 och R4 
följer upp konflikten och analyserar det egna bidraget i konflikthanteringen för att 
hjälpa dem vid framtida konflikthantering. Rektorer R1, R2 och R4 konstaterar att 
deras konflikthantering har förändras över tid.  3 av rektorerna har förändrat sin 
konflikthantering över tid. R1 har blivit mer ödmjuk och försöker tänka efter 
innan. R2 har lärt sig att inte vara för snabb med beslut, tidigare försökte hon själv 
hitta lösningar och var inte lika bra på att låta människor få prata. Hon betonar att 
det är viktigt att konflikten löser sig för olösta konflikter kan bidra till sjukdom. 
R4 berättar att hon är tuffare idag, vågar säga svåra saker, ställa obekväma frågor 
samtidigt som hon har blivit lugnare och blivit bättre på att läsa av människor.  
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För jag tror genom att jag dom här åren har genomgått en förvandling, liksom att förstå 
mig själv (R1) 

Jag vill gärna ha så att jag som chef är med i den processen så att jag får lära mig att förstå 
orsakerna till det här så att jag kanske kan bli bättre i framtiden på att tidigare upptäcka 
signaler (R3) 

Gjort något fel så analyserar jag ju det och tar det till mig och lär mig för framtiden (R4) 

R1 har tillsammans med facket ett projekt där de arbetar för att förebygga stress 
och konflikter genom att förbättra individens självinsikt samtidigt som hon ser det 
som centralt att vara tydligt i sitt ledarskap. R2 konfliktförebyggande arbete består 
i att vara konsekvent, rättvis och tydlig. Tänka sig för när de sätter ihop grupper 
och anställda som ska samarbeta samt deras möten där behövande personal kan få 
stöd och handledning av teamet. R3 har ett projekt för att utveckla skolan, tydlig 
med vad som krävs av personalen samt de ramarna de har att förhålla sig till. R4 
förebyggande arbete består i en tydlig organisation samt vid läsårs-planeringen 
tänka på vilka personal som fungerar tillsammans.   

5.5 Sammanfattning  
Rektorerna menar att en konflikt är när individer inte kan komma överens. Det 
kan komma något gott ur en konflikt vid rätt hantering men vad det goda bestod i 
skiljer sig åt som individen förändras i positiv bemärkelse, ett förbättrat 
samarbete, ett upprättat förtroende eller ökad självmedvetenhet. Rektorernas 
möter olika typer av konflikter och mellan olika parter men en rektor ansåg att 
större delen av konflikterna handlade om personliga konflikter. De vanligast 
förekommande konflikterna hos två av rektorerna är kollegor emellan medan de 
två andra tycker det är lärare/vårdnadshavare respektive ledning/pedagoger. 
Hälften av rektorerna säger att den svåraste konflikten att hantera är mellan lärare 
och föräldrar medan andra hälften anser att det är pedagoger emellan. Rektorerna 
talar om vikten av att ta tag i en konflikt i ett tidigt skede, innan konflikten hinner 
växa sig starkare. Rektorerna var överens om svårigheten att upptäcka att det 
pågår en konflikt mellan pedagoger, inte sällan får de vetskap om det genom 
tredje person. Vid vetskap hanterar rektorerna inledningsvis situationen olika, en 
av rektorerna uppmanar parterna till att försöka lösa problematiken själva först, 
två av rektorerna träffar parterna var för sig medan en rektor väntar på ett naturligt 
tillfälle för att höra hur parterna mår samt bjuder in till samtal. Därefter hanterar 
alla rektorer situationen på liknande sätt, genom faktainsamling med var part för 
sig, analys av fakta och väg framåt, följt av gemensamt samtal. Två av rektorerna 
har erfarenhet av privata konflikter som har påverkat de inblandade parternas 
arbetsrelation negativt, vilket krävt organisatoriska förändringar. Samtliga 
rektorer tycker att olikheter är betydelsefullt, en tillgång men även en utmaning 
för verksamheten. Rektorerna är medvetna om kommunikationens betydelse och 
använder den som ett grundläggande redskap i sitt ledarskap, även lyssnandet är 
essentiellt. En rektor tar upp genusperspektiv på konflikter, kommunikation samt 
bemötande. Alla rektorer talade om vikten av att vara tydlig men de la 
tyngdpunkten på olika delar. Rektorer är väl medvetna om sin makt utifrån 
position och som representant för en myndighet och ibland krävs det att de 
använder den makten som vid myndighetsutövning, disciplinära åtgärder eller vid 
organisatoriska konflikter. Samtliga rektorer talade också om deras ansvar som 
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ledare för att föra verksamheten framåt, se till att regler och styrdokument 
efterlevs. All personal behandlas lika utifrån styrdokument och arbetsrättsliga 
delar men i övrigt anpassar sig rektorerna utifrån person och situation för att 
kunna möta de behov som finns i verksamheten. De hade alla olika uppfattning 
om vad som var svårast att hantera vid konflikter men alla ansåg att deras 
agerande är centralt för konfliktens resultat. Rektorer berättar om en konflikt de 
hanterat bra, orsaken till varför de anser sig hanterat konflikten bra skiljer sig åt 
som ändra sig och be om ursäkt, se till att samtliga inblandade få komma till tals 
och bli lyssnad på, vägra ge upp eller bemöta ilska med genuint intresse och bjud 
in till samtal. Svåra konflikter påverkar alla rektorer även på ett privat plan. 
Rektorer påpekar att det är centralt att våga, inte vara konflikträdd samt inte se 
emellan fingrarna. De har olika uppfattning om vad som är den största 
utmaningen med konflikthantering som att vara neutral, hantera låsta positioner, 
hur man uttrycker sig eller skapa förståelse för varandra. Alla rektorer har olika 
dilemma att brottas med i sin verksamhet men det kommunala och statliga 
uppdraget var ett återkommande inslag Det stöd de har tillgång till skiljer sig åt. 
Hur rektorerna anser att en god arbetsmiljö skapas skiljer sig åt men stöd, 
trygghet, trivsel var ord som återkom. Alla rektorer jobbade för en 
konfliktförebyggande arbetsmiljö med olika projekt och/eller ett tydligt 
ledarskap/organisation. 

 5.6 Teoretisk tolkning  
I samtliga intervjuer framkommer erfarenheter av att konflikter kan vara positiva, 
skapa förändring och utveckling som stämmer väl överens med 
konfliktperspektivet, där konflikter ses som väsentliga för förändring samt 
utveckling (Ylimaki & Cryss Brunner, 2011). Konflikter förekommer i skolan i 
högre eller lägre grad enligt rektorerna, vilket skulle kunna liknas vid Bolman och 
Deal (2012) åsikt att konflikter är naturliga och inte möjliga att hålla sig borta 
från. Rektorerna är överens om att individernas olikheter är en tillgång för skolan 
och kan utveckla verksamheten samtidigt som det är en utmaning att hantera 
olikheter och dess konsekvenser, vilket stämmer väl överens med Aakvaag (2011) 
och Ring (2015) som menar att olik- eller nytänkande många gånger är upphov till 
konflikter. Samtliga rektorer har varit part i en konflikt vilket haft sin grund i 
rektorsrollen och som representant för en myndighet, där individernas skilda 
uppdrag, intressen, makt samt inflytande har bidragit till att skapa konflikten, 
vilket överensstämmer med Aakvaag (2011), Giddens (2007) samt Ylimaki och 
Cryss Brunner (2011) som menar att konflikter uppstår på grund av skillnader i 
resurser, intressen, makt samt befogenheter. Utifrån konflikthanteringsteori med 
utgångpunkt i Galtungs konflikttriangel visar det sig att samtliga rektorer har 
beskrivit upplevelser av konflikter från alla hörn i konflikttriangeln. Rektorerna 
ser som sin uppgift att försöka vägleda, etablera kommunikation, behålla fokus på 
sakfrågan för att uppnå samarbete parterna emellan, i likhet med 
konflikthanteringsteorin som menar att konflikthanteringsmetodernas syfte är att 
genom samarbete styra konflikter och meningsskiljaktigheter (Ylimaki & Cryss 
Brunner, 2011). Samtliga rektorer har ett relationellt perspektiv på konflikter, där 
rektorerna ser som sitt ansvar att hantera parternas relation och kommunikation. I 
det relationella perspektivet ses samspelssvårigheter utifrån socialt/miljörelaterat 
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aspekt (Westling Allodi, 2010). Rektorerna ser som sin skyldighet att ta itu med 
deras problematiska relation och kommunikationsproblem, förbättra deras 
kommunikation och fokus, tydliggöra och tolka för en ökad självinsikt och 
förståelse för den andre parten för att förbättra deras relation. Men även att se till 
parternas samspel i relation till miljön de befinner sig i, vilket kan kräva 
förändringar i organisation och/eller miljön, vilket stöds av Persson (1998) samt 
Sundqvist (2012). Genom att förändra organisation eller miljö kan det påverka 
parterna och deras agerande och förbättra relation och samarbete dem emellan.  

5.7 Slutsatser  
Syftet med föreliggande studie är att synliggöra samt beskriva fyra rektorer på 
grund- respektive gymnasieskolans upplevelser av arbetsplatskonflikter mellan 
vuxna samt konflikthantering ur ett ledarskaps perspektiv. Det mynnade ut i 
frågeställningarna: 

• Vilket synsätt har rektorerna på konflikter?  

• Vilka erfarenheter och upplevelser har rektorerna av arbetsplatskonflikter?  

• Hur ser rektorerna på arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv? 

• Hur ser rektorernas konflikthantering ut på individ-, grupp- samt 
organisationsnivå? 

5.7.1 Analys  
Konflikter. Samtliga rektorer menar att en konflikt är när individer inte kan 
komma överens, vilket kan liknas vid motsättning som uppstår mellan individer 
på grund av synsätt, intresse, handlingar eller mål (Axelsson & Thylefors, 1996). 
Rektorerna ser människors olikheter som viktigt, en tillgång för verksamheten 
samtidigt som en utmaning. Vilket stämmer väl överens med Berglund (2010), 
Jordan (2013) samt Lind Nilsson och Gustavsson (2006) som hävdar att 
människors olikheter kan berika verksamheten, där personal kompletterar 
varandra, skapar rikare diskussioner med fler perspektiv som kan stärka 
organisationen. Rektorerna anser att konflikter kan medföra något positivt på 
individnivå eller gruppnivå genom stärkta relationer och förbättrad arbetsmiljö, i 
likhet med Ylimaki och Cryss Brunner (2011) samt Ekstam (2000) som ser 
konflikter som positiva och skapar möjlighet till förändring och utveckling. 
Rektorernas olika uppfattningar om konflikter grundar sig på deras tidigare 
upplevelser och erfarenheter, vilket stöds av Lind-Nilsson och Gustavsson (2006).  

Upplevelser och erfarenheter. Tre av rektorerna tycker att konflikter sker mellan 
olika parter och nivåer samt är av varierande orsak medan den fjärde upplever att 
större delen av konflikterna är personkonflikter. Skolans komplexitet kan ge 
upphov till problematik/konflikter på olika sätt i organisationen (Nihlholm & 
Johansson, 2013). Hälften av rektorerna nämner att den vanligaste konflikten är 
kollegor emellan men orsakerna skiljer sig åt. De andra två rektorerna menar att 
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det är mellan lärare/föräldrar respektive ledning/pedagoger. Att rektorerna 
upplevelser av konflikter varierar stämmer väl överens med Augustinsson (2011), 
Nehez (2015) samt Skolinspektionen (2012) som visade att rektorernas 
problematik grundar sig i skolans specifika kontext. Samtliga rektorer framhåller 
att mod är viktigt i rektorsrollen och att inte ta konflikter personligt, vilket ligger i 
linje med Augustinsson (2012b) forskning som framhåller att det många gånger 
krävs mod av rektor för att våga agera. Rektorerna betonar att deras agerande har 
sin grund i rektors uppdrag/roll att införliva normer utifrån skolans värden, vilket 
även Holmström (2007) samt Leo (2010) konstaterar. Alla rektorerna uppger att 
de påverkas emotionellt vid en konflikt vilket även kan påverka deras privatliv 
negativt. Konflikter kan påverka sömn, känslor, skapa stress, ångest samt oro hos 
individen (Arbetsmiljöverket, 2012; Mullins, 2010). Den svåraste konflikten att 
hantera är mellan lärare/föräldrar respektive pedagoger emellan. Det skulle kunna 
ses som konflikter på relations-nivå utifrån motsatta intressen, 
kommunikationsproblematik, motsättningar genom divergerande 
historia/personligheter (Jordan, 2013). Gemensamt för alla rektorerna är att de 
anser det centralt att ta tag i en konflikt i ett tidigt skede för att undvika att 
konflikten växer sig starkare men svårigheten är att veta/upptäcka att det pågår en 
konflikt, vilket stöds av Jordan (2013) samt Arbetsmiljöverket (2012). Många 
gånger får de vetskap om det genom tredje person som påverkats av den 
försämrade sociala stämningen, vilket stämmer väl med att konflikter kan ha en 
ogynnsam påverkan på organisationen enligt Mullins (2010). Rektorerna hade vitt 
skilda uppfattningar om vad de ansåg var svårast att hantera vid en pågående 
konflikt och om de undviker vissa konflikter, vilket har sin grund i deras tidigare 
upplevelser och erfarenheter. Hur situation samt omgivning tolkas beror på 
tidigare upplevelser och erfarenheter som påverkar förståelse, tolkning samt 
kommunikation (Lind-Nilsson & Gustavsson, 2006).  

 Ledarskapsperspektiv. Rektorernas förhållningssätt är att anpassa sig utifrån 
individ, situation och kontext. Det finns inte en metod att använda sig av utan de 
menar att det krävs flexibilitet och en god anpassningsförmåga som ledare för att 
kunna möta verksamheten. Förmåga att hantera osäkerhet, oklarheter är av vikt 
för en ledare (Augustinsson, 2011; Augustinsson och Brynolf, 2012 & Lind-
Nilsson & Gustavsson, 2006). Rektorernas stöd och förutsättningar i sitt ledarskap 
ser olika ut vilket även skolinspektionens (2012) påvisade. Alla rektorer ansåg sig 
ha tillgång till bra stöd i sitt ledarskap, även om en rektor saknade stöd från högre 
chefer. Det går emot Arbetsmiljöverket (2011b) samt Nilsson och Bergman 
(2013) forskning som anser att det saknas tillräckligt med stöd för rektorer. 
Samtliga rektorer ser tydlighet som centralt i sitt ledarskap även om de lade vikten 
på olika saker när det gällde tydlighet, vilket stämmer överens med Doucet et al. 
(2009) forskning. Tre av rektorerna påtalar att en tydlig organisation är 
konfliktförebyggande, vilket även är Thulin Skantze (2006) åsikt. Rektorerna ser 
kommunikationen som sitt viktigaste verktyg i sitt ledarskap, vilket stämmer väl 
överens med Brüde Sundin (2007), Doucet et al. (2009) samt Leo (2010) som ser 
kommunikation som centralt i ledarskapet. Rektorerna är väl medvetna om vikten 
av goda relationer till sina medarbetare, både för trivsel och gott arbetsklimat, i 
likhet med Augustinsson och Brynolf (2012), Leo (2010) samt Planander (2013). 
Samtliga rektorer menar att personalens tillit och förtroende till rektor som chef är 
betydande, vilket ligger i linje med arbetsmiljöverket (2016a). Rektorer är 
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medvetna om sin makt utifrån position och som representant för en myndighet. 
Men upplever att det är sällan de behöver bruka sin makt men det finns tillfällen 
som kräver det som vid myndighetsutövning utifrån styrdokumenten/beslut, 
organisatoriska oenigheter eller vid disciplinåtgärder, vilket skulle kunna ses som 
en positionell makt där rektors position ger denne legitimitet att bestämma och 
fatta beslut (Thylefors, 2007).  Varenda rektor upplevde dilemma i sin 
verksamhet, alla tog upp problematiken med det statliga uppdraget i relation till 
det kommunala uppdraget, vilket överensstämmer med Nihlholm och Johansson 
(2013) forskning. Rektorerna upplever förväntningar på sig utifrån sin roll från 
olika håll vilket de hanterar på olika sätt. Aas (2011) och Leo (2010) forskning 
påvisar att ledarskapet innebär att möta, hantera krav och förväntningar från dels 
arbetsgivare dels anställda. Rektorernas syn på vad som bidrar till en god 
arbetsmiljö skiljde sig, men de faller alla inom ramen för Arbetsmiljöverket 
(2012) uppräkning av vad som skapar en friskarbetsplats. För att skapa en 
konfliktförebyggande arbetsmiljö har två av skolorna pågående projekt men med 
olika syften som ökad självinsikt respektive nyttja olikheter för skolutveckling, 
vilket angeläget enligt Marklund (2007) samt Berglund (2010). En av rektorerna 
har en organisation som hanterar pedagogers problematik samt dilemma 
kontinuerligt genom handledning, vilket skulle kunna ses som en organiserad 
problemlösningskultur enligt Jordan (2006).  

Konflikthantering. Rektorerna har alla olika erfarenheter av konflikthantering men 
deras mål är att lösa konflikten genom att vägleda samtalet, vara neutral samt 
undvika låsta positioner, i likhet med Leo (2010) forskning. Rektorerna menar att 
hur de agerar är centralt för konflikten kommer att gestalta sig, vilket stämmer väl 
överens med Doucet, Poitras och Chênevert (2009) som framhåller att deras 
bemötande och hantering är avgörande för konfliktens resultat. Rektorerna 
hanterar inledningsvis konflikten på samma sätt genom faktainsamling med 
respektive part, därefter analyserar och kartlägger fakta innan de kallar till 
gemensamt möte. Ingen av rektorerna nämner någon metod eller hur analysen 
sker, vilket kan underlätta för att tydliggöra vilken typ av konflikt som föreligger, 
vilket bemötande och förhållningssätt som behövs för att möta problematiken 
enligt (Jordan 2006). Rektorerna upplever inte att de ska ”fixa” en konflikt även 
om det förväntas av dem utan de intar en neutral och medlande roll, vilket stöds 
av Brüde Sundin (2007), Hallerström och Hanö (2009) samt Scott (2009). De ser 
som sin uppgift att vägleda parterna, förbättra möjligheterna till samarbete samt 
öka förståelsen mellan parterna, ett konstruktivt och relationellt förhållningssätt 
enligt Hilmarsson (2008) samt Hakvoort och Friberg (2015). Rektorerna lägger 
grunden till en konstruktiv konflikt genom att lyssna, använda sin kommunikation 
väl för att parterna ska reflektera över sin del, sitt agerande och sitt bidrag till 
konflikten, vilket även är Jordan (2002) åsikt. Rektorerna är process-inriktade i 
sin konflikthantering, där parternas behov och relation är i fokus. De tror på 
kommunikationens förmåga att skapa förståelse och möjlighet till försoning, 
vilket även är Hallerström och Hanö (2009) åsikt. De använder sin 
kommunikation för att skapa goda förutsättningar för dialog och inriktar sig på att 
förskjuta uppmärksamhet från motsättningar och olikheter till det som de har 
gemensamt och kan enas om – en konstruktiv konflikt, enligt Brüde Sundin 
(2007), Hallerström och Hanö (2009) samt Scott (2009). I konflikthanteringen 
försöker de underlätta samarbete genom att tolka, förklara och förtydliga för 
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parterna den andres ståndpunkt, vilket enligt Planander (2013) och Hultberg et al. 
(2010) visar på en förmåga att kunna sätta sig in i andras perspektiv och 
individernas olika tolkningsramar. De är väl medvetna om svårigheterna i 
konflikthanteringen och ser som sin uppgift att behålla fokus på sakfrågan för att 
undvika en destruktiv konflikt, vilket är betydelsefullt enligt Hakvoort och Friberg 
(2015). Rektorerna betonar att deras bemötande anpassas till parten/parterna, 
deras behov, förutsättningar, situation samt kontext, vilket är en central 
ledarskapsfärdighet enligt Hilmarsson (2008). Rektorerna anser det viktigt att 
reflektera och följa upp en konflikt för att ta lärdom och utifrån det utveckla och 
förbättra sin framtida konflikthantering, vilket stöds av Barsky (2014), Marklund 
(2007), Mitchell (2008) samt Skagen (2007) och som ser reflektion och ny 
kunskap som centralt för förändring och utveckling. Samtliga rektorer framhåller 
att de genom åren ha fått tillräcklig erfarenhet för att möta konflikter, vilket är i 
linje med Haaland och Dale (2014) som menar att ledarkompetens utvecklas över 
tid genom att vara ledare i praktiken. Rektorernas tidigare upplevelser och 
erfarenheter av konflikter avspeglar sig i deras syn, värderingar och 
förhållningssätt till konflikter, vilket sedan ligger till grund för deras hantering 
och agerande i konflikthanteringen. Tidigare erfarenheter och upplevelser 
påverkar hur de möter och hanterar nya konflikter som uppstår, vilket stöds av 
Lind-Nilsson och Gustavsson (2006). Genom dessa tidigare upplevelser och 
erfarenheter så skapar de sitt ledarskap, det som rektorerna upplever som 
betydande för konflikter och i konflikthantering kommer också vara i fokus i 
ledarskapet. Nya upplevelser och erfarenheter av konflikter och i 
konflikthantering leder till ny kunskap och kommer då att kunna förändra syn-, 
förhållningssätt och värderingar. Konfliktsyn, ledarskap, upplevelser och 
erfarenheter samt konflikthantering står i relation till samt påverkar varandra.  
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6. DISKUSSION 
I diskussionen av resultat samt analys har jag valt att använda mig av en struktur 
kopplad till studiens fyra frågeställningar. Diskussionen kan ses som ett 
sammandrag av rektorernas utsagor dess likheter, skillnader eller särskilt 
intressanta delar utifrån frågeställningar och resultat. Mina egna synpunkter, 
funderingar och möjliga orsaker utifrån resultatet diskuteras, hur dessa kan tolkas 
och förstås utifrån litteratur genomgången samt den teoretiska tolkningsramen. 
Därpå en metoddiskussion med problematisering av studiens metod samt 
utgångspunkter. Slutligen en redogörelse för möjlig tillämpning av resultaten samt 
de tankar och frågor som uppenbarats sig under studiens gång vilket kan ligga till 
grund för framtida forskning. 

6.1 Diskussion av resultaten  

6.1.1 Vilket synsätt har rektorerna på konflikter? 
Rektorerna menar att en konflikt är när individer inte kan komma överens. Vilket 
kan tolkas som att deras synsätt är att konflikten orsakas av oenigheten i sig, inte 
besvärliga/konfliktbenägna människor eller att fel begåtts. Rektorerna upplevs se 
problematiken ur ett relationellt perspektiv som en relationsproblematik vilken 
behöver hanteras, vilket stöds av Jordan (2013) samt Hakvoort och Friberg 
(2015). Rektorerna säger att konflikter kan leda till positiva förändringar, vilken 
visar på ett synsätt och medvetenhet om att hantering av konflikten är avgörande 
för om det blir en konstruktiv eller destruktiv konflikt vilket bör grunda sig i deras 
tidigare upplevelser och erfarenheter av just konflikter, vilket även är Lind-
Nilsson och Gustavsson (2006) åsikt. Tidigare god konflikthantering som medfört 
vinster för individer och verksamhet respektive erfarenheter av en destruktiv 
konflikts negativa följdverkningar, kan ligga till grund för rektorernas intresse och 
vilja att agera så snabbt de fått kännedom om en konflikt för att undvika negativa 
konsekvenser, vilket är av vikt enligt Jordan (2013). Rektorerna upplevs ha en 
humanistisk människosyn, genom deras tro på sina medarbetare och dess förmåga 
att själva eller med stöd av rektor kunna lösa sin problematik. Tilltro till att 
individerna vill och kan samt tidigare positiva erfarenheter av konflikthantering 
bör medföra att rektor har ett ökat förtroende för och tillit till att konfliktlösning är 
möjlig och en bra grund att utgå ifrån, vilket ligger i linje med Lind-Nilsson och 
Gustavsson (2006). Rektors värderingar ligger till grund för dennes agerande och 
ledarskap (Begley & Johansson 2008; Norberg & Johansson, 2007). Rektorers 
förhållningssätt är att olikheter berikar verksamheten men att det samtidigt är en 
utmaning, troligtvis för att olikheter inte sällan skapar oenigheter och 
motsättningar vilket även är Barsky (2014) åsikt. Utmaningen består i att alla 
anställda ska acceptera, bemöta och hantera varandras olikheter med ett 
konstruktivt förhållningssätt, upptäcka att dessa olika erfarenheter, kunskaper och 
förmågor ökar variationen av perspektiv och är en tillgång, vilket Berglund 
(2010), Fischbein (2007), Stacey (2011) samt Stacey och Griffin (2006) 
instämmer i. I skolans relationsintensiva verksamhet ser rektorerna konflikter och 
oenigheter som en självklar del som måste hanteras när de visar sig eftersom de är 
ansvariga för skolans arbetsmiljö. Rektorerna arbetar för att försöka skapa en så 
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konfliktfri miljö som möjligt, vilket ligger i linje med arbetsmiljölagen (AFS:4, § 
1; AFS:4, § 11) men anser samtidigt att konflikter omöjliga att undvika, i likhet 
med Bolman och Deal (2012).  Det tolkar jag som att de eftersträvar att minimera 
onödiga konflikter genom att arbeta förebyggande med det rektor själv har 
möjlighet att direkt påverka - konflikter på organisationsnivå, genom en tydlig 
organisation och tydligt ledarskap, vilket stöds av Jordan (2013). Medan 
konflikter på gruppnivå försöker rektor påverka indirekt genom att förbättra 
arbetsmiljö genom olika insatser. Konflikter på individnivå som orsakas av 
personlighet, beteende samt livssituation eller konflikter på gruppnivå genom 
relationsproblematik hanteras när de visar sig. 

6.1.2 Vilka erfarenheter och upplevelser har rektorerna av 
arbetsplatskonflikter? 
Rektorerna upplever att de möter konflikter mellan olika parter, nivåer och 
orsaker. Vilka parter som är inblandade i de vanligaste förekommande 
konflikterna skiljer sig åt likaså hur de hanterar konflikter de själva varit 
inblandade i konflikter eller vilket stöd de då har tillgång till. Det är i linje med 
tidigare forskning som visar att problematik utgår från den enskilda skolans 
kontext, sammanhang och inblandade individer (Augustinsson, 2011; Nehez, 
2015; Skolinspektionen, 2012). De ansåg att konflikterna som är svårast att 
hantera var mellan lärare/föräldrar respektive pedagoger emellan. I jämförelse 
mellan den vanligaste och svåraste konflikten upptäcktes att 75 % av rektorernas 
vanligaste konflikter inte innefattade samma parter som de ansåg vara de svåraste 
konflikterna. Detta skulle kunna tolkas som att de konflikter rektorerna möter är 
också de konflikter de har lättast att hantera eftersom övning ger färdighet medan 
konflikter som inte är lika vanliga upplevs svårare att hantera. Medan rektorn från 
gymnasiet ansåg att både de vanligaste och svåraste konflikterna är detsamma. 
Min tolkning är att de vanligaste konflikterna var just mellan kvinnor, vilket han 
tyckte var särskilt svåra att hantera. De svåraste konflikterna påverkar alla 
rektorerna emotionellt, tankar på konflikten är ständigt närvarande och inverkar 
även negativt på deras privatliv. Det kan tolkas som att de svåra konflikterna 
skapar en känslostämning och psykisk stress som inte går att stänga av för att 
arbetsdagen är slut, vilket stämmer väl överens med Mullins (2010) forskning. 
Rektorerna är väl medvetna om att deras förmåga att hantera en konflikt många 
gånger är avgörande för konfliktens resultat, vilket kan vara grunden till att de är 
noggranna med hur, vad och när de uttrycker sig för att få parterna att vilja 
medverka till dialog och samarbete, vilket stöds av Jordan (2015).  De konflikter 
rektorerna anser sig ha hanterat mindre bra, var utifrån ett agerande där de inte 
vara raka, skällt, tröttnat respektive krävt ett slut på konflikten. Det kan tolkas 
som att känslorna tagit över och styr deras agerande och kommunikation vilket 
leder till ett sämre bemötande, vilket även är Brüde Sundin (2007), Henricson 
(2006), Mullins (2010) samt Philips och Soltis (2010) åsikt. Det kan vara orsaken 
till att alla rektorer påpekade hur centralt det är att vara neutral under samtal, för 
att undvika att blanda in känslor. En konflikt de tycker att de hanterat bra 
innefattade agerande som att backa och be om ursäkt, fördela ordet och lyssna, 
inte ge upp eller möta aggression med empati och intresse, vilket skulle kunna 
motsvarade de förmågor som rektorerna betraktade som viktiga i ett ledarskap 
som att lyssna, anpassa sig, ha mod och våga, vilket stöds av Augustinsson 
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(2012b), Brüde Sundin (2007), Cloke och Goldsmith (2011) samt Hilmarsson 
(2008). Samtliga rektorer menar att det är av vikt att ta tag i en konflikt i ett tidigt 
vilket jag tolkar som att tidsaspekten är av vikt, ju längre tiden går desto större 
risk för destruktiva konflikter med negativa konsekvenser för individ, grupp eller 
organisation, vilket även Ericsson (2010) och Mullins (2010) betonar.  

6.1.3 Hur ser rektorerna på arbetsplatskonflikter utifrån ett 
ledarskapsperspektiv? 
Rektorerna anser att deras ledarskap är centralt både vid hantering av konflikter 
och även för att förbygga konflikter, vilket stämmer väl överens med Jordan 
(2015) forskning. Rektorerna behöver sina medarbetares tillit och förtroende för 
rektor som chef, vilket de anser måste förtjänas genom att vara närvarande och 
lyhörd inför sin personal, vilket även är Brolin, Calleberg och Westrell (2016) 
åsikt. Det kan tolkas som att de anställdas tillit och förtroende ger rektor makten 
att agera ledare, i likhet med Brüde Sundin (2007) som betonar att personalens 
tilltro samt tillit står i relation till och påverkar rektors agerande. De är väl 
medvetna om sin makt utifrån position men tonar ner maktens roll i beskrivningen 
av sitt ledarskap, möjligen för att makt inte sällan beskrivs i negativa ordalag. De 
framhåller att det inte finns en ledarstil eller ett sätt att bemöta människor oavsett 
vardag eller konflikt utan att det kräver flexibilitet ledarskap med en anpassning 
utifrån situation, individ och kontext, vilket även Haaland och Dale (2014) 
påtalar. Det kan ses som att rektorerna har en komplexitetsmedvetenhet där de ser 
det oväntade och oförutsägbara som en normalitet som måste hanteras ad hoc, 
vilket även Ahrenfelt (2001), Augustinsson och Brynolf (2012) samt Hargreaves 
och Fink (2008) konstaterar. Samtliga är överens om att rektorsrollen kräver mod, 
att våga gå in i och möta ny problematik, meningsskiljaktigheter och konflikter 
eftersom det inte finns något givet bemötande och hantering, vilket stöds av 
Augustinsson (2012b). Det kan förstås som att det är centralt att ha mod och agera 
trots stor osäkerhet om vad som krävs och kommer att ske eftersom det måste 
anpassas utifrån varje unik individ, specifik situation och kontext. Rektorerna 
leder och motiverar sina medarbetare i både vardag och konflikter genom sitt 
bemötande, agerande och sin kommunikation vilket är avgörande för hur väl de 
kommer att lyckas menar de, vilket även är Leo (2010) samt Scott (2009) betonar. 
De är väl medvetna om att deras beteende och agerande kan ha negativ inverkan 
på situationer/konfliktsituationer. De har självinsikt om att de egna känslorna, 
reaktionerna, bemötandet och kommunikationen påverkar andra parter, vilket 
enligt Marklund (2007), Scott (2009) samt Brüde Sundin (2007) är av vikt. Det 
kan tolkas som att rektorerna är uppmärksamma på hur de i processen kan 
använda sig själv som ledare, sitt förhållningssätt, bemötande och agerande för att 
uppnå ett gott resultat och deras främsta verktyg för det är deras kommunikation. 
De använder kommunikationsprocessen för att skapa möjligheter till dialog och 
samarbete men även för att vända motstånd och stridigheter till medverkan och 
lösningar, vilket även Brüde Sundin, (2007) samt Salami (2010) stödjer. De är väl 
medvetna om att kommunikationen kan leda till att konflikter uppkommer, 
eskalerar, löses eller förebyggas. Det är troligtvis därför de tycker att tydlighet är 
centralt i ledarskapet, är noga med hur de uttrycker sig, vid informationsutbyte, 
kommunikationsvägar för att syftet ska uppfattas på rätt sätt. För att skapa 
tydlighet i organisationen användes standardisering för att skapa struktur och 
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förutsägbarhet, en slags byråkratisering, vilket även är Brynolf och Augustinsson 
(2012) och Planander (2013) åsikt. Det kan tolkas som att dessa formaliseringar är 
ett led i att skapa trygghet för medarbetarna så de vet vilket agerande som krävs i 
olika situationer men även en garanti och kontroll att situationer hanteras på 
liknande sätt. Rektorerna är väl medvetna om att människors olikheter och 
mångfald kan leda till motsättningar och konflikter men försöker nyttja dessa 
olikheter/mångfald med hjälp av en genomtänkt och tydlig organisation för att ta 
tillvara på alla anställdas kompetens, resurser och olika perspektiv för att utveckla 
verksamheten, vilket stöds av Berglund (2010) samt Svenningsson och Alvesson 
(2010). Men en genomtänkt organisation kunde även innebära det motsatta, där 
organisationen måste anpassats för att kunna hantera individers relationsproblem, 
där orsaken är just deras olikheter. Rektorerna upplevs använda sig av tydlighet i 
stor utsträckning för att förebygga konflikter på organisationsnivå, vilket stämmer 
väl överens med (Arbetsmiljöverket, 2012). De positiva konsekvenser av 
arbetsplatskonflikter som identifierades är ökad självinsikt, trygghet samt 
förbättrade förmågor på individnivå samt stärkta relationer och förbättrat 
samarbete på gruppnivå. Men individens ökade självinsikt och förmåga kan leda 
till förbättrat samarbete/relationer på gruppnivå och genom individens ökade 
kunskap, kompetens och resurser förbättras även organisationsnivån. Oavsett på 
vilken nivå förbättringen sker är det alltid en vinst för organisationen, i likhet med 
Bolman och Deal (2012) och Jordan (2015) som menar att god hantering av en 
konflikt kan utveckla organisationen.  

6.1.4 Hur ser rektorernas konflikthantering ut på individ-, grupp- samt 
organisationsnivå? 
Individnivå: Rektorerna menar att det inte finns ett sätt att möta konflikter, utan 
varje konflikt kräver att rektorerna anpassar sig utifrån individ och situation. Det 
tolkar jag som att rektorerna bemöter sina anställda som subjekt utifrån deras 
förutsättningar och behov, vilket Jordan (2002) samt Cloke och Goldsmith (2011) 
påpekar är av vikt. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är rektorernas 
utgångspunkt att se på konflikter som svårigheter som uppstår i miljön emellan 
individer - det relationella perspektivet, där insatserna fokuseras på att förändra 
och förbättra miljö, parternas relation och samarbete. I konflikthanteringen 
använder rektorerna ett konstruktivt förhållningssätt, bemötande och agerande, 
med hopp om att det ska leda till ett lärande hos parterna och förändra/förbättra 
deras beredskap för konflikthantering i framtiden, vilket stöds av Holmström, 
(2007) samt Hakvoort och Friberg (2015). Det kan tolkas som att rektorernas 
förhoppning är att denna konstruktiva konflikthantering ska spridas i 
organisationen och leda till en förbättrad problemlösningskultur, vilket är av vikt 
enligt Hakvoort och Friberg (2015), Jordan (2006) samt Jönsson och Strannegård 
(2015). Rektorerna använder sig av behovsbaserad konflikthantering till största 
delen för att skapa engagemang och motivation hos parterna men det finns 
tillfällen som kräver makt och rättighetsbaserad konflikthantering, vilket stöds av 
Jordan (2003). Men alla rektorerna har varit med om konflikter som orsakas av en 
individs personlighet, beteende eller livssituation, där insatser/stödet har varit 
individ fokuserat utifrån kategoriskt-, kompensatoriskt- eller medicinskt-
psykologiskt perspektiv för att hjälpa individen att anpassas till miljön.  
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Gruppnivå. Rektorerna är väl medvetna om vikten av en god arbetsmiljö. De är 
uppmärksamma och lyhörda på vad som händer i den sociala miljön för att ta tag i 
problematik/konflikter i ett tidigt skede, vilket stöds av Jordan (2013), Planander 
(2013) samt Hultberg et al. (2010). Orsaken är troligtvis deras tidigare 
erfarenheter av att konflikter som får fortgå, eskalerar och inte sällan blir 
destruktiva på individ, grupp och organisationsnivå och därför vill undvika detta, 
vilket även är Arbetsmiljöverket (2012) åsikt. Rektorerna arbetar på olika sätt 
genom projekt, metoder för problemlösning eller trivsel aktiviteter för att förbättra 
arbetsmiljön för att uppnå ökad gemenskap, delaktighet, meningsskapande och 
samarbete, vilket även Fischbein (2007) påtalar vikten av och kan ses som ett 
konfliktförebyggande arbete enligt Planander (2013) och Hultberg et al. (2010). 
Endast en skola har en stadigvarande uppbyggd struktur som kan hantera 
problemlösning genom dess möjligheter till kommunikation och handledning för 
medarbetare i behov. Men hur de anställda kommunicerar med varandra i vardag 
är ingenting som framkommit vid intervjuerna, vilket är av vikt för 
samarbetskulturen enligt Jordan (2003). Samtliga medarbetare ingår i arbetslag 
men i vilken utsträckning det finns rum för reflektion, kommunikation och 
diskussion samt utbyte av erfarenheter emellan pedagoger eller mellan pedagoger 
och ledning framgår ej, vilket är av vikt för delaktighet enligt Hattie (2012) och 
Hallerström och Hanö (2009). Rektorerna har insikt om kommunikationens 
betydelse och ger den en uppenbar strategisk betydelse i organisationen. De ser 
den som sitt främsta redskap både i konflikter, konflikthantering, agerande samt 
ledarskap. De använder sin kommunikationsförmåga för att bemöta och stötta sina 
medarbetare utifrån deras förutsättningar och behov, anpassar arbetsmiljön i den 
mån det går, vilket är av vikt enligt Arbetsmiljöverket (2012), Arbetsmiljöverket 
(2016a) samt Skolinspektionen (2012). De nyttjar sin kommunikationsförmåga 
och är noga med hur de formulerar sig i både vardag och konflikthantering för att 
engagera, motivera sina medarbetare för att skapa förutsättningar för dialog, 
delaktighet och samspel. Det kan tolkas som att rektorerna arbetar för att 
möjliggöra en kommunikativ miljö och ett konstruktivt förhållningssätt, vilket är 
betydande enligt Hakvoort och Friberg (2015), Hallerström och Hanö (2009) samt 
Holmström, (2007). Rektorerna talar om vikten av tydlighet i kommunikationen i 
dels den muntliga dels den skriftliga kommunikationen, policy för information 
och kommunikationsvägar för att uttrycka det som ska förmedlas klart och precist, 
för att inte lämna utrymme till olika tolkningar. Det kan ses som att denna 
tydlighet används för att lägga grund för en trygg, begriplig och meningsfull 
arbetsmiljö samtidigt som det påvisar en väg framåt som kan ena kollegiet mot 
skolans värden och mål, vilket stöds av Brolin, Calleberg och Westrell (2016), 
Doucet, Poitras och Chênevert (2009) samt Thulin Skantze (2006). Rektorerna 
upplevs väl medvetna om hur organisation och kommunikationsprocesser 
påverkar varandra, vilket är av vikt enligt Hallerström och Hanö (2009). 
Rektorerna anser sig ha förändrat sin konflikthantering över tid vilket skulle 
kunna grunda sig i förbättrade relationer, en ökad kunskap om konflikter och 
konflikthantering samt förbättrad förförståelse för individ, skolkultur, kontext 
eller en förbättrad självinsikt. Denna förbättrade kunskap och förmåga bör öka 
deras förutsättningar att hantera och lösa konflikter, vilket stöds av Barsky (2014) 
samt Hilmarsson (2008).  
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Organisationsnivå. Konflikter på organisationsnivå handlar om skolans syn på 
konflikter och konflikthantering, hur resurserna används och fördelas, vilken 
kompetens som finns och tillgång till utbildning. Rektorernas synsätt är att 
olikheter och konflikter kan vara en tillgång och möjlighet till utveckling men är 
medvetna om att dessa även kan vara problem, hinder och bli destruktiva. Men 
medarbetarnas syn på konflikter har inte framkommit i intervjuerna. Rektorernas 
fokus är att snabbt ta tag i konflikter som uppkommer och försöka vända dessa till 
konstruktiva konflikter. I sitt ledarskap använder rektorerna det egna 
förhållningssättet, bemötandet, kommunikationen och agerandet för att föregå 
med gott exempel mot skolans värderingar och påverka organisationskulturen i 
positiv och önskvärd riktning, vilket är av vikt enligt Leo (2010). Rektorerna har 
en förståelse för att de grundläggande värderingarna som råder i 
organisationskulturen är central för ledarskap, problemlösning och 
konflikthantering. De försöker vara förebild i organisationen genom att möta 
situationer, agerande eller processer med ett konstruktivt förhållningssätt, med 
förhoppning om att det kan spridas till medarbetarna, ett kollektivt lärande och  
generera i en kulturförändring. Men hur rektorerna arbetar på ett bredare plan för 
att medvetandegöra de rådande värderingar och normer i organisationskulturen för 
sina medarbetare eller de anställdas kunskap/kompetens om konflikter och 
konflikthantering har inte framkommit i intervjuerna. Rektorerna uppfattas ha 
kunskap och kompetens om vad bidrar till konflikter respektive minska konflikter 
i organisationen genom deras olika insatser på både individ, grupp och 
organisationsnivå, vilket är av vikt enligt Marklund (2007). Vid intervjuerna 
ansåg två av rektorerna att de inte hade något konfliktförebyggande arbete men 
när de började sätta ord på vad de gör, upptäcker de att de har det, vilket kan bero 
på en okunskap om vad konfliktförebyggande arbete är och en förväntan om att 
det ska bygga på kända metoder. Endast rektorn med militär bakgrund och 
utbildning i konflikthantering anger olika konflikthanteringsmetoder som han 
använder sig av. Men han använder samtidigt i likhet med de andra rektorerna sig 
av det egna bemötandet och förhållningssättet vid konflikthantering, vilket de lärt 
sig genom konflikthantering i praktiken, vilket enligt Haaland och Dale (2014) 
åsikt är en inlärningsprocess som sker över tid genom att vara ledare. Studiens 
resultat pekar mot likheter i rektorernas syn- och förhållningssätt till konflikter, 
medarbetare samt ledarskap, vilket utgår från deras tidigare erfarenheter och 
upplevelser och blir deras tolkningsram. Men deras erfarenheter, upplevelser, 
bemötande, agerande samt konflikthantering visar på mer eller mindre uppenbara 
skillnader. Det tolkar jag som att rektorernas egna referensramar är unika 
samtidigt som varje konflikt är unik till situation, kontext samt individer vilket 
sammantaget kräver att rektor anpassar sin konflikthantering utifrån de 
förutsättningar och behov som finns. Rektorernas referensramar förändras utifrån 
nya kunskaper, upplevelser och erfarenheter de gör i konflikthanteringen, ett 
lärande som sker genom att vara verksam i praktiken. Min tolkning är att det inte 
fordras utbildning i konflikter/konflikthantering för att kunna hantera konflikter 
konstruktivt utan att det är en inlärningsprocess som sker över tid genom att delta 
i praktiken.  
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6.2 Metoddiskussion 
Det övergripande syftet med min studie har varit att synliggöra samt beskriva fyra 
rektorer på grund- respektive gymnasieskolans upplevelser av 
arbetsplatskonflikter mellan vuxna samt konflikthantering ur ett 
ledarskapsperspektiv. Inledningsvis övervägdes flertalet metoder som enkät, 
observation samt intervju. Min erfarenhet är att det kan vara problematiskt att få 
svar på enkäter, min okunskap angående enkätutformning samt att 
undersökningsledaren går miste om informantens kroppsspråk, mimik, 
stön/suckar samt pauser vilket kan vara betydelsefullt i situation samt analys; med 
grund i det valdes enkätundersökning bort. Observation var inte intressant utifrån 
studiens syfte. Min förhoppning var att få ta del av rektorernas upplevelse av sin 
livsvärld, beskriva och synliggöra deras upplevelser, attityder samt värderingar av 
konflikter och konflikthantering. Utifrån det ansågs intervjuer skapa störst 
möjlighet till detta och därför valdes intervjuer som undersökningsmetod vilket 
ansågs passande utifrån syfte samt frågeställningar, vilket stöds av Stukat (2011). 
Det fenomenologiska perspektivet ansåg jag som lämplig utifrån studiens syfte 
samtidigt som det skapar förutsättningar att få ta del av informanternas 
meningskontext, erfarenheter, subjektiva åsikter, tolkning av deras livsvärld samt 
intensioner utifrån konflikter samt konflikthantering. Min avsikt har varit att 
reflektera och tolka rektorernas subjektiva upplevelser utifrån deras perspektiv 
och försöka beskriva och förstå dessa, vilket även Denscombe (2009) förordar. 
Försöka synliggöra likheter i deras tolkningar, gemensamma teman och begrepp, 
vilket Sohlberg och Sohlberg (2009) förespråkar. Detta gav mig chans att få ta del 
av rektorernas upplevelser av sin livsvärld och försöka förstå denna subjektivitet, 
vilket Bryman (2011) förordar. Utifrån min begränsade tid för att genomföra 
studien, ansåg jag fenomenologisk metod passande, vilket även är Denscombe 
(2009) åsikt. En nackdel med fenomenologin är att den inte kan generaliseras 
eftersom ingen verksamhet är den andra lik samt att det inte finns en vetenskaplig 
stränghet att följa (Denscombe, 2009). Urvalet baserades på frivilligt urval, vilket 
är en möjlig felkälla genom att de informanter som deltog var intresserade, 
engagerade och kunniga inom området, medan rektorer som är okunniga och 
osäkra valde att avstå. Detta kan resultera i en skevhet och leda till att resultatet 
blir bättre än normalt och därför måste innebära ett ifrågasättande av 
tillförlitligheten, representativitet samt generaliserbarhet. Men min avsikt har inte 
varit att skapa generaliserbarhet utan strävan har varit att upptäcka problematik, 
likheter och skillnader i rektorernas upplevelser av konflikter och 
konflikthantering. Stukát (2011) menar att en studie som denna kan generera i att 
läsaren upptäcker likheter och skillnader med den egna verksamheten. 
Reliabiliteten i studien kan inte uppskattas genom att informanternas attityder kan 
ändras över tid och mellan mätningar, vilket gör att tillförlitligheten i deras svar 
inte går att fastställa. Andra möjliga felkällor är att informanterna har svarat 
utifrån förväntningar, att jag som intervjuare omedvetet påverkar informanten 
samt att min förkunskap/inifrån perspektiv omedvetet inverkat på tolkning och 
analys. Ytterligare en risk är att mina frågeställningar inte tolkats rätt av 
informanten eller jag misstolkat svaren (Stukát, 2011).  

Men intervjun skapade möjligheter att anpassa mig utifrån hur samtalet gestaltade 
sig, ställa relevanta följdfrågor, begära förtydligande vid behov för att förvissa 



 

56 
 

mig om att jag uppfattat det rätt; möjligheter att observera tvekan och ickeverbalt 
beteende, vilket var värdefullt för analysen. Intervjun gav mig tillfälle att sätta sig 
in och förstå rektorernas tolkningar av skeenden, värderingar samt 
förhållningssätt, vilket även stöds av Bell (2006) samt Bryman (2011). Rektorerna 
styrde intervjun genom att tala om det de ansåg vara centralt, där jag som 
intervjuare följde informanten och dess berättelse, vilket Bryman (2011) 
framhåller som centralt. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 
mobiltelefonens inspelningsfunktion, vilket bör ökat tillförlitligheten genom dess 
möjlighet att gå tillbaka och kontrollera ursprungsmaterialet vid behov och 
försäkra mig om att jag uppfattat rätt. Genom hela studien har jag ständigt 
ifrågasatt om jag undersöker det jag ämnat undersöka utifrån studiens syfte. En 
kontinuerlig validering har utförts under forskningsprocessen för att försäkra mig 
om att jag mäter det som är planerat att mäta, därför bör validiteten vara tämligen 
god. Intervjuerna transkriberades och då inleddes även analysen. Under analys 
använde jag mig av frågeorden: var, hur, vad samt varför för att skapa en mer 
omfattande förståelse, vilket Olsson och Sörensen (2007) förespråkar. Vid 
analysen indelades berättelserna i olika tema med hjälp av den gamla klipp/klistra 
metoden samt färgkodning för att tydliggöra vilken av informanterna som sagt 
vad. Ett etiskt perspektiv har ständigt varit närvarande under forskningsprocessen 
genom att vara observant på det egna förhållningssättet, uttryck samt 
beskrivningar i texten. Strävan har varit att följa vetenskapsrådets etiska råd under 
hela studien. Jag har under forskningsprocessen varit medveten och tagit i 
beaktande fenomenologin för- och nackdelar samt möjliga felkällor, vilket 
förespråkas av Backman (2008). Jag anser mig ha fått svar på studiens samtliga 
frågeställningar.  

6.3 Tillämpning 
Min förhoppning är att denna studie kan bidra till att synliggöra och skapa 
förståelse för skolledares livsvärld. Uppmärksamma hur centralt rektorerna 
värderingar, attityder och erfarenheter är för deras uppfattning om konflikter och 
påverkar deras förhållningssätt, bemötande samt hantering av konflikter. En annan 
förhoppning är att skolledare och övrig personal kan jämföra och reflektera över 
likheter och skillnader i studien kontra den egna skolans konflikter och 
konflikthantering utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå.  Få nya 
perspektiv och insikter om vilka faktorer som kan behöva ses över i den egna 
organisationen för att förebygga konflikter samt att de konflikter som uppkommer 
tas om hand och bemötas på ett konstruktivt sätt så de medför vinster för 
organisationen.  Men även tydliggöra vikten av det egna ledarskapet, om deras 
ledarskap skapar möjligheter och bidrar eller hinder, brister och problematik på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Studiens syfte samt de fyra 
frågeställningar har besvarats och resultaten pekar på likheter i rektorernas syn- 
och förhållningssätt till konflikter, medarbetare samt ledarskap. Men deras 
erfarenheter, upplevelser, bemötande, agerande samt konflikthantering visar på 
mer eller mindre uppenbara skillnader. Deras förhållningssätt utgick många 
gånger ifrån konfliktteorin, ett synsätt att konflikter är naturligt och måste 
hanteras för förändring och utveckling. Det relationella perspektivet med 
bemötande, samspel samt anpassning av arbetsmiljön är i fokus i 
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konflikthanteringen i stor utsträckning. Det finns inte någon given ledarstil eller 
metod för konflikthantering utan kräver att rektor anpassar sitt bemötande, 
agerande och kommunikation utifrån individ, kontext och sammanhang. 
Rektorernas referensramar förändras över tid utifrån nya kunskaper, upplevelser 
och erfarenheter, ett lärande som sker genom möta och hantera konflikter. Min 
tolkning är att det inte fordras utbildning i konflikter/konflikthantering för att 
kunna hantera konflikter konstruktivt utan att det är en inlärningsprocess som sker 
över tid genom att delta i praktiken. Det centrala tycks vara rektorernas attityder, 
förhållningssätt, intresse och mod att uppmärksamma, bemöta och hantera 
konflikter.  

6.4 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att studera samarbetskulturen och 
problemlösningskulturen, hur den ser ut i praktiken på skolorna. Andra intressanta 
forskningsfrågor är att titta på konflikter och konflikthantering ur ett 
genusperspektiv eftersom den manliga informanten i min studie vid ett flertal 
tillfällen framförde ett genusperspektiv på konflikthantering, bemötande och 
kommunikation. Ytterligare en intressant fråga kan vara om ledare med annan 
yrkesbakgrund än skolans värld kan tillföra ytterligare perspektiv på konflikter 
och konflikthantering, vilket jag tyckte mig kunna utläsa från min studie. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor konflikter 

 

1. Vad är konflikter för dig? 
 

2. Synsätt på konflikter? 
 

3. Hur ser du på konflikter ur ett ledarskapsperspektiv? 
 

4. Vilka upplevelser och erfarenheter har du av arbetsplatskonflikter? 
 

5. Upplevelser av konflikters påverkan? 
 

6. Berätta om dina tankar, bemötande och agerande i konflikthantering? 
 

7. Vilka utmaningar ser du i konflikthantering?  
 

8. Vilket stöd finns att tillgå i konflikter/konflikthantering? 
 

9. Hur ser din/skolans förebyggande konflikthantering ut? 
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Bilaga 2 
INFORMATIONSBREV 

Mitt namn är Marie Olsson, jag är idrottslärare och speciallärare med inriktning 
utvecklingsstörning. Vi bor i Tyskland sedan 4 år tillbaka då min man har 
utlandstjänstgöring genom svenska försvaret. Under tiden så utbildar jag mig till 
specialpedagog vid Högskolan Kristianstad.   

Jag kommer under hösten att skriva mitt examensarbete och vill då gärna undersöka och 
belysa rektorers upplevelser av konflikter samt konflikthantering utifrån deras tanker, 
känslor, förhållningssätt samt bemötande gentemot konflikter. Jag vill få en djupare 
förståelse för de konflikter som rektorer ställs inför i vardagen. Den valda 
datainsamlingsmetoden är intervjuer, vilka kommer att hållas efter gemensam 
överenskommelse om tid och plats. Detta informationsbrev skickas därför ut till tillfrågad 
rektor för information om studien samt syfte.  
En intervju kommer att genomföras med intresserade rektorer. Intervjun sker vid ett tillfälle 
och tar ca 45 minuter. Syftet är att få en förståelse kring hur rektorer tänker om konflikter 
och konflikthantering ur ett specialpedagogiskt perspektiv.  I intervjun kommer fokus att 
vara rektors perspektiv och upplevelser av konflikter samt konflikthantering mellan vuxna i 
skolan.  

Min önskan är att intervjun kan spelas in för att underlätta bearbetning av materialet. Störst 
möjliga konfidentialitet kommer att eftersträvas och ingen obehörig får ta del av materialet. 
Materialet förvaras så att det endast är åtkomligt för mig som undersökningsledare.  Efter 
examination kommer materialet att förstöras.  

Intervjun kommer att sammanställas och bearbetas enligt en kvalitativ metod. Min 
förhoppning är att slutresultatet ska leda till en ökad förståelse för rektorers perspektiv. 
Rapporteringen av resultatet sker i form av en examination vid Högskolan Kristianstad som 
studenter, lärare på speciallärare/pedagogutbildningen samt intresserade får ta del av.  

Informanten samt skolan kommer att avidentifieras så det går alltså inte att koppla resultatet 
till enskilda skolor/individer. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas utan närmare motivering.  

Ytterligare upplysningar om undersökningen kan lämnas av mig och kan då nås på: 
marieolssonhemma@hotmail.com. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning genom godkännande med signatur på bifogat dokument (Bilaga 3)  

 

Vänliga hälsningar  

Marie Olsson 
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Bilaga 3 

Samtycke                                                                                              
Deltagande  

 

 

Uppsats titel: Alla är vi ju varandras arbetsmiljö- 
Rektorers upplevelser av arbetsplatskonflikter mellan 
vuxna i skola 

 

Datum: 2016-11-10 

 

 

Studieansvarig: Marie Olsson 

E-post: marieolssonhemma@hotmail.com   

 

Studerar vid Högskolan Kristianstad, 
sektionen för lärande och miljö, 291 88 
Kristianstad, Tfn 044-20 32 00 

Utbildning: Specialpedagog programmet  

Nivå: 90hp 

 

Jag har informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information. Jag är medveten 
om att mitt deltagande är frivilligt och kan därför när som helst och utan närmare förklaring 
avbryta mitt deltagande. 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

…………………………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift 

 

………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

………………………………………………………… 

Ort datum 
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