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Abstract 

Title: Welcome in! Or? - A qualitative study of the problems that kindergarten personnel face 

to maintain a well-functioning working team  

Authors: Julia Asplund & Petra Magnusson 

 

In today’s kindergartens, there is a shortage of resources in terms of small working teams and 

lack of time. This problem has forced the working teams to hire new personnel and regroup 

themselves, compared to many other professions. This has created unstable working groups 

where the staff is replaced frequently. Therefore, it is of great importance that the new 

employees are integrated quickly to maintain a good spirit between co-workers. This 

sociological study intends to investigate new staff-member’s entry to these unstable work-

teams, how to forge a well-functioning working-team and how it relates with the employee’s 

job satisfaction. The data in this research has been gathered through a qualitative research 

method, where interviews with kindergarten personnel were conducted concerning their own 

experiences. The result has uppermost been interpreted through Goffman’s dramaturgical 

perspective regarding how people act to get acceptance from co-workers and how they receive 

each other. Further the theory developed by Randall Collins concerning interaction rituals as 

well as the concept of socialization was used to understand the issue further. The result of the 

study indicates that high demands is placed on the staff, both on those who enter the work-

teams as well as the existing personnel. It is of great importance that successful socialization 

is present in the working teams to be able to perform a good work together and enjoy the 

workplace. To be accepted in a work-team, application of social strategies is required. Mainly, 

its necessary to make an active adjustment concerning the workplace current norms and 

values. The social relations between co-workers is crucial for how the teams evolve which is 

due to the lack of structure in the kindergartens institutions. 
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1 Inledning 
Att regelbundet byta arbete är något som blivit allt vanligare i dagens samhälle,  

vilket gör anställdas inträdesprocesser på nya arbetsplatser än mer viktigt att belysa (Bauer 

m.fl. 2007). I en artikel publicerad i tidskriften Kollega presenterar Täpp (2017) att höga krav 

ställs på nya medarbetare, inte minst måste de förstå det sociala spelet som finns på 

arbetsplatsen. Dessutom behöver anpassning göras till den rådande arbetskulturen för att bli 

accepterad av de nya kollegorna, vilket i sin tur påverkar arbetstrivseln och den anställdas 

välmående (Burke & Dailey 2017). En önskvärd arbetsmiljö går ofta hand i hand med en god 

sammanhållning anställda emellan och är viktig för att en nyanställd ska vilja stanna kvar på 

arbetsplatsen. Men hur fungerar egentligen denna viktiga gruppdynamik i en organisation där 

kollegor byts ut med jämna mellanrum?  

 

År 2011 förändrades förskolans läroplan vilket innebär att det tidigare delade ansvaret om den 

pedagogiska verksamheten nu huvudsakligen ansvaras av förskollärare (Skolverket 2016). 

Förändringen har medfört en tydligare distinktion mellan förskollärare och annan personal i 

förskolans verksamhet, så som barnskötare och outbildade (Eriksson 2014). Hos arbetsgivarna 

finns en ambition att förskolans personal ska ha en pedagogisk utbildning när de anställs. I en 

artikel publicerad av SVT framgår det dock att en stor personalbrist råder inom dagens 

förskolor, vilket gör att outbildad personal tvingas tas in i förskolornas verksamheter 

(Lagerstedt 2017). Skolverket redovisar att förskolan kommer ha ett fortsatt stort 

rekryteringsbehov de närmaste åren, där det främst saknas utbildade. Prognosen visar att 

personalbristen är i ett bekymmersamt läge och orsakar stor arbetsbörda för de anställda inom 

landets förskoleverksamheter (Skolverket 2017). Bristen på personal har bland annat lett till 

att de anställda behöver samarbeta i ostabila arbetsgrupper med medarbetare som ständigt 

kommer och går, vilka dessutom besitter olika erfarenheter och kompetens (Brandt & Jonsson 

2017). Detta väcker ett intresse hos oss för hur personal påverkas av de heterogena 

arbetsgrupperna, hur man kan lyckas komma in och bli accepterad i en redan befintlig 

arbetsgrupp samt hur nya kollegor tas emot. Det vill säga hur personal på förskolor gör sig till 

fullvärdiga medlemmar inom ett arbetslag, samt hur de tillsammans bildar en enhetlig 

personalgrupp. Den väg anställda genomgår för att skapa samt bli en del av en arbetsgrupps 

kollektiva sammanhållning, kommer i studien definieras som socialisationsprocess. 

Definitionen utvecklas ytterligare under avsnittet “Återkommande begrepp”. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsakliga syfte är att få en fördjupad förståelse i hur personal på förskolor 

socialiseras in i ett arbetslag för att bli fullvärdiga medlemmar, inom en verksamhet där 

personal byts ut med jämna mellanrum. I relation till personalstyrkans kontinuerliga 

förändring syftar studien även till att förstå betydelsen av att skapa och bibehålla en 

välfungerande arbetsgrupp. Slutligen ämnar studien till att beskriva hur gruppdynamiken 

inom dessa heterogena arbetslag samspelar med de anställdas arbetstrivsel. 

Forskningsfrågorna kommer att studeras i förhållande till de medverkandes olika 

yrkesbefattningar, det vill säga förskollärare, barnskötare och outbildade. Utifrån syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

• Hur kan vi förstå den socialisationsprocess förskolepersonal genomgår för att bli 

fullvärdiga medlemmar inom ett arbetslag? 

- Hur kan betydelsen av ett välfungerande arbetslag inom förskoleverksamheten förstås? 

- Hur samspelar gruppdynamiken inom ett arbetslag med de anställdas arbetstrivsel? 

 

2 Bakgrund 
I följande kapitel kommer inledningsvis en beskrivning ges för hur landets 

förskoleverksamheter är utformade och hur dess utveckling har sett ut. Därefter presenteras 

definitioner av studiens återkommande begrepp följt av studiens avgränsningar.  

 

2.1 Förskolans utformning & utveckling 

Förskolan har historiskt sett utvecklats från att den inte varit tillgänglig för alla, till att vara en 

verksamhet där samtliga barn erbjuds en plats. Markström (2007) redogör för att dagens 

förskola har sitt ursprung från verksamheterna “barnkrubbor” och “barnträdgårdar” som 

infördes kring sekelskiftet 1900. Barnkrubban var endast till för fattiga mammor och 

präglades av barnpassning. I barnträdgårdar däremot inkluderades alla barn och verksamheten 

omfattades i större omfattning av pedagogiska ideal. Ett känt namn att nämna ur förskolans 

historiska aspekt är Alva Myrdal som haft inverkan till varför förskolan idag ser ut som den 

gör (Markström 2007). Myrdal menade att en kollektiv fostran av barn skulle erbjudas till alla 

i samhället. I förskolan skulle barnen få en omvårdnad och fostran som var såväl professionell 

som vetenskapligt grundlagd, något som införlivas än idag. Förskoleverksamheter i dagens 

samhälle består som regel av olika avdelningar, vanligtvis uppdelade efter barnens åldrar. 
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Avdelningarna omfattas i sin tur av personal som är indelade i arbetslag. Sveriges 

förskoleverksamheter utgår från Skolverkets (2016) skollag och läroplan, vilka kontinuerligt 

ska uppföljas och utvärderas för att säkerställa att verksamheten håller en god kvalitet. 

Förskolan är en plats där barn ska ges utrymme till att lära och utvecklas. Det enskilda 

arbetslaget ansvarar för att dessa kriterier uppfylls med stöd från förskolechefen. Däremot är 

det förskollärarna som ska ha huvudansvaret om den pedagogiska verksamheten inne på 

avdelningarna. Övriga medarbetare så som barnskötare eller outbildad personal har uppgiften 

att hjälpa till med barns lärande och utveckling (Skolverket 2016).  

 

2.2 Återkommande begrepp  

Nedan redogörs definitioner av de återkommande begreppen Arbetstrivsel, Gruppdynamik 

och Yrkesbefattning i relation till hur dessa tillämpas i studien. Avsnittet avslutas med en 

kortare definition av Socialisation som används genomgående under studiens gång. Begreppet 

utvecklas dock ytterligare under teoriavsnittet.  

 

Arbetstrivsel används i studien för att beskriva huruvida förskolepersonalen trivs och mår bra 

på arbetsplatsen, såväl som i arbetslaget. Begreppet definieras som ett positivt välbefinnande 

hos personalen, vilket uppstår när de upplever nöjdhet på arbetsplatsen utifrån de 

förväntningar som finns i relation till arbetet. Förväntningarna kan exempelvis grundas i 

arbetsvillkor, lön, sociala relationer och arbetsuppgifter (Locke 1969). I denna studies 

definition av arbetstrivsel utesluts ohälsa i form av fysiska och psykiska besvär. 

Användningen av begreppet fokuserar istället på personalens trivsel i arbetsgruppen genom 

att belysa vikten av bland annat god sammanhållning och öppenhet inom arbetslaget. 

  

Gruppdynamik beskriver hur kollegor i ett arbetslag förhåller sig sinsemellan för att uppnå en 

god sammanhållning genom exempelvis samarbete. En fungerande gruppdynamik medför 

således att ett arbetslag mer sannolikt kan utföra arbetet på ett så gynnsamt sätt som möjligt 

för alla medparter. Gruppdynamik står i förhållande till gemenskap och innefattar hur man 

tillsammans kan lösa eventuella konflikter vilka kan uppstå på en arbetsplats (jmf Thornberg 

2013).  

 

Yrkesbefattning används i studien för att särskilja på personalens olika yrkesroller vilka är 

förankrade med deras utbildningsbakgrund. Yrkesbefattningarna som behandlas i studien är 

förskollärare, barnskötare och outbildade. Personal tillhörande yrkesbefattningen förskollärare 
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har genomgått en högskoleutbildning för att bli legitimerade förskollärare. Barnskötare 

omfattar de som gått gymnasieutbildningen Barn- och Fritidsprogrammet likväl de som läst 

en motsvarande pedagogisk vidareutbildning. Outbildad personal representerar de som saknar 

en relevant utbildning i förhållande till yrket (Skolverket 2017).  

 

Socialisation är ett begrepp i studien vars definition utgår ifrån Wentworths teori om 

“socialisation som interaktion” som beskriver socialisationsprocessen likt aktiviteter som 

skapar struktur åt en medlems inträde i en redan förekommande social värld (Wentworth 1980 

se Närvänen 1994). Socialisation kan ses som en ständigt pågående process och den sociala 

verkligheten är således föränderlig (ibid). Hur förskolepersonal inträder ett arbetslag och blir 

en del av gruppens sociala värld, definieras i denna studie som socialisationsprocess.  

 

2.3 Avgränsning 

I Sveriges förskoleverksamheter är majoriteten av alla medarbetare kvinnor (Statistiska 

Centralbyrån 2016). Faktumet att fler anställda på förskolor är kvinnor än män kommer tas i 

beaktande, dock fokuserar studien inte på att urskilja könsskillnader inom verksamheten. 

Fokus ligger snarare på att belysa anställdas erfarenheter, utbildning och sociala relationer i 

förhållande till socialisationsprocessen. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att vare sig 

barnens, förskolechefens eller föräldrarnas perspektiv kommer att omfattas i studien. Det 

centrala temat i undersökningen är snarare att behandla personalens egna erfarenheter och 

upplevelser i relation till förskoleyrket.  

 

3 Forskningsläge 
I nedanstående kapitel har tidigare forskning tematiserats med uppsatsens syfte och 

frågeställningar i beaktande (jmf Creswell 2009). Inledningsvis presenteras ett tema 

berörande den svenska förskolan som arbetsplats, yrkets skilda arbetsroller och dess kvinnliga 

kultur. Det andra temat behandlar socialisationsprocesser på arbetsplatser och mynnar 

slutligen ut i nödvändiga ansträngningar vid inträden samt betydelsen av goda relationer. 

Slutligen redogörs tidigare forskning rörande arbetstrivsel och generationsskillnader på 

arbetsplatser. Forskningen som presenteras syftar främst till att hjälpa vid hantering och 

analys av studiens insamlade material. Likväl behandlas tidigare forskning som ger en mer 

övergripande bild av hur förskoleverksamherna ser ut i dagsläget för att bilda en 

bakgrundsförståelse. 
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3.1 Den svenska förskolan 

Tidigare forskning som tagits del av rörande förskoleverksamheter, visar att förskolor kan ses 

som en institution i en offentlig miljö vilken både har likheter och skillnader med det privata 

hemmet. Institutionen kan ses som ett kollektiv och är således föränderlig eftersom alla 

individer vare sig det är personal, anställda eller barn kan ersättas (Markström 2007). 

Förskolan är en verksamhet som utmärks av en “samarbetskultur” (Gannerud & Rönnerman 

2007). Ett gott samarbete hos personalen är således formellt föreskrivet men sker även 

spontant och frivilligt inom verksamheterna. Gannerud & Rönnerman (2007) presenterar att 

det är betydelsefullt för arbetsgruppen att uppleva en känsla av trygghet, vilket görs genom att 

kontinuerligt hjälpa och stötta varandra. Författarna menar också att det tycks finnas en 

önskan om en gemensam tolkning av barnsyn, vilket ses som en grundförutsättning. En 

pedagogisk grundsyn som är stark och ömsesidig kan dock även förhindra eventuella 

förändringsarbeten eftersom de rådande värderingarna kontrolleras av gruppen och därmed 

blir svårare att avvika ifrån (Gannerud & Rönnerman 2007).  

 

En upptäckt i Markströms (2005) studie är att såväl personal som föräldrar ser förskolan som 

en självklar nödvändighet, något som kan liknas vid vikten av skolans existens. Synen på 

förskolan som en nödvändighet stöds dessutom i politiska, ideologiska samt vetenskapliga 

föreställningar (Markström 2005). Samtidigt visar tidigare forskning att personal på förskolor 

upplever att de behöver hävda sig själva, likväl som vikten av sitt yrke (Gillberg 2008; 

Berntsson 2006). En stor del av den tidigare forskningen som återfunnits på fältet rörande 

förskoleverksamheter, behandlar barngruppen eller relationen mellan pedagogerna och 

barnen. Forskning som närmare behandlar arbetsgrupperna och personalen upplevs svårare att 

finna och är då ofta relaterade till den pedagogiska verksamheten. Vi hävdar att det här finns 

en kunskapslucka som behöver uppmärksammas genom att belysa personalen och arbetslagets 

organisering och sammanhållning. Arbetslaget har ett stort ansvar vilade på sina axlar i och 

med att förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet (Markström 2007). Därav har ett 

intresse vuxit fram i att försöka förstå vikten av ett arbetslags gruppdynamik och hur ny 

personal socialiseras in till arbetslaget.  

 

3.1.1 Skilda arbetsroller och yrkesstatus 

Tidigare forskning som bland annat berör de anställda på förskolor har återfunnits till viss del 

(jmf Berntsson 2006; Eriksson 2014; Gannerud & Rönnerman 2007; Gillberg 2008; Renblad 

& Brodin 2012). Det mest relevanta temat inom fältet i relation till studien behandlar vad som 

värderas av arbetsgivare, så som betydelsen av utbildning och erfarenhet. Tidigare forskning 
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visar att det finns värderingsskillnader i hur mycket en högskoleutbildning höjer 

förskolläraryrkets status beroende på hur många barnskötare respektive förskollärare det finns 

inom arbetslaget. Förskollärare som befinner sig i arbetsgrupper tillsammans med 

barnskötare, har visat sig anse att en vidareutbildning höjer yrkesstatusen dubbelt så mycket 

jämfört med de som arbetar i arbetslag bestående av endast förskollärare. I de senare 

arbetslagen jobbar personalen inte med någon som har en annan yrkesbefattning och ser 

således inte samma skillnad (Berntsson 2006). År 2011 förändrades förskolans läroplan vilket 

innebär att det tidigare delade ansvaret om den pedagogiska verksamheten numera enbart 

ansvaras av förskollärare (Skolverket 2016). Sedan förändringen i förskolans läroplan gjordes 

har det blivit allt känsligare att diskutera skillnaderna mellan förskollärare och annan verksam 

förskolepersonal eftersom det skett en arbetsuppdelning där förskollärare fått mer ansvar. 

Detta gör att de anställda helst undviker att göra en distinktion mellan yrkeskategoriernas 

olika kunskap och kompetens (Eriksson 2014; Renblad & Brodin 2012).  

 

Förändringen i förskolans läroplan har medfört att vissa förskollärare fått högre status i 

verksamheten beroende på att deras kunskap och kompetens skiljer sig från övrig personal på 

förskolan (Eriksson 2014; Renblad & Brodin 2012). Påståendet bekräftas av Schieman och 

Plickerts (2008) studie som visar att kunskap och utbildning är en källa till ojämlikhet i status. 

Högutbildade tenderar att ha arbetsroller där de bland annat får fler statusuppdrag och 

berikande arbetsuppgifter, vilket samtidigt stärker deras känsla av kontroll (Schieman & 

Plickerts 2008). Detta överensstämmer samtidigt med den icke-legitimerade 

förskolepersonalens upplevelser om att de känt sig nedvärderade och mindre behövda efter 

förändringen i läroplanen (Eriksson 2014; Renblad & Brodin 2012). Chou & Choi (2011) 

presenterar att äldre utbildade ofta besitter högre positioner, vilket ger dem mer respekt bland 

övriga medarbetare, samtidigt som de löper mindre risk för diskriminering. Resultatet stärker 

påståendet att icke-legitimerad personal känner sig mindre behövda. På fältet råder det dock 

delade meningar huruvida den icke-utbildade personalens kunskap och kompetens behöver 

utvecklas. Resultat visar å ena sidan att deras nuvarande kompetens är tillräcklig, å andra 

sidan att de behöver vidareutbilda sig (Eriksson 2014; Renblad & Brodin 2012).  

 

3.1.2 En kvinnodominerad arbetsplats 

Empati, lyhördhet och medmänsklighet är egenskaper som ofta associeras som kvinnliga, 

likväl som en kvinna upplevs vara välvillig att ge tröst åt sin omgivning (Franssén 2000; 

Gannerud & Rönnerman 2007). På arbetsplatser där den vårdande rollen står i centrum arbetar 

vanligtvis mest kvinnor och arbetsuppgifterna liknar ofta det vardagliga arbetet i hemmet i 
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egenskap av exempelvis barnpassning eller vård av äldre (Franssén 2000). Lärande, fostran 

och eftersyn av mindre barn har historiskt sett bedömts som ett jobb för kvinnor att utföra, 

oavsett om det inneburit avlönat eller oavlönat arbete (Gannerud & Rönnerman 2007). 

Förskoleverksamheter är än idag en kvinnodominerad arbetsplats vilken kännetecknas av en 

socioemotionell kultur, där personalen påverkas av hur relationerna är utformade sinsemellan 

(Franssén 2000; Gillberg 2008; Gannerud & Rönnerman 2007). På den könskodade 

arbetsplatsen har förskollärarna svårt att hävda sin yrkeskunskap, något som hänger samman 

med professionsbegreppet (Gillberg 2008). En yrkesgrupps professionsstatus samspelar med 

att medlemmarna besitter en längre vetenskaplig utbildning. Medlemmarna behärskar således 

sin egen kunskapsbas och har ofta själva kontrollen över hur arbetet ska utföras (Berntsson 

2006). Inom förskolläraryrket har tidigare forskning presenterat att personalen upplever det 

svårt att genomföra en sådan självbestämmande yrkesutövning (Gillberg 2008). I Gillbergs 

studie har det visat sig att dessa svårigheter kan handla om exempelvis delaktighet i planering 

eller kompetensutveckling. För att förskollärare ska kunna uppnå yrkesstatus och 

självbestämmanderätt, krävs det bland annat att fler utbildar sig inom förskoleverksamheten. 

Det kommer dock dröja innan omsorgsarbetet får en högre status i dagens samhälle då det 

fortfarande liknas med arbete som sker i hemmet (ibid). 

 

3.2 Socialisation på arbetsplatser 

Korte och Lin (2013) vars forskning behandlar inträdesprocesser för nyanställda, presenterar 

flertalet viktiga infallsvinklar i relation till socialisation på en arbetsplats. I en kvalitativ studie 

belyser de svårigheterna samt det hårda jobb personal behöver genomgå för att bli en 

likvärdig medlem i arbetsgruppen. Då en individ börjar på ett nytt arbete står denne inför 

utmaningarna att lära sig nya arbetsuppgifter, likväl som att förstå förväntningarna och tolka 

företagskulturens oskrivna lagar (Korte & Lin 2013). Detta är något som även Polach (2004) 

och Bergman (2009) betonar i deras forskning. De menar att vägen till att bli accepterade på 

en arbetsplats inte endast handlar om att prestera, utan att svårigheten ofta ligger i att passa in 

i den sociala gruppen och hitta sin plats (Bergman 2009; Polach 2004). Bergman uttrycker att 

längtan efter att få känna tillhörighet och gemenskap med kollegor är något som prioriteras 

högt av anställda (Bergman 2009).  

 

Hinder och möjligheter för socialisation visar också att nyanställda upplever det särskilt 

problematiskt att integreras i de sociala system som återfinns på en arbetsplats. Detta gör det 

särskilt viktigt att lära sig jobbet på ett förenligt sätt med övriga medarbetare. Resultaten 
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pekar på att många nyanställda önskar att de redan från start kunde behärska arbetsplatsens 

oskrivna regler (Korte 2009; Korte & Lin 2013). Anpassningsförmågan som krävs för att 

socialiseras in och hantera de rådande normerna är också beroende av de förväntningar en 

individ har innan denna börjar arbetet. Finns det exempelvis en föreställning om att 

övergången kommer vara utmanande, konstrueras anpassningsbara attityder som gör det 

lättare att ta emot socialt stöd (Murphy m.fl. 2010). Att socialt stöd hjälper en nyanställd till 

att lättare lära sig organisationens normer och värderingar bekräftar även Gruman, Saks och 

Zweig (2006) i sin studie om organisationssocialisation. De menar att en institutionaliserad 

socialisationsprocess, snarare än en individuell socialisationsprocess, med största sannolikhet 

leder till ett positivt integrationsresultat för nyanställda (Gruman m.fl. 2006). Det vill säga att 

det är lättare att komma in i en ny arbetsgrupp med kollektivt stöd från övriga medlemmar, till 

skillnad från om en person inte har tillgång till stöd från organisationen. 

 

3.2.1 Nödvändiga ansträngningar vid inträde 

En återkommande iakttagelse i den tidigare forskningen är att en individ behöver tillämpa 

sociala strategier för ett lyckat inträde till en organisation, likväl som den redan befintliga 

arbetsgruppens ansträngningar har stor betydelse. Med hjälp av att aktivt praktisera varierande 

socialisationsstrategier, kan statusen och acceptansen för de anställda främjas snabbare (Wang 

m.fl. 2017; Korte & Lin 2013; Korte 2009; Bauer m.fl. 2007).  

 

Hur anställda utvecklar status i respektive arbetsgrupper har Korte och Lin (2013) undersökt 

utifrån tre olika aspekter: “effekter av sociala strukturer”, “betydelsen av goda sociala 

relationer” samt utifrån vilka “uppfattningar och föreställningar” nya medarbetare utvecklar 

under socialisationen. Resultatet tyder på att den primära arbetsgruppen, snarare än 

organisationen, har den största inverkan på anställdas socialisationsprocess in på en 

arbetsplats. Likväl presenterar de att hierarkin gällande status på arbetet främst är baserat på 

vilken typ av anställning eller kompetens den anställda besitter. Utifrån deras resultat tycktes 

nyanställda med en bra mentor ha det betydligt lättare att ta sig in i organisationen kopplat till 

interaktion och arbetsnöjdhet (Korte & Lin 2013). Mentorn kan förstås som en social ingång 

på arbetsplatsen och tillsammans med ett socialt stöd från arbetsgruppen är dessa två de 

främsta faktorerna i den enskilda socialisationsprocessen (Bauer m.fl. 2007; Wang m.fl. 2017; 

Korte 2009). Arbetsgruppen är också delvis ansvariga genom att de kan möjliggöra, eller 

begränsa, integrationen och socialisationen för nya medlemmar (Korte & Lin 2013; Korte 

2009). Tidigare forskning som koncentrerats på arbetsplatsers socialisation, har 

huvudsakligen behandlat första tiden på arbetet för nyanställd personal, vilket är en viktig 
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utgångspunkt att ta hänsyn till i den kommande studien. Däremot har forskning beträffande 

socialisation och integrering som en ständigt pågående process oavsett anställningslängd, inte 

återfunnits i samma utsträckning. Ett intresse för att komplettera tidigare forskning har 

därmed utvecklats genom att belysa en verksamhet där socialisation krävs fortlöpande i 

förhållande till att delar av personalgruppen ofta byts ut.  

 

3.2.2 Goda relationers betydelse  

Goda relationer är en ytterst uppmärksammad del av socialisationsprocessen som lyfts fram i 

litteraturen. Sett till tidigare forskning råder det ingen tvekan om att sociala band är ett 

grundläggande verktyg för att uppnå god interaktion och stämning mellan anställda, vilket blir 

viktigt att ha i beaktande i relation till vår studie. Socialisation på en arbetsplats förklaras 

gärna i relation till interaktion, sociala relationer och nätverksstrukturer (Ellwardt m.fl. 2012; 

Kwantes & Lin 2015; Korte 2009; Korte & Lin 2013; Morrison 2009). Uppbyggnaden samt 

upprätthållandet av goda relationer är den främsta drivkraften för socialisation enligt Korte 

(2009) som hävdar att det är genom anknytning av sociala band till andra medlemmar i 

gruppen som en individ slutligen blir accepterad (Korte 2009). Goda sociala relationer tros 

även ha en positiv inverkan på lärande och de anställdas prestationer i arbetet (Kwantes & Lin 

2015). Därav är ansträngningar för att skapa band genom aktiviteter och personliga relationer 

av yttersta vikt. Anställda som engagerar sig i interaktion på en hög nivå blir således bättre 

omtyckta och väljs mer sannolikt ut till diverse projekt och evenemang inom organisationen 

(Kwantes & Lin 2015; Korte & Lin 2013). I samband med interaktionsprocesser presenterar 

Morrison (2009) att det finns en distinktion mellan kvinnor och mäns konstruerande av 

vänskapsrelationer. Gemensamt för båda könen är att vänskap på arbetet är relaterat till 

engagemang och status inom organisationen. Män nyttjar främst dessa relationer genom att 

öppna nya möjligheter i karriären och till att få mer arbete gjort. Kvinnor ser däremot på de 

sociala relationerna som ett emotionellt stöd i första hand (Morrison 2009). Goda sociala 

relationer samspelar även med personals arbetstrivsel och välmående, något som presenteras 

nedan. 

 

3.3 Arbetstrivsel och välmående 

Ett utbrett tema som återfunnits i tidigare forskning beträffande organisationssocialisation och 

etablering på arbetsplatser, är hur dessa står i relation till individers arbetstrivsel, välmående 

och utveckling. Vikten av att känna tillhörighet till organisationen och inte minst till dess 

medlemmar går att urskilja tydligt i många av de tidigare undersökningarna som har 
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behandlats på fältet (Horst & Coffé 2012; Wang m.fl. 2017; Burke & Dailey 2017; Polach 

2004).  

Tidigare forskning inom fältet betonar vikten av vänskapsrelationer i samspel med en individs 

välbefinnande på en arbetsplats (Horst & Coffé 2012; Burke & Dailey 2017). Att tillhöra den 

etablerade gruppen och ingå i de sociala nätverken samspelar därmed med de anställdas 

välmående och inte endast för att aktivt socialiseras in. Betydelsen av trygga relationer på 

arbetet kan förstås med hjälp av Polach (2004) som belyser värdet av att uppleva en känsla av 

tillhörighet på arbetet. Hennes forskning visar att vänskapsband värderas högt och förebygger 

ohälsosamma tillstånd som stress och oro, vilka i sin tur har en negativ påverkan på 

socialisationsprocessen. Polach resultat bekräftas ytterligare genom Horst och Coffé (2012) 

som instämmer i påståendet att vänskapsnätverk har en positiv inverkan på välbefinnandet. 

De presenterar att vänskap leder till högre social tillit, mindre stress och därmed till en godare 

hälsa. Att bli accepterad och knyta sociala relationer i socialisationsprocessen leder dock inte 

automatiskt till en god hälsa, däremot främjar det välmåendet (Burke & Dailey 2017).  

3.3.1 Negativa effekter på arbetstrivseln 

Integrering och konstruerande av vänskapsband kan också leda till negativa effekter. Wang 

och Homs (2017) forskning påvisar att nyanställda efter några månader ofta upplever en 

effekt de liknar med en “baksmälla”, en plågande situation för många nya medarbetare. De 

menar att arbetstrivseln är beroende av sociala ansträngningar och att efter en tid på 

arbetsplatsen kommer verkligheten ikapp genom att anställdas oeniga och kritiska egenskaper 

synliggörs (Wang & Homs 2017). Arbetstrivseln kan även påverkas av och relateras till 

negativa faktorer som diskriminering och svårigheter med att socialiseras in i nya grupper 

(Chou & Choi 2011; Torkelson m.fl. 2016; Bergman 2009). Samtliga av dessa studier visar 

att kränkningar, utanförskap och diskriminering är förknippade med ett lägre välbefinnande 

hos de anställda. Arbetsplatser är ett av de områden där förolämpningar och kränkningar 

främst förekommer och tidigare forskning belyser bland annat att tre fjärdedelar av 

arbetstagare någon gång känt sig diskriminerade på en arbetsplats (Torkelson m fl. 2016). 

Pavo Bergmans (2009) avhandling belyser svårigheterna i processen till att bli en accepterad 

medarbetare på ett nytt arbete, i relation till att tvingas uppleva och handskas med kränkande 

situationer. Bergman beskriver hur de kvinnor vilka började arbeta på det stålverk han 

studerade, tvingades hantera sexistiska skämt och förolämpningar från övriga i arbetsgruppen 

innan de blev accepterade (Bergman 2009). Majoriteten av tidigare studier inom området 

behandlar främst vilka som diskrimineras i relation till bakomliggande faktorer och varför de 
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diskrimineras. Detta är något som gör att vi vill komplettera fältet med en studie som snarare 

belyser hur detta står i relation till en välfungerande arbetsgrupp. 

 

3.4 Generationsskillnader 

Ett annat område av tidigare forskning behandlar skilda arbetsvärderingar mellan anställda. 

Ett återkommande tema som framkommer på fältet är att generationsskillnader är en 

bakomliggande faktor till olikheter i arbetsvärderingar. Kelan (2014) redogör för att 

generationers skilda värderingar på en arbetsplats kan förstås genom att människor växt upp i 

olika kontexter som präglats av olika samhällsförändringar. Således delar människor 

tillhörande samma generation liknande erfarenheter, vilka håller samman generationen och 

kan ses som kollektiva medvetenheter (Kelan 2014). Exempel på samhällsförändringar som 

medfört förändrade strukturer är den tekniska utvecklingen, något de senare generationerna 

har förmån av och som dessutom avspeglas i deras arbetsvärderingar (Kelan 2014; Kwantes 

& Lin 2015; McGuire m.fl. 2007). En socialisationsprocess kan försvåras om det finns stora 

värderingsskillnader på arbetsplatsen, vilket kan förstås i förhållande till åldersskillnader 

(Korte & Lin 2013; McGuire m.fl. 2007). Medvetenheten kring generationers 

värderingsskillnader är betydelsefull för att förstå hur arbetslaget jobbar tillsammans beroende 

på medlemmarnas olika åldrar.  

 

4 Teorier 
Valet av teorier kommer i följande kapitel presenteras. Inledningsvis redogörs det teoretiska 

begreppet socialisation. Därefter presenteras studiens huvudsakliga teori vilket innefattar 

delar av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv om individers anpassning av 

framträdanden. Teoriavsnittet avslutas med Randall Collins teori om interaktionsritualer. 

 

4.1 Socialisationsbegreppet 

Socialisation är ett återkommande teoretiskt begrepp som används löpande genom studien. 

Definitionen denna studie utgår från, åsyftar socialisation som en process där olika normer 

och värderingar överförs aktörer emellan (Närvänen 2013). Närvänen hänvisar till 

Wentworths teori om socialisation som interaktion vilken beskriver socialisationsprocessen 

likt aktiviteter som skapar struktur åt en medlems inträde i en redan förekommande social 

värld (Wentworth 1980 se Närvänen 1994). Medlemmarna är de som redan befinner sig i den 

existerande sociala världen, vilka i denna studie avser förskolepersonalen. Det är även 

medlemmarna som konstruerar de rådande normerna, medvetet som omedvetet (jmf Närvänen 
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2013) I studien är det således den befintliga förskolepersonalen som utformar strukturen för 

anställda vilka inträder i ett arbetslag. Socialisation är en pågående process och den sociala 

verkligheten är därmed föränderlig (Närvänen 1994). En medlem är således inte en passiv 

aktör utan i teorin om socialisation som interaktion ges det utrymme för såväl självreflektion 

som inflytande från både nya och redan existerande medlemmar (ibid). Hur förskolepersonal 

inträder i ett arbetslag och blir en del av gruppens sociala värld, definieras i studien som 

socialisationsprocess (ibid).  

 

4.2 Anpassat framträdande 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv kan hjälpa oss förstå hur personal socialiseras in 

på en arbetsplats med hjälp av anpassat framträdande. Teorin utgår ifrån att mänskligt 

agerande och interaktion med andra kan efterliknas med skådespeleri, där individer uppträder 

genom att spela olika roller beroende på situation och publik (Goffman 2014). En aktörs 

varierande framträdande styrs av en vilja att upprätthålla jaget, samt av en strävan att bli 

godkänd av omgivningen. Därigenom är förväntningarna på individen i förhållande till den 

specifika situationen av stor betydelse. Perspektivet står i fortsatt liknelse med en teaterscen 

då Goffman (2014) hävdar att en individs agerande är beroende av om denne befinner sig i 

den främre- eller i den bakre regionen.  

 

4.2.1 Främre & bakre regionen 

I främre regionen äger framträdandet rum offentligt i förhållande till den övriga omgivningen 

och individen måste därmed inträda en roll enligt de rådande idealnormerna (Goffman 2014). 

I den aktuella studiens fall är den främre regionen särskilt värdefull att studera i relation till 

förskolepersonals interaktion med varandra på arbetet, där de ständigt befinner sig i den 

främre regionen när de samspelar med varandra. Inom teorin görs även en åtskillnad mellan 

”inramningen” och ”den personliga fasaden” i förhållande till den främre regionen. Det vill 

säga mellan den fysiska scenen som innefattar vad aktören behöver för att kunna utföra sin 

roll samt vad för utrustning publiken förväntar sig att individen har med sig i framträdandet. 

Den personliga fasen delas i sin tur upp mellan de saker som visar vilken social status den 

framträdande har, samt vilken roll denna förväntas att spela (Ritzer 2014). Bakre regionen är 

en plats där aktören är skyddad från omgivningen, vilken ger utrymme till informella 

handlingar likväl som till att planera kommande framträdanden (Goffman 2014). Det finns 

alltså en åtskillnad i hur en person uppträder inför publik och mellan vad individen gör när 

ingen annan är närvarande. En grundläggande poäng i teorin är att ett specifikt område alltid 

kan skifta från att vara en främre- respektive en bakre region, beroende på situationen som 
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utspelar sig (ibid). Exempelvis befinner sig en anställd i den främre regionen då hon arbetar 

på förskolan med sina kollegor eller gentemot barnen, men i den bakre då hon öppnar 

förskolan ensam på morgonen. 

 

4.2.2 Att bli en fullvärdig medlem 

Genom att tillämpa författarens dramaturgiska perspektiv i analysen, kan en fördjupad 

förståelse åstadkommas över hur förskolepersonal tvingas framställa sig själva på ett visst sätt 

inför sina kollegor i förhållande till kontexten. Teorin syftar således till att beroende på vilken 

tid, plats och publik en människa möter i en specifik situation, kommer agerandet att se olika 

ut (Lindgren 2007). Förskolepersonalens identiteter kan följaktligen inte ses som stabila, utan 

formas och omformas ständigt vid interaktionen med andra. Målet med att framträda på ett 

lämpligt sätt inför publiken är att manipulera dessa för att uppnå erkännande (ibid). I denna 

studie är den huvudsakliga publiken därmed övrig personal på förskolan i förhållande till de 

som intervjuats. Vid användning av teorin tas en utgångspunkt i att de anställdas val av 

framträdanden därmed styrs av arbetsplatsens rådande normer, förväntningar och värderingar 

(jmf Goffman 2014). Då förväntningar styr en individs uppträdande i hopp om att bli 

godtagen, blir det därmed viktigt att ta hänsyn till att olika typer av förväntningar kan finnas 

på personalen i förhållande till deras yrkesbefattningar i analysen. Beroende på den anställdes 

tidigare erfarenheter, kan denna således behöva ta till olika uppträdanden för att manipulera 

kollegorna (ibid). 

 

4.2.3 Teamframträdanden 

Ett framträdande kan störas genom att någon av de inblandade i ett framträdande slutar att 

medverka trots det ömsesidiga förhållandet personerna emellan. För ett lyckat framträdande 

krävs ett deltagande av samtliga inblandade i en situation där vardera person spelar sin roll 

utan att avvika. I den främre regionen finns det en benägenhet att framträdandena 

institutionaliseras genom att de utförs tillsammans inom gruppen, vilket leder till kollektiva 

uppträdanden snarare än individuella (Ritzer 2014). Kollektiva framträdanden i ”team” är 

viktigt att ha beaktande i vår studie som studerar arbetslag, vilka arbetar tätt ihop. Det 

dramaturgiska perspektivet syftar på att grupper av individer samarbetar vid ett 

teamframträdande för att tillsammans utföra samma rutinartade scen (Goffman 2014). I 

föreställningen måste lagmedlemmarna således lita på att alla medlemmar handlar efter de 

rådande normerna och inte förstör genom att gå emot gruppens värderingar (ibid). Med hjälp 

av ovan presenterad interaktionsteori och dess innehållande begrepp som främre och bakre 

region, normer och teamframträdande vill vi i analysen söka förklaringar till hur personal på 
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förskolor väljer att framträda för att bli godkända av arbetsgruppen, samt hur detta samspelar 

med socialisationsprocessen. 

 

4.3 Collins interaktionsritualer 

Randall Collins presenterar i boken Interaction Ritual Chains (2004) sin teori om 

interaktionsritualer, vilka kan förstås likt samspel mellan människor som ger upphov till de 

inblandades välmående och kollektiva upprymdhet. För att interaktionsritualer ska kunna 

uppstå behövs fyra olika huvudkomponenter, vars omfattning avgör om interaktionen blir 

lyckad eller misslyckad. Den första komponenten innebär att en grupp om minst två behöver 

vara samlade så att de genom fysisk närvaro kan influera varandra. Därefter krävs en 

ömsesidig känsla för vilka som inkluderas i gruppen och vilka som exkluderas. Utöver dessa 

två komponenter krävs det också att man har ett gemensamt uppmärksamhetsfokus och 

samma grundläggande synsätt, samt att det råder känslomässigt delade upplevelser 

medlemmarna emellan (Collins 2004). Komponenterna leder i sin tur till olika utfall, där 

denna studie fokuserar på hur interaktionsritualerna skapar gruppsolidaritet och emotionell 

energi. I analysen kommer teorin att tillämpas för att diskutera betydelsen av att vara en del av 

ett arbetslag och uppleva kollektiv upprymdhet. 

 

Figur 1. Modell för interaktionsritualer 

 

Egenkonstruerad figur utifrån Randall Collins interaktionsritualsmodell. 
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Beroende på huvudkomponenternas styrka kan interaktionsritualerna resultera i både lyckade 

och misslyckade interaktionsresultat (Collins 2004). Collins presenterar bland annat begreppet 

emotionell energi som uppstår genom interaktionsritualer. Emotionell energi kan förklaras 

som en långvarig känsla vilken sträcker sig över tid och som således inte uppstår i en enskild 

situation för att sedan försvinna. Om interaktionsritualerna inte upprätthålls inom gruppen kan 

de emotionella energierna komma att förändras. Hög emotionell energi innebär att en individ 

upplever känsla av självförtroende, upprymdhet, styrka, engagemang och starkt 

initiativtagande (ibid). Den emotionella energin påverkar således en individs emotionella 

hälsa. En lyckad integrering bidrar med en hög nivå av emotionell energi hos gruppens 

medlemmar vilket gör att de vill fortskrida ritualerna. En individs hälsotillstånd kan däremot 

påverkas negativt när denna deltagit i interaktionsritualer som upplevts misslyckade. Då kan 

individen istället sakna känsla av tillhörighet, självkänsla och engagemang i relation till 

gruppen och den emotionella energin blir således låg. Den gemensamma gruppkänslan och 

gruppens sammanhållning kan då saknas, vilket gör att medlemmar kommer vilja undvika 

interaktionsritualerna inom gruppen (ibid). Beroende på om en grupp besitter låg eller hög 

emotionell energi, kan det förklara huruvida en grupps integrering kan ses som lyckad eller 

misslyckad. Teorin kan också hjälpa oss att mer ingående förstå hur sammanhållningen, det 

vill säga gruppsolidariteten, inom arbetslag kan påverka förskolepersonal att känna 

tillhörighet och gemenskap. Collins menar att det är lyckade interaktionsritualer som bidrar 

till gruppsammanhållning och en kollektiv upprymdhet (ibid).   

  

5 Metod & tillvägagångssätt 
Inledningsvis kommer avsnittet att presentera den kvalitativa intervjumetoden som tillämpats 

i studiens insamling av material. Därefter behandlas ett kapitel om genomförandet av 

intervjuerna och bearbetning av materialet. Vidare presenteras urval och tillträde följt med ett 

stycke rörande etiska dilemman. Avslutningsvis reflekteras tillvägagångssättet under 

metodologisk reflektion.  

 

5.1 Kvalitativ intervjumetod  

Utifrån studiens syfte och problemformulering har en kvalitativ metod tillämpats vid 

insamling och bearbetning av material. Då studien har för avsikt att skapa en ökad förståelse 

av förskolepersonals upplevelser i relation till socialisationsprocessen samt betydelsen av ett 

välfungerande arbetslag, blev kvalitativa intervjuer ett relevant tillvägagångssätt utifrån 

studiens problemformuleringar (jmf Dannefjord 2005). Intervjuer skapar möjligheten till att 
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mer djupgående tolka och förstå anställdas egna upplevelser och erfarenheter i förhållande till 

deras arbete (jmf Ahrne 2015). Metodvalet har också gjorts med bakgrund av vad den tidigare 

forskningen som återfunnits inom området, vilket mestadels är studier som bidragit med 

deskriptiva förklaringar av socialisationsprocesser och arbetslag. Således har en 

kunskapslucka hittats där en mer innehållsrik och djupgående förståelse ofta saknas i 

förhållande till personalens upplevelser. 

 

5.1.1 Genomförande 

Inledningsvis konstruerades en semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att frågor 

förbereddes samtidigt som utrymme lämnades för eventuella följdfrågor. Valet av en 

semistrukturerad intervjumetod gjordes med det bakomliggande syftet att skapa goda 

förutsättningar till att hålla samtalen inom problemområdet, men också för att anpassning 

skulle kunna göras utifrån intervjupersonernas svar (jmf Kvale & Brinkmann 2014). 

Intervjuguiden skapades utifrån fyra teman: frågor om intervjupersonens bakgrund, 

förskoleverksamheten, arbetsgruppen och arbetstrivsel. Samtliga teman bröts ned till 

konkreta och öppet formulerade frågor för att hjälpa oss frambringa ett mer omfattande 

material att analysera. Exempelvis ställdes frågor om intervjupersonernas tidigare 

erfarenheter, nuvarande arbetssituation och deras upplevelser av arbetslagets betydelse i 

relation till yrket.  

 

Samtliga 12 intervjuer genomfördes på de anställdas arbetsplatser, bortsett från en intervju på 

stadsbiblioteket. Antalet intervjuer styrdes efter den empiriska mättnaden och efter cirka åtta 

stycken intervjuer upplevdes flera återkommande mönster i samtliga intervjuer (jmf Kvale & 

Brinkmann 2014). Ett upprepande samband var bland annat att det förekom en distinktion 

mellan utbildade och yngre personal som saknade relevant utbildning. Dessutom 

synliggjordes återkommande sociala strategier och önskade egenskaper vid inträde. När den 

empiriska mättnaden uppstod togs ett beslut att komplettera med ytterligare fyra stycken 

intervjuer för att försäkra mättnaden. Valet att utföra fler intervjuer grundades dessutom i att 

få en jämnare fördelning av yrkeskategorierna då såväl barnskötare som outbildad personal 

var färre än antalet förskollärare. Anledningen till att en mer jämn fördelning mellan 

personalen önskades, står i relation till studiens ambition att delvis studera frågorna utifrån 

förskolans olika yrkesbefattningar.  

 

Intervjuerna har utförts ostört då vi i samtliga fall haft tillgång till avskilda utrymmen. Det har 

således inte varit några störningsmoment i form av exempelvis kollegor som kunnat distrahera 



  
 

17 

eller påverka intervjusituationen. Valet att utföra intervjuerna avskilt gjordes med 

förhoppningen att de medverkande skulle känna sig trygga i situationen (Ahrne 2015). 

Intervjuerna genomfördes dessutom enskilt med en intervjuperson i taget, av anledning till att 

vissa frågor kan upplevas som känsliga att prata om inför en grupp. Vid intervjusituationerna 

har vi båda medverkat och turats om att ansvara för enskilda intervjuer. En har således 

ansvarat för intervjun och ställt största delen av frågorna med intervjuguiden som mall. Den 

andra har suttit med under intervjun och inflikat i samtalet om något intressant 

uppmärksammats.  

 

5.1.2 Bearbetning av material  

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av röstinspelning och skrivits ut med hjälp av 

transkriberingsprogram. Den sammanlagda intervjutiden för de 12 intervjuerna som utförts är 

åtta timmar, vilket resulterat i drygt 160 sidor transkriberingar. Uttryck som “mm” och “ja” 

vilka har använts under intervjuerna för att uppmuntra utveckling av intervjupersonernas svar, 

har reducerats vid transkriberingen för att underlätta läsningen (jmf Kvale & Brinkmann 

2014). Då transkriberingarna var färdiga påbörjades sortering av materialet genom att 

samtliga intervjuer lästes igenom och därefter tematiserades med hjälp av färgkodning. 

Teman utformades för att kunna besvara studiens forskningsfrågor, men konstruerades även 

utefter återkommande upptäckter under intervjusituationerna. För att kunna svara på studiens 

första fråga om socialisationsprocessen tematiserades sociala strategier samt mottagande vid 

inträde. Andra forskningsfrågan rörande välfungerande arbetsgrupper tematiserades utefter 

verksamhetens struktur och egenskaper för sammanhållning. Vidare tematiserades 

trivselfaktorer för att besvara studiens tredje fråga. Slutligen färgkodades även resursbrister, 

hierarkiska skillnader samt utmärkande drag från den kvinnliga kulturen för att få med 

betydelsefulla bakgrundsaspekter vid besvarande av forskningsfrågorna. Efter färgkodningen 

påbörjades analys genom att leta efter återkommande mönster och sortera ut relevanta citat.  

 

Även ett etnometodologiskt tillvägagångssätt har tillämpats vid analysarbetet för att hjälpa oss 

att förstå delar av empirin. Genom att uppmärksamma informanternas agerande under en 

intervjusituation kan förståelse uppnås hur de hävdar sig som medlemmar av den sociala 

kategori de tillskrivs genom intervjusituationen (Rennstam & Wästerfors 2015). Vid 

tillämpning av tillvägagångssättet måste både intervjupersonens och forskarens uttalanden tas 

i beaktande. Genom att göra detta kan samtalet förstås som en del av verkligheten där 

intervjupersonen skapar och återskapar såväl identiteter som en viss social ordning (ibid). I 

denna studiens intervjusituationer kunde de intervjuade således ses som representanter av 
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förskoleverksamheterna och deras uttalanden kunde analyseras i förhållande till deras 

yrkesroller. Tillvägagångssättet skapade också förutsättningar till att närmare förstå hur 

snarare än vad som gör att en nyanställd kan socialiseras in till en arbetsgrupp (jmf Rennstam 

& Wästerfors 2015). 

 

5.2 Urval & Tillträde 

Studien begränsades till en kommun där anställd personal på kommunala förskolor har 

studerats. Avgränsningen har gjorts med bakgrunden att arbetsgrupper inom kommunala 

förskolor å ena sidan följer förskolans läroplan, å andra sidan förväntas följa en liknande 

arbetsstruktur inom samtliga verksamheter. Dessutom är möjligheten större att kommunala 

förskolor följer en liknande utbildningsplan och organisering över hela landet. Då en önskan 

var att genomföra fysiska intervjuer togs ett beslut att kontakta förskolor belägna i samma 

stad för att effektivt kunna utföra intervjuer under en kortare tidsaspekt. Vid val av 

informanter tillämpades ett strategiskt urval i relation till de relevanta urvalskriterierna. Ett 

grundläggande kriterium var att intervjupersonen i dagsläget skulle arbeta på en 

förskoleverksamhet för att skapa aktualitet i studien (jmf Ahrne 2015). Resterande kriterier 

har grundats i att skapa en variation i det insamlade materialet då studien ämnar ge förståelse 

för de faktorer som kan påverka socialisationsprocessen. Vi har därför valt att ha en variation 

bland informanternas olika utbildningsbakgrund, erfarenheter och ålder, vilka kan ses som 

ytterligare urvalskriterier. Vid val av möjliga intervjupersoner togs därmed ett beslut att hitta 

förskolepersonal med olika yrkesbeteckningar att intervjua, där såväl outbildad personal som 

utbildad personal i form av barnskötare och förskollärare eftersöktes. Tanken med dessa val 

var att nå en bredd bland informanterna, då tidigare forskning visar på att en tydlig distinktion 

finns mellan de anställda i förhållande till tidigare erfarenheter inom förskoleverksamheten 

(jmf Eriksson 2014). De olika yrkesbefattningarna blev slutligen sex stycken förskollärare, tre 

barnskötare och tre outbildade och åldersspannet på de intervjuade sträckte sig mellan 20 och 

58 år. 

 

För att få tillgång till undersökningsfältet gjordes inledningsvis en granskning via kommunens 

hemsida av vilka förskolor som inkluderas i tätorten. På hemsidan återfanns även 

kontaktuppgifter till aktuella förskolechefer för respektive förskolor. För att söka intresse om 

medverkan kontaktades de 21 stycken förskolechefer som var verksamma inom tätortens 

förskolor. En del av förskolecheferna ansvarade för en verksamhet medan andra ansvarade för 

flera olika verksamheter. Ett missivbrev utformades där studiens syfte och bakgrund beskrevs 
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(Bilaga 2). I missivbrevet tydliggjordes även de medverkandes anonymitet, såväl personalens 

som förskolans (jmf Kvale & Brinkmann 2014). Missivbrevet mailades tillsammans med våra 

egna kontaktuppgifter till samtliga förskolechefer inom kommunens tätort. Återkoppling från 

förskolecheferna gjordes relativt snabbt där några svarade att de skulle kolla upp intresset 

bland personal, medan andra tackade nej redan från början. Ungefär hälften av 

förskolecheferna återkopplade inte alls. Av de verksamheter som visade intresse för 

deltagande i studien återkopplade flertalet redan samma dag, där förskolecheferna bifogade 

den aktuella personalens kontaktuppgifter. De första intervjuerna kunde därigenom påbörjas 

några arbetsdagar senare. Förskolecheferna hjälpte oss således in på undersökningsfältet och 

det var genom dem som studiens intervjupersoner kunde nås. Vissa av intervjuerna har 

dessutom utvecklats till ett snöbollsurval genom att personal spridit information om 

medverkan i studien till sina kollegor, vilket lett oss till ytterligare intervjuer. På en av de 

aktuella verksamheterna hjälpte snöbollsurvalet oss till att fyra intervjupersoner medverkade 

från samma förskola.  

 

5.3 Etiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. Innan intervjuerna 

genomfördes delgavs intervjupersonerna information om studiens syfte genom ett missivbrev. 

Redan i detta stadie behövde informanten godkänna sitt samtycke till medverkan, vilket likväl 

har försäkrats vid de enskilda intervjusituationerna. Informanterna upplystes även om 

möjligheten att avbryta under intervjuns gång. Dessutom förtydligades det att materialet 

enbart är avsett för den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2002). Intervjupersonernas namn 

och arbetsplats är ersatta med pseudonymer för att de inte ska kunna identifieras och 

därigenom förblir anonyma (ibid). De påhittade namnen har utformats med det 

bakomliggande syftet att läsaren ska kunna förstå vilken yrkesbefattning den intervjuade har. 

Därav börjar alla intervjuades namn på den första bokstaven i deras yrkesbefattning i relation 

till förskoleyrket. Förskollärares namn börjar följaktligen på bokstaven F, barnskötares namn 

på B och de outbildade på O. Då studien undersöker sociala relationer inom arbetslag, fanns 

en risk att vissa intervjufrågor kunde upplevas som känsliga och påträngande för 

informanterna. Med detta i beaktande tydliggjordes det att informanterna inte behövde svara 

på frågor de upplevde som obekväma. 
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5.4 Metodologisk reflektion  

En inledande reflektion berör studiens val av de specifika förskoleverksamheterna samt 

personalen inom dessa. Det insamlade materialet hade möjligtvis kunnat skilja sig om vi hade 

valt att kontakta ytterligare förskoleverksamheter belägna i andra kommuner. En risk finns att 

den valda kommunen har specifika drag gällande förskolornas arbetsstruktur och värderingar 

som inte överensstämmer med övriga delar av landet. Resultatet skulle eventuellt även 

påverkats om vi haft en större spridning av förskolor inom den aktuella kommunen. 

Förhoppningen var dock att finna generella drag oavsett enskild förskoleverksamhet, vilket vi 

tycker oss funnit. En utmaning låg dessutom i att studera personal i ett lagom antal förskolor. 

Detta eftersom vi ansåg att endast en förskola skulle bli för liten att studera om vi ville få en 

spridning mellan urvalskriterierna som yrkesbefattning och ålder. Slutligen intervjuades 

personal från sex olika verksamheter, dock har skillnader mellan dessa verksamheter ej 

återfunnits i materialet.  

 

Även urvalet i förhållande till intervjupersonerna bör reflekteras över. Ett problem som tidigt 

uppstod vid förfrågningarna till förskolecheferna att intervjua personalen var att det upplevdes 

som lättare att få tag på legitimerade förskollärare jämfört med barnskötare och outbildad 

personal. Detta kan grunda sig i flera olika anledningar. Bland annat kan skillnaden i vilka 

som ville ställa upp berott på att förskolecheferna fördelaktigt valde att tillfråga just de 

legitimerade pedagogerna för att framställa verksamheten på bästa möjliga sätt. Det vill säga 

att de eventuellt ville hävda sig inför oss genom att upplysa att de hade utbildad personal på 

verksamheterna, då utbildning visat sig vara högt värderat. Ytterligare en reflektion över 

varför ett större intresse att ställa upp på en intervju återfanns hos just förskollärare, är att de 

själva befunnit sig i samma situation som oss. En legitimerad förskollärare har också 

genomgått en högskoleutbildning vilket möjligtvis har lett till att de är mer intresserade och 

öppna för medverkan i studier. Det kan också hända att de har en delad förståelse i 

svårigheten att få tag på intervjupersoner och därför valde att ställa upp i en större 

utsträckning.  

 

En annan tanke som väckts i förhållande till metodvalen rör de enskilda intervjusituationernas 

utformning. Från första början fanns det en tanke att genomföra fokusgruppsintervjuer, men 

då metodvalet eventuellt skulle begränsat intervjupersonernas uttalanden togs en annan väg. 

Med valet att istället genomföra en intervju åt gången önskade vi att kunna belysa personernas 

egna erfarenheter och upplevelser. Denna ändring har å ena sidan gynnat oss genom att 
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intervjupersonerna har kunnat tillåta sig vara mer öppna. Samtidigt som gruppintervjuer å 

andra sidan hade kunnat ge oss en tydligare bild över hur ett arbetslag kommunicerar och 

fungerar i grupp. Ytterligare en tanke som fanns i början av studien var att endast en av oss 

skulle medverka på vardera intervjun. Dock blev vi inbjudna till att genomföra den första 

intervjun tillsammans och valde därav att delta båda två för att upptäcka eventuella 

svårigheter i intervjuguiden. Innan intervjun beslutades det att den ena skulle hålla i övertaget 

av intervjun, medan den andra skulle sitta bredvid och inflika vid behov. Tillvägagångssättet 

visade sig vara mycket effektivt och utvecklades till att en person höll i intervjuerna och 

främst koncentrerade sig på intervjufrågorna. Den andre lade däremot allt fokus på vad den 

intervjuade faktiskt berättade och kunde därmed lättare ställa relevanta följdfrågor i samtalet, 

vem som gjorde vad växlades mellan olika intervjuer. Att båda parter medverkat under 

intervjuerna kan också ha fått negativa påföljder eftersom intervjupersonerna eventuellt känt 

sig underordnade. Detta märktes dock inte av, utan stämningen under intervjusituationerna 

upplevdes som avslappnad och eftersom alla tre parter deltog i samtalet blev det mer likt en 

vardaglig konversation. 

 

6 Resultat & Analys 
Resultatet kommer att presenteras under tre olika kategorier vilka sorterats fram för att svara 

på studiens syfte och forskningsfrågor. Det vill säga hur vi kan förstå socialisationsprocessen 

förskolepersonal genomgår för att bli fullvärdiga medlemmar i ett arbetslag, betydelsen av en 

välfungerande arbetsgrupp samt hur gruppdynamiken samspelar med de anställdas 

arbetstrivsel. Inledningsvis behandlas ett avsnitt om inträdesprocessen för att kunna besvara 

studiens första forskningsfråga. Vidare presenteras kategorin välfungerande arbetsgrupp som 

står i relation till studiens andra fråga, för att avslutningsvis behandla studiens sista fråga 

rörande arbetstrivsel. Resultatet av det insamlade materialet, kommer att presenteras och 

analyseras löpande med tidigare forskning och valda teorier. Vardera avsnitt inledes med 

resultatredovisning och avslutas med analys i relation till det som presenterats.  

 

Intervjupersonerna vilka kommer att behandlas nedan är tre stycken outbildade inom området: 

Olivia 20, Ofelia 21 och Olga 21. Tre barnskötare: Bianca 35, Bea 52, och Birgitta 53. Samt 

sex stycken förskollärare: Fanny 44, Freja 45, Felicia 49, Frida 51, Filippa 58 och Fia 58.  
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6.1 Inträdesprocessen 

Avsnittet nedan kommer presentera resultat i förhållande till förskolepersonals inträde i ett 

arbetslag. Redovisningen och analysen av materialet syftar i synnerhet till att förstå 

socialisationsprocessen för att bli en fullvärdig medlem. Efter en kort introduktion rörande 

förekomsten av personalinträden, kommer ett stycke om sociala strategier för att komma in i 

ett arbetslag presenteras. Vidare behandlas hur ny personal tas emot inom en redan befintlig 

arbetsgrupp, vilket följs av hinder och möjligheter vid inträdesprocessen. Avsnittet avrundas 

med en analys i relation till det presenterade resultatet. 

 

6.1.1 Personalinträde 

Det insamlade materialet bekräftar påståendet att det ofta saknas personal inom dagens 

förskoleverksamheter. Personal kommer och går, arbetslag omformas och flera av de 

intervjuade berättar hur de dagligen behöver lösa resursproblemen. Fia uttalar sig om sina 

upplevelser när arbetslaget skiftar och ny personal inträder: 

  

Ja men det är ju alltid lite sådär, innan man lär känna varandra och hur man jobbar och fördelar 

arbetsuppgifter och ja. Men i regel så går det ju bra. Alltså man, man är så van och jobba med så mycket 

olika människor nu. Det är ju ja, man får försöka vara trygg i sig själv, sen är det ju skönast om man kan 

vara samma arbetslag, det är ju inte lika jobbigt om det bara är en som byts ut som om det är flera 

stycken. (Fia) 

  

Fia belyser att det inte hör till ovanligheten att behöva arbeta med nya människor då 

personalen numera byts ut med jämna mellanrum. Detta innebär att personalen ständigt 

behöver lära känna nya kollegor och skapa nya strukturer för att arbetslaget ska fungera. Fia 

berättar också att problemet påverkar arbetslaget genom att det skulle vara skönare om 

kollegorna vore mer bestående. Att det uppstår komplikationer då ny personal löpande 

inträder i arbetsgruppen uttalar Felicia vidare: 

  

Och det kan ju vara jobbigt sen då, när man kommer när arbetet redan är igång. Då kommer hon ny till 

den gruppen och sen känner hon kanske att “Här är det redan igång-startat och jag ska bara hänga på 

härvid” […] lite får man ju köpa det samtidigt som det kanske kan vara jobbigt att komma in bara såhär 

att “Jaha nu kan jag inte vara med och påverka från början”. Och sen då är man nya inför varandra hela 

tiden [...] så är det ju också en osäkerhet i hur man ska känna att ja “nu ska jag ha samling inför andra  

kanske”. (Felicia) 
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Felicias upplevelse om att personal som står nya inför varandra inom arbetslagen förmås 

arbeta ihop omedelbart och rätta sig efter den nya arbetsgruppens struktur, styrks av de övriga 

intervjupersonerna. I och med att majoriteten av intervjupersonerna både bekräftar och uttalar 

sig liknande om att personalstyrkan rubbas mer än önskat, kommer resterande delar av 

resultatet i förhållande till inträdesprocessen ägnas åt hur man handskas med fenomenet. Det 

vill säga till hur ny personal behöver gå tillväga för att komma in i en arbetsgrupp, men likväl 

till hur anställda tas emot av gruppen.  

 

6.1.2 Sociala strategier för att bli godkänd 

Intervjupersonerna beskriver att de vid inträde i ett nytt arbetslag förväntas använda sig av 

sociala strategier som att ställa mycket frågor om hur det specifika arbetslaget jobbar eller 

genom att visa sig öppensinnade. Ett av de återkommande sambanden i intervjuerna pekar på 

att det som ny gäller att anpassa sig efter den redan befintliga arbetsgruppens synsätt och 

arbetssätt vid inträde: 

  

[…] Det var inte fint att tycka på vissa sätt, man skulle liksom tycka Reggio, men det tycker jag har 

blivit mycket mer öppet och man kan faktiskt och får tänka olika och att man kan få till en diskussion 

utan att någon snäser av en eller att man känner sig dum eller såhär. (Frida) 

 

Frida berättar om hur det först var då hon började arbeta på den nuvarande förskolan och 

skulle komma in i arbetslaget. Till en början upplevde hon att man borde tycka och tänka på 

ett sådant sätt som överensstämde med övriga kollegors tankar för att som ny smälta in i 

arbetsgruppen. I detta fall innebar det att tänka Reggio, vilket kännetecknar en viss typ av 

kunskapssyn där barnen själva får utforska i sitt lärande. Felicia arbetar som förskollärare på 

en annan verksamhet, men syftar på att samma typ av anpassning efterfrågas av personalen 

som kommer in till deras arbetslag: 

  

Och sen samtidigt så hoppas man ju då att den som kommer är intresserad av att lyssna in lite hurdant vi 

har jobbat och kan ta till sig lite först då att det här fungerar bra och att man hoppas att man kan anpassa 

sig till det. Samtidigt så är det ju inte så att “Såhär har vi alltid gjort och det ska man följa” utan då kan 

man ju förändra det i efterhand. (Felicia) 

 

Även om Felicia påpekar att det är möjligt att få igenom den egna viljan på den nya 

arbetsplatsen i ett senare skede, framkommer det att det finns en önskan om att personen som 

kommer in till arbetslaget ska rätta sig efter de rådande normerna. Ny personal bör således 

tillämpa en aktiv anpassning till den nya verksamheten likt en social strategi både gällande 
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arbetssätt och värderingar, något som dessutom påvisas i tidigare forskning (jmf Korte & Lin 

2013). Då Ofelia svarar på frågan om nya i arbetsgruppen har möjlighet att komma med 

förslag, menar hon att det visserligen ser lite olika ut men att en hel del anser att man bör låta 

det gå till som de gamla tycker. Att nyanställda bör rätta sig efter det nuvarande arbetslaget 

samspelar med strategin att ständigt fråga sig fram, vilket flera av intervjupersonerna som 

nyligen börjat i ett arbetslag tillämpat. Olga och Ofelia, vilka båda är unga och saknar en 

pedagogisk utbildning men ändå arbetat kvar en längre tid inom respektive verksamheter, 

anser att de aktivt frågat sig fram och därigenom blivit en del av gruppen. Olga menar att 

varför hon blev väl mottagen medan andra nya upplevt motsatsen på samma arbetsplats, 

förmodligen grundar sig i att hon vågade fråga vad hon skulle göra och hur hon skulle vara 

inne hos dem. Ofelia uttrycker sig som följande efter frågan hur man ska vara när man 

kommer ny till ett arbetslag: 

  

Alltid ska man ju försöka att i alla fall ha ett glatt humör och alltså våga att ta lite ansvar, man ska ju inte 

göra för mycket såklart. Men alltså fråga, det är ju jättebra att fråga hela tiden. (Ofelia) 

 

Att fråga sig fram om hur den befintliga personalen arbetar för att kunna göra en aktiv 

anpassning, visar sig således hjälpa nya medlemmar att ta sig ann en arbetsgrupp. Fia som har 

jobbat många år inom förskolan uppmanar även hon till att fråga mycket om man kliver in i 

ett arbetslag. Samtidigt som hon påpekar att det är viktigt att visa intresse, social kompetens 

och positivitet. De sistnämnda egenskaperna är sociala strategier som omgående nämns i det 

insamlade materialet. Bianca sammanfattar det hela genom att berätta att personal gärna ska 

vara ”lite färgstarka” samtidigt som man ska visa sig ödmjuk. Att sociala strategier är 

betydande för en lyckad socialisering och för att bli accepterade av arbetsgruppen, stämmer 

dessutom med tidigare forskning (jmf Wang m.fl. 2017; Korte & Lin 2013; Korte 2009; 

Bauer m.fl. 2007). Ny personal har därmed ett visst ansvar för att visa intresse inför övriga i 

arbetslaget, samtidigt som det krävs ett bra bemötande från kollegor. Utöver de förväntningar 

som finns på ny personal vilka inträder i ett redan existerande arbetslag, ställs således även 

krav på den befintliga personalen och deras mottagande.  

 

6.1.3 Mottagande från arbetsgruppen 

Ett resultat som framkommer i intervjupersonernas uttalanden är att det saknas en rådande 

struktur då en person inträder i ett nytt arbetslag i förhållande till hur denna ska tas emot. Vid 

frågan hur det går till när ny personal börjar på arbetet svarar Olga som följande: 
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Nej man blir bara, man får liksom hoppa in och sedan får man, nej alltså man bara hoppar in typ och så 

får man ju typ fråga sig till oftast. När jag hoppade in så vara det jättemånga som var sjukskrivna så det 

var jättemånga vikarier och det var lite personal. Så de hann väl typ inte riktigt med. (Olga) 

  

Olgas förklaring om hur det brukar gå till då ny personal kommer till förskolan är en av flera 

liknande berättelser vilka visar på upplevda brister i mottagandet. Ny personal, främst 

vikarier, berättar att de mer eller mindre kastas in i verksamheten utan information om hur 

arbetsuppgifter förefaller eller hur gruppen arbetar. Även Filippa, Felicia, Fia och Ofelia 

kommenterar alla att det bara är att hoppa in utan upplärning eller introduktion för den som 

kommer som ny. Det saknas ofta planering och tid i förhållande till hur arbetslaget ska lyckas 

ta emot ny personal samt lära upp dessa för att kunna arbeta på ett effektivt sätt, men också 

känna sig välkomna. Fia talar om hur gruppen själva får ta sig tid till att informera ny personal 

och skapa nya strukturer i ett arbetslag, vare sig om en enskild person kommer in eller om ett 

helt nytt arbetslag ska bildas. Då Felicia svarar på frågan om det finns någon introduktion när 

en ny arbetsgrupp bildas uttrycker hon sig som följande: ”Nej nej, utan det är bara såhär att 

man blir ihopsatt i en grupp och sen: här är gruppen, här är barnen och nu ska ni jobba och 

fungera tillsammans”. Detta ställer höga krav på de som kommer in likväl på den personal 

som redan finns. Trots saknad av planerad upplärning tyder resultatet på att personalen 

försöker ta emot ny personal så bra som det är möjligt, vilket är viktigt för att uppnå ett lyckat 

inträde (jmf Gruman m.fl 2006). Birgitta belyser vikten av att ge ett trevligt bemötande till 

den som kommer in: 

 

[...] De klagade jättemycket på henne att hon var så blyg och hon gjorde inget och bla bla bla. Nu ska vi 

inte skryta men när hon kom in här så tänkte vi “Men gud hon var ju jättetrevlig och vad duktig hon var 

och hon kunde ju det och det och det”,” Vad tycker du är bra?” och “Vad kan du?” så då satte vi henne 

på det hon kunde. Typ “Nu kan du ha samlingarna och vara med här” och så bara poff så vände det ju. 

Så bemötande är ju a och o. (Birgitta) 

  

Hur nya medarbetare blir bemötta av redan befintlig personal går därmed att sätta i relation till 

hur de kommer prestera och lyckas komma in i arbetslaget. Något de intervjuade arbetar 

aktivt med vid mottagandet är att vara tydliga med att berätta vilka förväntningarna som finns 

på den som inträder. Att förmedla hur verksamheten fungerar upplevs som nödvändigt då 

intervjupersonerna menar att det är svårt att arbeta med någon som inte vet vilka rutiner som 

gäller.  
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6.1.4 Hinder och möjligheter vid inträde 

Ett hinder som personal visar sig stöta på vid inträdande i nya arbetsgrupper står i förhållande 

till personal- och tidsbristen. Bianca berättar om sina erfarenheter då vikarier inträder på 

grund av personalbristen:  

 

Tyvärr har vi inte möjligheten att vara övertrevliga och berätta så många tankar om hur vi jobbar, utan 

då fattas vi ju en personal så då kan vi ju inte ta hand om en till, utan då måste det vara en hjälp för 

annars kunde vi lika gärna jobbat själva. (Bianca) 

  

Bianca såväl som de övriga intervjupersonerna upplever att personalbristen har en negativ 

inverkan på arbetslagets möjligheter att ge ett bra mottagande till nya medlemmar. Flera av de 

intervjuade påpekar att det inte finns tillräckligt med tid att lära de nya medarbetarna hur 

arbetet ser ut inne hos dem i form av rutiner och värderingar. Tidsbristen ute på 

verksamheterna leder således till att den ordinarie personalen inte hinner ta hand om både 

barngruppen och nya kollegor på en och samma gång. Ett återkommande tema utifrån 

intervjuerna är dock att förskolepersonalens bemötande skiljer sig åt beroende på om den nya 

personen kommer arbeta i verksamheten för enbart några dagar eller under en längre 

tidsperiod. För personal som innehar större chans till fast anställning är det lättare att bli 

mottagen, eftersom det då görs en ökad kraftansträngning från gruppens medlemmar. Dessa 

ansträngningar kan handla om att lägga mer tid på att ge information om verksamhetens 

struktur och arbetssätt. Precis som Bianca avspeglar problemet av både tidsbristen och 

personalbristen i relation till bemötande av nya medlemmar, uttrycker Bea liknande 

upplevelser: 

  

Men skulle du komma in, alltså jag tror det är skillnaden att kommer det in en som är utbildad så tänker 

man att den kan ju bli anställd här. Det är längre tid den personen ska vara här. En vikarie kan vara fyra 

timmar en eftermiddag och ibland får man vara ärlig och säga att ibland orkar man inte alltid vara den 

här som blurrar hela tiden. För man känner att de har ju också ett ansvar när de kommer ut och fråga 

saker. (Bea) 

Bea syftar på att de befintliga medlemmarna i arbetslaget gör olika ansträngningar beroende 

på vem som kommer in och vilka kvaliteter personen har. Förutom att möjligheterna till att ge 

ett bättre mottagande av ny personal står i förhållande till hur länge en person kommer vara 

där, berättar Bea om hur den nyanställdas yrkesbefattning spelar in. Att det finns en 

distinktion i bemötandet beroende på om de som inträder innehar en pedagogisk utbildning 

eller inte, framkommer i flertalet av de intervjuades svar. En övergripande påföljd som 
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beskrivs av de intervjuade är hur verksamheter mot sin vilja tvingas ta in personal utan 

relevant utbildning till arbetslagen för att klara av bemanningen. Detta är något som den 

utbildade personalen ofta misstycker till samtidigt som det existerar en bakomliggande 

tacksamhet över att någon kommer för att arbeta. Förskolläraren Fanny menar att “förut så 

tyckte man att det var synd om man inte fick tag på en utbildad person och nu så får man nöja 

sig om man får vem som helst i princip”. Intervjupersonerna berättar om oron över att det 

saknas anställda för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett korrekt sätt, något som många 

gånger benämns i samband med upplevelsen att barngrupperna blivit allt större med tiden. 

Desto färre anställda som har kompetens i form av lång erfarenhet eller utbildning, desto 

högre ansvar hamnar på övriga i arbetslaget. Ett återkommande uttryck är att det upplevs 

nästintill hopplöst att få in utbildad och kompetent personal vid behov. Likväl som bland 

annat Fanny, Freja, Filippa, Frida och Bea menar att yrket kräver utbildning och att vid 

saknad av en relevant sådan, har man egentligen inget där att göra.  

[...] det är hopplöst att få tag i utbildad personal. Jag menar vi har X inne hos oss nu, outbildad 

skitduktig tjej, alltså vi kunde inte haft bättre vikarie. Men det är ändå liksom, hon är ju inte utbildad [...] 

de räknas ju inte riktigt då, så länge de inte är utbildade då. (Bea) 

 

Svaret visar på att man ser olika till ny personal i arbetsgruppen beroende på vilken 

yrkesbefattning denna har, samtidigt som det synliggör det återkommande mönstret att 

intervjupersonernas egna tankar är splittrade rörande ämnet. Det berättas gärna om hur icke-

utbildade är oönskade ute på verksamheterna samtidigt som personalen pratar positivt om de 

som saknar utbildning inom deras arbetslag. Fia förklarar hur mottagandet påverkas av 

personens yrkesstatus genom att personalen tilldelas olika arbetsuppgifter beroende på 

tidigare erfarenheter. Utifrån insamlat material framgår det därmed att förskolepersonal som 

varit inom verksamheten under en längre tid gör en distinktion erfarenhetsmässigt på de 

anställda. Det görs dessutom en åldersmässig skillnad när ung personal inträder till ett 

arbetslag, vilket Filippa uttrycker vid svar på frågan hur personalbristen märks av:  

  

 Det har ju gett jätteproblem när det kommer en ung, för jag säger ung utan att kränka någon […] Du 

kan ju också vara väldigt passiv i den rollen och vi har för mycket att göra för att någon kan stå med 

händerna i fickorna och titta på för att du är blyg och inte vågar ta för dig, å det är man om man är 

nitton. (Filippa) 

Filippa berättar hur hon har mindre förtroende för unga och outbildade som kommer in till 

arbetslaget, något som dessutom styr de rådande förväntningarna. Att unga utan pedagogisk 



  
 

28 

utbildning inträder ses som ett problem, instämmer också Freja till när hon talar om 

frustrationen över att det kommer okunnig personal som ska ha betalt. Vidare förklarar hon 

hur samspelet absolut kan fungera men att det alltid kommer finnas en skillnad i kvaliteten. 

6.1.5 Analys inträdesprocessen 

Inträdesprocessen som presenterats kan förklaras och förstås som en socialisationsprocess, där 

personal som inträder till arbetslagen anpassar sig till de normer och värderingar som råder i 

den befintliga arbetsgruppen (jmf Närvänen 2013). Studien visar att arbetslagets nya 

medlemmar behöver anpassa sig aktivt till gruppens synsätt för att lyckas komma in i 

arbetslaget. Detta kan förstås i förhållande till hur Wentworth (1980) menar att 

socialisationsprocessen kan liknas med aktiviteter, vilka skapar struktur för en medlems 

inträde i en redan förekommande social värld. De sociala strategier som tillämpas för att bli 

accepterade inom arbetslagen, kan förklaras som sådana typer av aktiviteter. Resultatet tyder 

därmed på att det är gynnsamt att tillämpa sociala strategier som att ställa frågor, praktisera 

aktiv anpassning, skapa goda relationer och visa sig intresserad vid inträde i en ny 

arbetsgrupp. Likt tidigare forskning presenterat är det även lättare att ta emot socialt stöd från 

kollegor om den nya personalen är medveten om att anpassningsbara attityder behöver 

tillämpas (jmf Murphy m.fl. 2010).  

 

De ansträngningar personal gör vid inträde i arbetslag kan vidare förklaras med hjälp av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Då ny personal anpassar sig till de normer som 

förekommer i arbetslaget strävar individen således efter att bli godkänd och omtyckt av 

publiken, det vill säga av kollegorna (jmf Goffman 2014). Den nya kollegan förhåller sig 

därmed till arbetslagets normer, likväl som den framställer sig utifrån de förväntningar som 

finns på den nya arbetsrollen. Goffman menar att ett framträdande i den främre regionen går 

att tolka genom att se till vad den framträdande behöver för att utföra sin roll, vilket i denna 

studie främst motsvarar sociala strategier som behöver tillämpas vid inträde i ett nytt 

arbetslag. Likväl som teorin utgår från att se till vilka förväntningar som finns på den 

framträdande och på vad denna ska göra. Av det insamlade materialet framkommer det att de 

nya medlemmarna snabbt ska kunna hoppa in i arbetslagen och anpassa sig efter 

verksamhetens rutiner och synsätt, utan upplärning. Resultatet tyder dessutom på att det inte 

endast är de nya medarbetarna som handlar efter förväntningar, utan detta gäller även den 

befintliga personalen (jmf Korte & Lin 2013; Korte 2009). Båda parterna uppträder således 

utifrån förväntade roller, dock kan dessa uppträdanden skilja sig åt beroende på vem det är 

som inträder till arbetslaget enligt det påträffade resultatet. Är det exempelvis en person som 
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har en förskole- eller barnskötarutbildning, förväntas denna uppträda på ett annat sätt än om 

en outbildad eller vikarie inträder. Studien visar att kollegorna förväntar sig mer av, samt har 

högre förhoppningar på ny personal som har utbildning eller längre erfarenhet, till skillnad 

från personal som är ung och saknar relevant utbildning.  

 

Goffman menar att en individs framträdande styrs utefter strävan att bli godkänd av 

omgivningen (Goffman 2014). Detta kan hjälpa oss att förstå varför de intervjuade upplever 

det som viktigt att anstränga sig för att smälta in bland kollegorna. Det presenterade resultatet 

tyder således på att det är viktigt att den som socialiseras in uppnår en acceptans från 

arbetsgruppen och tas emot väl av sina nya kollegor. Flera av intervjupersonerna framför 

också att de aktivt försöker ta emot nya medarbetare så bra som möjligt genom att ge ett 

vänligt bemötande trots resursbrist och avsaknad av handlingsplaner. Faktumet att nya 

arbetsgrupper bildas och att personal lyckas socialiseras in trots eventuella hinder på vägen, 

kan också förstås genom att se till gruppens stöd. Socialt stöd från arbetslaget bidrar till en 

kollektiv inträdesprocess, vilket skapar bättre möjligheter att förstå, samt lära sig 

verksamhetens normer för den anställde (jmf Gruman mfl. 2006).  

  

Resultatet visar att förskolepersonalen värderar att få in utbildad personal till sina 

verksamheter, likväl som några av de utbildade intervjupersonerna uttryckt en oro över att 

outbildade inträder till arbetslagen. Studien visar samtidigt att intervjupersonerna delvis höjer 

den outbildade personalen i de berättelser som rör personal inom den egna arbetsgruppen. Att 

de intervjuade ställde sig kritiska till anställning av outbildade, men trots allt valde att 

framställa nuvarande kollegor som avvikande från den negativa grundsynen, kan förstås 

genom en etnometodologisk analys. Svaren på frågorna kan således grundas i att de 

intervjuade ville hävda sig själva som fullvärdiga medarbetare inför oss i intervjusituationen. 

Dels genom att understryka betydelsen av deras egna yrkesroll och sociala status, likväl som 

medlemmar i ett arbetslag (jmf Rennstam & Wästerfors 2015). Situationen kan förstås 

ytterligare med hjälp av att tillämpa Goffmans teori i förhållande till hur en individ väljer att 

framställa sig själv i den främre regionen för att uppnå ett erkännande. I denna situation blir vi 

publiken som den intervjuade ville övertyga genom sitt framställande under 

intervjusituationen (jmf Goffman 2014). Ser man till dessa berättelser går det att urskilja hur 

de intervjuade ville övertyga oss med en bild att de tillhör gruppen och att de gör ett 

betydelsefullt arbete.  
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6.2 Ett välfungerande arbetslag 

Följande avsnitt står i relation till studiens andra forskningsfråga, hur vi kan förstå betydelsen 

av en välfungerande arbetsgrupp inom en förskoleverksamhet. Inledningsvis presenteras hur 

strukturen ser ut i förskoleverksamheten och inom arbetslaget. Redogörelsen om strukturen är 

nödvändig för att sedan mer ingående presentera vad som krävs för att ett arbetslag ska förbli 

välfungerande. Därmed presenteras utmärkande drag för en god sammanhållning. Avsnittet 

avrundas med en sammanfattning och analys av det presenterade resultatet.  

 

6.2.1 Struktur och beslutstagande 

Inom förskoleverksamheter arbetar personalen tätt inpå varandra i arbetslag som vanligtvis 

består av både förskollärare och barnskötare, men även personal som saknar relevant 

utbildning. Utifrån det insamlade materialet påvisas det att ett arbetslags sammanhållning inte 

är något som personalen jobbar aktivt med. Bea uttrycker exempelvis att förskolechefen borde 

ha samtal likt intervjuerna vi utförde, för att kunna arbeta mer med arbetslagets 

sammanhållning och få det så bra som möjligt för alla parter. Det är däremot på de få 

planeringstillfällen om endast några timmar i månaden de anställda ges utrymme till att täcka 

allt som behövs lyftas inom laget. Dessa tillfällen är tänkta till att planera barnverksamheten 

men eftersom det är en kort tid som ges utan barnen i närheten får personalen även lösa akuta 

situationer som kan uppstå och som snabbt måste hittas lösningar på. Planeringen ska således 

täcka många punkter för den knappa tid som ges. Birgitta beskriver att de i arbetslaget inte 

hinner diskutera ordentligt på den tid som finns “utan det får man ta när man står på gården 

och komma med idéer och så”.  

 

Utifrån empirin har det påvisats att personal i respektive arbetslag tar gemensamma beslut 

men att det är svårt för yngre personal som saknar relevant utbildning att göra sin röst hörd i 

arbetslagen. Ofelia som är ung och saknar pedagogisk utbildning, uttrycker sig enligt följande 

på frågan hur relationen ser ut mellan ny personal och de som varit i verksamheten under en 

längre period: 

 

Ja de som har varit där längre, svårt att säga, men de tar ju inte till sig liksom riktigt det som vi nya 

tycker och tänker, eller vissa gör ju inte det. Det är svårt att göra sig hörd ibland, ja lite sådana saker, 

exempel på möten och sådant säger man kanske inte så mycket utan låter de äldre prata liksom så. 

(Ofelia) 
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Uttalandet från Ofelia tyder på visad respekt för sina äldre kollegor, vilket dessutom 

överensstämmer med tidigare forskning som presenterar att äldre utbildade vanligtvis innehar 

mer respekt än övriga kollegor (jmf Chou & Choi 2011). Olivia, Ofelia och Olga vilka alla 

saknar relevant pedagogisk utbildning, har bekräftat att de känt sig välkomna i respektive 

arbetslag men att de samtidigt utestängts från ett visst inflytande. Frida berättar om en 

outbildad i hennes arbetslag: 

 

Men då sa hon för nån vecka sen att ”jamen jag känner att jag, jag vet inte vad ni bestämmer”. För då 

har väl vi inte riktigt vart tydliga i att berätta sen. Vi har ju sagt liksom lite så här att vi tänkt att de ska 

gå till skogen o så. Men vi har ju inte, vi har ju en tanke bakom vad det är för liksom mål vi vill nå då 

eller varför gör vi detta och det har vi ju inte hunnit förmedla till henne så här lite snabbt. (Frida) 

 

Personal utan pedagogisk utbildning utesluts därmed från inflytande i arbetslaget, även då det 

rör sig om personal som varit i samma grupp under en längre period. Det insamlade materialet 

tyder på att de gärna får komma med förändringsförslag men att de stängs ute ur gruppen då 

de inte får medverka på möten och vid beslutstaganden. Många uttalanden styrker att det finns 

en tröghet inom verksamheterna att komma in som ny och förändra. Bea menar att strukturen 

inom förskolan vanligtvis går på gamla rutiner även om personalen verkar vara välvilliga att 

ta emot förändringsförslag. Olga som saknar relevant utbildning, berättar exempelvis om en 

äldre förskollärare i hennes arbetslag som går emot gruppen genom att köra på som hon alltid 

gjort utan att diskutera med kollegorna. Olga menar vidare att det påverkar samarbetet 

negativt inom gruppen och att kollegans sätt att agera leder till många diskussioner under 

arbetstid. Faktumet att det förekommer mycket diskussioner samt intervjupersonernas 

uttalanden om hur de gärna undviker konflikter, menar många avspeglas i att det är en 

kvinnodominerad arbetsplats. Uppstår det konflikter grundar sig dessa exempelvis i att det 

förekommer skilda åsikter om diverse beslut som tas i verksamheten eller att personalen har 

olika tolkningar av situationer som uppstått. Upplever en anställd att det finns delade åsikter, 

håller man tankarna för sig själv eftersom man inte vill såra någon annan. Freja beskriver en 

situation som uppstått mellan henne och en kollega där hon tolkat händelsen istället för att 

tagit upp det direkt med kollegan:  

 

Och då har hon på något sätt, jag vet inte, hon har kanske tolkat att det är riktat mot henne eller jag vet 

inte och då har hon känt lite “ja, nu är du Freja lite på krigsstigen här” [...] Man kände det kanske just 

samma vecka att det liksom har varit något, att hon har varit lite sur och reserverad och så, men jag 

tänkte att det var ju ingenting. (Freja)  
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Utifrån ovanstående citat och andra återkommande uttalanden i materialet visar resultat på att 

arbetslagens medlemmar är måna om att alla ska må bra. Dessa sätt att agera återfinns i 

tidigare forskning och förklarar egenskaper så som empati, lyhördhet och medmänsklighet, 

något som brukar förknippas med kvinnlighet (jmf Franssén 2000; Gannerud & Rönnerman 

2007). Intervjupersonernas uttalanden påvisar att det sker mycket tolkningar rörande hur 

medarbetare agerar gentemot varandra och att man ofta tar saker personligt. Det förekommer 

således en viss osäkerhet mellan kollegorna i arbetslagen. Filippa beskriver att hon snarare 

hade önskat raka rör inom arbetslagen, istället för att behöva tolka känslor som tar onödig tid 

och energi.  

 

6.2.2 Vad som utmärker en god sammanhållning  

Som ovanstående stycke beskriver önskar personalen raka rör och öppenhet sinsemellan. Ett 

återkommande begrepp som framkommer i empirin är kommunikation, vilket ses som en 

betydelsefull grundsten i ett välfungerande arbetslag. Intervjupersonerna uttrycker 

kommunikation som ytterst viktigt eftersom det samspelar med ett arbetslags 

samarbetsförmåga och att detta i sin tur avspeglas på barngruppen. Freja uttrycker vikten av 

ett välfungerande arbetslag:  

 

Det är väldigt viktigt att det fungerar liksom för det är väldigt viktigt i informationen också [...] man kan 

se rätt så mycket på barngruppen om det funkar eller om det inte funkar i arbetslaget. (Freja) 

 

Som citat ovan tyder på är det viktigt att det funkar i arbetslaget utifrån flera aspekter. Det 

insamlade materialet synliggör återkommande mönster i form av olika egenskaper de 

anställda förefaller använda sig av för att bibehålla ett välfungerande arbetslag. Det ställs 

stora krav på förskolepersonals samarbetsförmåga. Flera intervjupersoner upplever att det inte 

går att arbeta på ett fördelaktigt sätt om samarbete saknas, vilket återspeglas i tidigare 

forskning som presenterar att förskoleverksamheten utmärks av en samarbetskultur (jmf 

Gannerud & Rönnerman 2007). När samarbete och trygghet existerar inom arbetsgruppen, 

finns goda förutsättningar för att uppnå ett välfungerande arbetslag. Av intervjupersonerna 

framgår det dock att det är problematiskt att bibehålla stabiliteten i en arbetsgrupp då såväl 

tidsbristen som personalbristen är avgörande. Yrket är dock i behov av en stabil arbetsgrupp 

vilket delvis står i förhållande till personalens omfattande ansvarsområde som bland annat 

innebär att de förväntas lägga grunden för barnens livslånga lärande, något Fanny, Freja och 

Frida bekräftar (jmf Markström 2007). En stabil och välfungerande arbetsgrupp utmärks 

också av specifika egenskaper, vilket Bianca uttrycker enligt följande:  



  
 

33 

 

Då ska det nog vara lite högt i tak, man ska kunna våga säga emot “Varför tänker du så?”, “Varför 

tycker du så?”. Man ska våga pressa sina kollegor lite att utvecklas framåt. Man ska våga ta steg 

tillbaka. Ibland så springer man fort fram. Stoppa varandra lite och vänta och gå tillbaka. (Bianca) 

 

Det är således betydelsefullt att se kollegornas förmågor och att respektera alla som de är, 

likväl som det måste vara accepterat att ha olika åsikter. Man ska kunna säga vad man tycker 

utan att bli dömd av kollegorna och det bör även vara högt i tak inom arbetslagen. För att 

förskolepersonal ska lyckas utföra sitt arbete på ett berikande sätt, både i relation till 

barngruppen och kollegor, upplever de dessutom att det bör finnas en stark känsla av tillit och 

gemenskap inom arbetsgruppen. Som kollegor krävs det att man kan lita på varandra och att 

alla tar sitt ansvar i de vardagliga arbetsuppgifterna vilket bekräftas av Fanny, Frida och Bea. 

Att kontinuerligt uppmuntra varandra och ge varandra feedback sinsemellan, betonas som 

värdefullt för att få det att fungera i arbetslaget. Genom att ge feedback till varandra upplever 

de intervjuade att man kan stärkas såväl individuellt som kollektivt. Finns det en trygghet 

inom arbetslaget samspelar detta vanligtvis med en god stämning. Detta bekräftas dessutom 

av tidigare forskning som menar att sociala band är ett grundläggande hjälpmedel för att 

uppnå en god sammanhållning (jmf Korte 2009; Morrison 2009). Fanny uttrycker vikten av 

en god stämning:  

 

Ja men det har ju jättestor betydelse faktiskt. Egentligen lika stor betydelse som uppdraget kan man väl 

säga, alltså det är ju liksom de två delarna som är det viktigaste. För alltså barngruppen ja den är viktig 

[...] men jag menar arbetslaget är ju de som man liksom lutar sig emot. (Fanny).  

 

Det är således lika betydelsefullt att känna en trygghet till sina kollegor som själva uppdraget 

i sig. Studien visar dessutom att stöd gentemot kollegor är en ytterligare grundsten för ett 

välfungerande arbetslag. Flera av intervjupersoner påpekar att det är viktigt att kunna berätta 

om man har en dålig dag och att kollegorna visar förståelse för ens mående. Om en kollega 

mår dåligt en dag är det viktigt att ge denne utrymme och ge stöttning, något som dessutom 

påvisas i tidigare forskning (jmf Gannerud & Rönnerman 2007). Ytterligare ett 

återkommande mönster i resultatet är att arbetsgruppens samspel är av yttersta vikt. Ofelia 

påpekar att hennes tidigare arbetsgrupp inte fungerade och hade hon inte fått byta, skulle hon 

heller inte velat jobba kvar. En god relation till kollegorna ses som en nödvändighet då det 

samspelar med såväl det egna välmående som arbetslagets. Något som dock framkommer vid 
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utläsning av intervjuerna är att det finns en bakomliggande osäkerhet om hur man ser på 

behovet av nära relationer med sina kollegor: 

 

[...] I och med att vi träffas så mycket här så finns det ju inte, alltså jag känner ju inget behov av att gå 

och fika en eftermiddag eller så. Så är det ju inte, men visst till en begränsad mängd tid kan man ju ändå 

tycka att det är viktigt (Fanny) 

 

Fanny menar att det är viktigt att man känner sina kollegor på ett personligt plan till en viss 

gräns, men att denna gräns inte får överskridas så man känner varandra för väl utanför jobbet. 

Det anses som nödvändigt att känna till vad som händer i sina arbetskamraters liv utanför 

jobbet av anledningen att man arbetar så intensivt tillsammans och att livet utanför arbetet 

samspelar med personalens välmående. Dock upplevs det som känsligt för intervjupersonerna 

att svara på hur mycket man umgås. Materialet visar att det inte är vanligt att ha 

vänskapsrelationer utanför arbetet, utan personalen går på sin höjd på anordnade 

personalfester eller middagar. Detta är dock något de intervjuade inte vill framställa som 

något avgörande för deras goda relationer sinsemellan. Birgitta, Bianca, Bea, Ofelia, Fanny 

och Frida avslår därmed denna typ av relationer och menar att jobbet bör hållas separat. De 

skiljer således på yrkeslivet och privatlivet, men blir trots detta ändå privata på arbetet då de 

förväntas dela med sig av sitt privatliv sinsemellan och lära känna varandra på ett personligt 

plan.  

 

6.2.3 Analys välfungerande arbetslag 

Av resultatet som presenteras under kapitlet framgår det att personalens ansträngningar 

sinsemellan är av yttersta vikt för att bibehålla ett välfungerande arbetslag. Tillit, öppenhet 

och acceptans är några av de få egenskaper som är betydelsefulla inom förskoleyrket för att få 

det att fungera. För att lyckas hålla samman arbetslaget behöver dock personalstyrkan 

gemensamma normer och värderingar att uppträda efter, likväl som institutionaliserade 

traditioner och ritualer. En gemensam barnsyn och ett liknande arbetssätt ses exempelvis som 

grundläggande för att kunna uppnå en välfungerande arbetsgrupp i en tid där arbetslagen ofta 

byts ut. Flera av intervjupersonerna belyser dessutom vikten av att känna tillhörighet, trygghet 

och gemenskap. Dessa prioriteringar kan förstås med hjälp av Collins teori om 

interaktionsritualer. En god sammanhållning kollegorna emellan tycks vara ovärderligt för att 

kunna upprätthålla ett välfungerande arbetslag enligt det insamlade materialet, där 

intervjupersonerna framställer gruppsolidaritet som mycket viktigt. Collins teori förutsätter att 

om en stark gemenskap ska kunna uppstå i ett lag, måste gruppens samtliga aktörer 
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fördelaktigt dela gemensamma synsätt (Collins 2004). Utifrån resultatet framgår det hur 

personalen värderar att alla arbetslagets medlemmar ska dela ett ömsesidigt synsätt gällande 

hur bland annat arbetet bör gå tillväga, men också över vad som är viktigt i relation till de 

uppgifter som ska utföras (jmf Collins 2004). I de fall då personalen upplever att 

arbetsgruppen inte fungerat lika bra, talas det däremot ofta om splittrade åsikter. Inom 

förskoleverksamheten där personalstyrkan byts ut kontinuerligt, kan vi därmed med hjälp av 

Collins förstå att det ses som viktigt att tänka på liknande sätt som kollegorna. Resultatet visar 

att personalen är ständigt beredda att anpassa sig efter gruppens rådande normer, värderingar 

och rutiner för att bibehålla sammanhållningen i de heterogena grupperna.  

 

När intervjupersonerna talar om erfarenheter då samarbetet fungerat bra inom arbetslagen, har 

en ömsesidig känsla om vilka som inkluderats i gruppens interaktionsritualer funnits. Sett till 

Collins teori kan denna ömsesidiga känsla ses som en faktor vilken påverkat arbetslagets 

gruppsolidaritet positivt (jmf Collins 2004). Utifrån Collins kan vi förstå att om en 

välfungerande grupp ska kunna uppstå och sociala ritualer skapas, behöver de inblandade 

således ha en ömsesidig upplevelse om vilka som tillhör respektive exkluderas i gruppen. Då 

nya medlemmar inträder i ett arbetslag kan dessa upplevelser rubbas hos delar av personalen 

genom att det uppstår en osäkerhet i förhållande till vem som tillhör gruppen eller inte. Detta 

mönster synliggörs i materialet då den yngre personalen, som flera av dem också saknar en 

pedagogisk utbildning, visar sig ha mindre tillhörighet och svårare att ta sig in i gruppen som 

fullvärdiga medlemmar.  

 

Av resultatet framkommer det dessutom att förskolepersonalen tycker det är viktigt att 

uppmuntra varandra i arbetet. Som tidigare forskning visat är sociala band ett grundläggande 

verktyg för att uppnå god integration kollegor emellan (jmf Ellwardt mf.l. 2012; Kwantes & 

Lin 2015; Korte 2009; Korte & Lin 2013; Morrison 2009). Utifrån det insamlade materialet 

har det påvisats att goda relationer sinsemellan är något som önskas och att man ska känna till 

delar av varandras privatliv. Dock är svaren från intervjupersonerna osäkra och 

motsägelsefulla vid frågan om kollegorna umgås på fritiden samt om det anses vara viktigt att 

ha nära relationer. Med Goffmans dramaturgiska perspektiv kan detta förstås genom att det 

kan det vara svårt för förskolepersonalen att lämna sitt “jobb-jag” i den främre regionen, där 

personalen inträder en roll för att manipulera sina medarbetare. Utanför jobbet går personalen 

in i en ny roll eftersom anpassning då måste göras till en ny kontext än den på arbetet (jmf 

Goffman 2014). Detta kan förklara anledningen till varför förskolepersonalen inte vill umgås 



  
 

36 

på fritiden. Träffas kollegor utanför jobbet så är det en ny publik och scen man måste 

uppträda inför, då samtlig personal förmodligen uppträder utifrån annorlunda roller än deras 

“jobb-jag”. Väl på arbetet kan det således uppstå en rollkonflikt för personalen gällande 

vilken scen och publik man ska uppträda inför, detta kan förklara varför personalen till viss 

del vill särskilja jobb- och privatliv.  

 

Som resultatet visat undviks gärna konflikter och personalen är väldigt måna om att kollegor 

ska må bra, något som både de själva och tidigare forskning återkopplat som typiskt kvinnligt 

(jmf Franssén 2000; Gannerud & Rönnerman 2007). Förskolepersonalen menar 

att samarbete och kommunikation går hand i hand. Personalen arbetar tätt inpå varandra både 

fysiskt och emotionellt, vilket gör att samarbetet måste fungera inom arbetslaget. Många av 

de intervjuade påpekar även hur pass mycket tid de faktiskt spenderar tillsammans och hur 

nära de automatiskt kommer varandra som kollegor, frivilligt som ofrivilligt. Arbetet och 

förhållningssättet gentemot varandra, likväl som till barnen, blir därmed ritualiserat och utförs 

efter gruppens normer och värderingar där man gemensamt konstruerat vad som är rätt och 

fel. Enligt Goffman kan framträdanden i den främre regionen institutionaliseras vilket leder 

till kollektiva och rutinartade framträdanden snarare än individuella (Goffman 2014). 

Goffman benämner dessa framträdanden som teamframträdanden, vilka till viss del sker 

kollektivt då alla parter inom gruppen samarbetar för att utföra samma rutinartade scen (ibid). 

Eftersom personalen då medverkar i samma framträdanden, är det således extra viktigt att 

ingen avviker eller spelar sin roll fel. Det förklarar därmed varför personalen ser det som så 

pass viktigt att samtliga inom arbetslagen följer samma struktur, samarbetar och jobbar efter 

ett liknande arbetssätt. Av studiens resultat har det framkommit att det är respektive arbetslag 

som ansvarar för att läroplanens mål följs inne på avdelningen, det blir därmed viktigt att 

samtliga parter i arbetslagen uppträder efter dessa mål och inte avviker från de rutinartade 

framträdandena.  

 

6.3 Arbetstrivsel 

Följande kapitel kommer att behandla hur förskolepersonalens arbetstrivsel står i relation till 

gruppdynamiken. Då kapitlet samspelar med föregående avsnitt om hur ett välfungerande 

arbetslag kan förstås, har en del av empirin behandlats sedan tidigare. Detta avsnitt kommer 

inledas med att beskriva vad som gör att förskolepersonal trivs på sin arbetsplats, följt av 

anledningar varför att de inte trivs. Avslutningsvis sker en analys av kapitlet.  
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6.3.1 Trygghet och goda relationer 

Något som framkommer genomgående i vår studie är att goda relationer samspelar med 

medarbetarnas välmående och arbetstrivsel, vilket även framgår av tidigare forskning (jmf 

Burke & Dailey 2017). Olivia berättar om när hon trivs som bäst på arbetet:  

 

Ja det är väl att, att ha roliga människor eller människor man kan prata med och ha ett socialt samtal 

med utan att det blir tokigt. Att man ändå kan skämta och ja, men att man har en lättsam attityd mot 

varandra. Att det inte ska vara så strikt, att såhär ska man göra och såhär ska man inte göra [...] sen om 

man pratar generellt om jobb så tycker jag nog det att man har trevliga jobbarkompisar. (Olivia) 

 

Intervjupersonerna menar likt Olivia att trivseln på arbetet samspelar med hur välfungerande 

ett arbetslag är och hur relationerna ser ut inom gruppen. Återkommande uttalanden visar att 

arbetstrivseln samspelar med lättsamma attityder och stöttning från kollegor i stressande 

situationer på arbetet. Dessutom är det viktigt att ha en öppen dialog sinsemellan och kunna se 

varandra om en kollega exempelvis har en dålig dag, vilket både Fia och Bianca påpekar. 

Många av intervjupersonerna upplever deras kollegor som ovärderliga och menar att det är 

dem som bidrar till att orka fortsätta när det är tufft, något som dessutom bekräftas av tidigare 

forskning (jmf Polach 2004). Flera uttalanden påvisar exempelvis att det är tryggt att arbeta 

med kollegor som man känt under en längre tid, samtidigt som en del menar att det kan vara 

positivt och utmanande att byta arbetsgrupp emellanåt. Tidigare forskning visar dessutom att 

medlemskapet i en etablerad grupp samspelar med de anställdas välmående (jmf Horst & 

Coffé 2012). Vid frågan hur det känns att gå till jobbet om morgnarna, svarar flera av 

intervjupersonerna att det bland annat är deras kollegor som bidrar till en positiv känsla. 

Funkar däremot inte samarbetet inom gruppen, minskar de anställdas arbetstrivsel.  

 

6.3.2 Förklaringar till minskad arbetstrivsel 

Ett återkommande mönster som påvisats i det insamlade materialet är att situationer där 

anställda inte trivs ofta samspelar med personalbristen. Samtliga intervjupersoner menar att 

bristen på personal leder till konsekvenser som att arbetslagen blir ostabila med personal som 

ständigt kommer och går. Gruppdynamiken upplevs således rubbas och bristen på ett 

fullständigt arbetslag visar sig leda till många stressade situationer för de anställda. Bea 

uttrycker sina upplevelser om personalbristen: 

 

Ja alltså när det är mindre roligt att jobba, det är faktiskt när det kommer in en massa vikarier och man 

känner att nu hänger allt på mig. Föräldrar pratar inte med någon annan än den fasta personalen och är 

det någonting så är det bara den fastna personalen som man ska prata med i telefon. Alltså allting hänger 
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på dig och är det då en längre period, en dag eller två spelar väl ingen roll, men när man vet att 

“Huannemig, tre månader så här liksom”. Då kan man känna att “Nej nu skulle jag gärna åka till 

Thailand i 3 månader och stanna där”. (Bea) 

 

Som Bea uttrycker får den bestående personalen axla ett större ansvar när vikarier kommer in, 

vilket blir energikrävande och leder till negativa effekter på välmåendet. Flera av 

intervjupersonernas uttalanden styrker påståendet att personalbristen är den främsta 

anledningen till att man inte trivs på arbetet. Långsiktigt menar bland annat Freja och Filippa 

att bristen på personal får konsekvenser genom att kompetensen sjunker i verksamheten, 

vilket i sin tur gör att utbildningen för barnen blir sämre. Uttalanden visar även att 

barngrupperna har blivit allt större, något som de menar samspelar med välmåendet. Frida 

beskriver en situation där hon blev utbränd: 

 

[...] Så vi delade oss ju för att det skulle funka. En pedagog och en tredjedel av barnen och sen de här 

som behövde extra stöd fick vi ju dela upp. O bara” Jamen jag är där, jag går ut”, ”Ja men då är jag inne, 

jag är där”. Så vi kunde inte gå på toaletten [...] Så då slutade det ju med att jag var utbränd och grät i 

två dagar, eller två dagar, två veckor, och sen så blev jag sjukskriven några månader. (Frida) 

 

Frida beskriver vidare att arbetsgruppen inte fick en extra resurs förrän hon blev utbränd och 

så fort hon var tillbaka efter sjukskrivning fick resurspersonen sluta. Olga påvisar dessutom 

att hon inte vill jobba kvar inom förskola eftersom så många anställda blir utbrända. Det 

insamlade materialet visar även att det upplevs som jobbigt i de fall man tror sig göra något 

fel eller hamnar i mindre konflikter med kollegor. Dessa konflikter förklaras inte sällan i 

relation till hierarkiska skillnader, där flera av de intervjuade känt sig underordnade och 

nedtryckta av äldre eller mer erfarna kollegor. Något som tidigare forskning bekräftar då äldre 

och utbildad personal löper mindre risk att bli utsatta för diskriminering eftersom de oftast 

besitter högre positioner som ger de mer respekt (jmf Chou & Choi 2011). Birgitta berättar 

om en situation hon upplever som mindre rolig, vilken påverkar hennes arbetstrivsel: 

 

Ja och det är ju när jag går ut i den situationen där då med de som är negativa. För där, där är det 

hierarki där inne och så kommer jag in och nu är jag där inne faktiskt ibland för att få ett bättre klimat. 

Men när man kommer in där så är det bara, ja då gör jag fel hela tiden, vad jag än gör. Du vet om jag tar 

jag upp ett barn, ja då tog jag upp den åt fel håll eller något sådant där eller vad som helst. Det är alltid 

fel varenda gång där inne, man liksom bara ååh… (Birgitta) 
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Birgitta uttrycker den frustration som uppstår då en förskollärare ständigt berättar att hon gör 

fel i sitt arbete, vilket hon menar gör det mindre roligt att jobba. Även Ofelia berättar om 

liknande upplevelser där hon inte kommit överens med dåvarande kollegor, något som gjorde 

att hon inte vågade fråga vad hon skulle göra eller ta egna initiativ. Hon påpekar också att det 

värsta med arbetet är då hon inte trivs med sina kollegor. Upplevelsen att arbetstrivseln 

sjunker då man inte kommer överens med övriga medlemmar i arbetsgruppen delas med 

samtliga intervjupersoner. 

 

6.3.3 Analys arbetstrivsel 

Av kapitlet som ovan presenterats framkommer det att den främsta anledningen till låg 

arbetstrivsel beror på den rådande personal- och tidsbristen. De stora barngrupperna i 

kombination med instabila arbetslag leder till stressiga situationer för all verksam personal. 

Det är i dessa jobbiga lägen förskolepersonalen menar att det är betydelsefullt med stöttning 

av varandra, något som kan förklaras med hjälp av Collins. En arbetsgrupp kan besitta såväl 

låg som hög emotionell energi, vilket bland annat bestäms genom graden av interaktion 

(Collins 2004). Beroende på om den emotionella energin i arbetslaget uppfattas som låg eller 

hög, samspelar det med personalens arbetstrivsel. Resultatet visar att socialt stöd från kollegor 

är en av de främst bidragande faktorerna till att uppleva en känsla av trivsel på arbetet. Denna 

stöttning kan liknas med Collins komponent känslomässig delad upplevelse, som han menar 

bidrar till hög emotionell energi och därmed en god sammanhållning (jmf Collins 2004).  

 

Att en god sammanhållning prioriteras bland anställda och höjer arbetstrivseln, framkommer i 

studiens insamlade material såväl som i den tidigare forskningen (jmf Bergman 2009; Burke 

& Dailey 2017; Polach 2004). Collins teori förklarar också att en hög emotionell energi 

samspelar med känslor av upprymdhet, styrka och engagemang. Samtidigt som en låg 

emotionell energi och därmed dålig sammanhållning inom arbetslaget kan leda till 

upplevelser av utanförskap och minskad självkänsla (Collins 2004). Misslyckade 

interaktionsritualer inom arbetslag kan således förklara situationer där personalens 

arbetstrivsel påverkats negativt. Resultatet pekar på att sådana misslyckade interaktioner 

främst uppstår i relation till resursbristen då ny personal ofta inträder i arbetsgruppen, vilket 

upplevs som påfrestande. I och med att det inte finns tillräckligt med tid till att ta emot den 

nya personalen så att stressiga situationer uppstår, försvinner även tid till att integrera med 

varandra. Bristen på möjligheter till att skapa en god sammanhållning inom arbetslaget, leder 

till den låga emotionella energin och påverkar personalens ork att engagera sig. En minskad 

självkänsla som Collins (2004) menar kan uppstå då interaktionsritualerna blir misslyckade, 
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ger en djupare förståelse till varför flera av intervjupersonerna menar att trivseln även upplevs 

som extra påfrestande då kollegor påpekar att de gör något fel i sitt arbete.  

 

7 Slutsatser 
Studiens resultat och analys tyder på att de tre presenterade forskningsfrågorna är 

sammanlänkade med varandra genom att vardera utfall påverkas av bristen på tid och 

personal. Resultaten av varje forskningsfråga samspelar även med de övriga 

forskningsfrågornas utgångar och skapar således ett samband problemen sinsemellan. Utfallet 

av den första forskningsfrågan vilken behandlar socialisationsprocessen till att bli en 

fullvärdig medlem i ett arbetslag övergår således till resultatet i studiens andra fråga rörande 

betydelsen av att skapa och bibehålla ett välfungerande arbetslag då ny personal ständigt 

socialiseras in. Hur välfungerande ett arbetslag är visar sig följaktligen påverka arbetstrivseln 

bland de anställda vilket därmed motsvarar resultatet av studiens sista forskningsfråga. För att 

mer ingående förklara forskningsfrågornas relation till varandra råder det som presenterat en 

resursbrist i förhållande till personal och tid inom landets förskoleverksamheter, vilket leder 

till att arbetsgrupperna ofta tvingas ta in ny personal och omgruppera sig. Att arbetslagen blir 

mer heterogena och instabila genom att de ständigt utsätts för dessa förändringar i 

personalstyrkan, påverkar i sin tur arbetslagets funktion negativt. Studien visar att det därmed 

uppstår en svårighet att upprätthålla ett välfungerande arbetslag, samtidigt som en god 

sammanhållning inom gruppen blir extra viktig för att kunna utföra arbetet på ett gynnsamt 

sätt och uppnå trivsel på arbetsplatsen. I och med att arbetsgrupperna förändras, måste 

personalen snabbt lära sig arbeta ihop för att kunna utföra ett bra arbete i relation till 

barngruppen. Att arbetsgruppen rubbas i förhållande till resursbristen påverkar också de 

anställdas arbetstrivsel och välmående. Orken att engagera sig i arbetet tyr sig samspela med 

den rådande situationen inom verksamheterna, vilket leder till en ond spiral där ännu mer 

personal sätts i omlopp på grund av utbrändhet. Det vill säga att ytterligare personal 

fortsättningsvis tvingas tas in i arbetslagen och därmed påbörjas återigen en process där ny 

personal ska socialiseras in till fullvärdiga medlemmar för att kunna utveckla välfungerande 

arbetslag. Socialisationsprocessen är således i ständig rörelse inom verksamheterna. Nedan 

kommer mer specifika slutsatser i relation till vardera forskningsfråga att presenteras.   

  

Slutsatser i relation till studiens första fråga bekräftar att personal ofta kommer och går inom 

förskoleverksamheter, vilket är djupt sammanflätat med den ständiga socialisationsprocess 

anställda genomgår för att bli fullvärdiga medlemmar i ett arbetslag. En slutsats visar att stora 
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krav ställs på nya medlemmar, likväl som på den redan befintliga personalen vid inträden i 

arbetsgruppen. Vägen till att socialiseras in i arbetslaget är således inte alltid enkel. Bland 

annat krävs aktiv anpassning till gruppen, genom att personalen förmås framträda strikt efter 

verksamhetens rådande normer och värderingar för att bli godtagna. Anpassning efter den 

redan existerande gruppens synsätt återfinns som en av de främsta sociala strategierna, vilka 

hjälper personalen att ta sig in i nya arbetslag. Ansträngningarna ny personal behöver 

handskas med för att komma in i gruppen, likväl som de ansträngningar befintlig personal 

möter för att kunna ta emot de nya, kunde förstås genom Goffmans dramaturgiska perspektiv. 

Båda parterna uppträder utifrån respektive rollförväntningar, vilka studien visat hör ihop med 

personalens yrkesbefattning, ålder och erfarenhet. Att socialiseras in till ett arbetslag är också 

svårt då det råder en tids- och personalbrist ute på verksamheterna. Tydlig introduktion för 

nya medlemmar saknas och nya arbetslag slängs ofta snabbt ihop, där de sedan förväntas 

arbeta effektivt tillsammans. Som ny i ett arbetslag gäller det således att snabbt kunna hoppa 

in och rätta sig efter rutinerna. Mottagandet vid inträde skiljer sig åt beroende på vilken 

yrkesbefattning och erfarenhet den nya personen besitter. Unga som saknar en pedagogisk 

utbildning möter särskilda hinder då äldre utbildad personal delvis saknar förtroende för 

dessa. Samtlig personal visade sig dock värdera att få in utbildade personer till arbetslagen. 

Den huvudsakliga slutsatsen i relation till socialisationsprocessen är att inträden till arbetslag i 

dagsläget är ostrukturerade och krävande för alla parter. Detta påverkar i sin tur betydelsen av 

att ingå i en välfungerande arbetsgrupp. 

  

En slutsats i relation till att besvara studiens andra forskningsfråga vilken ämnar att förstå 

betydelsen av ett välfungerande arbetslag, visar att goda relationer personalen emellan ses 

som ovärderliga. Det är betydelsefullt för förskolepersonalen att känna trygghet och 

gemenskap inom arbetsgruppen samt att man delar liknande arbetsvärderingar. Att personalen 

visar sig dela sådana känslomässiga upplevelser sinsemellan, understryker Collins teori om 

interaktionsritualer vilka förklarar en arbetsgrupps goda gruppsolidaritet. En slutsats som 

belyser betydelsen av ett välfungerande arbetslag, är att personalen varken vill eller menar att 

det är möjligt att jobba på förskola om samarbete inom arbetslaget saknas. Eftersom 

förskolepersonalen arbetar så tätt inpå varandra uppträder de dessutom ofta på samma scen, 

vilket leder till delvis kollektiva framträdanden. Dessa kollektiva teamframträdanden förklarar 

varför personalen anser det som viktigt att dela samma grundsyn och därigenom inte gå emot 

gruppens normer. Att genom återkommande ansträngningar bibehålla en välfungerande 

arbetsgrupp är dessutom extra betydelsefullt i en tid där det förekommer omfattande 
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resursbrister inom förskoleverksamheterna. Dessa ansträngningar tyder bland annat på vikten 

av att visa uppmuntran och acceptans inför varandra. Strukturen inom verksamheten visar sig 

vara otydlig och inom arbetslagen har yngre samt outbildad personal mindre inflytande. De 

outbildade exkluderas således i viss mån från gruppens samhörighet genom att de inte får 

medverka på gemensamma möten, något som samspelar med personalens arbetstrivsel. 

  

Anställdas arbetstrivsel påverkas av hur väl en arbetsgrupp fungerar, samt hur stark 

sammanhållningen inom denna är. Slutsatser i förhållande till studiens sista forskningsfråga 

vilken syftar till att förklara hur ett arbetslags gruppdynamik samspelar med personalens 

trivselnivå, visar hur personalen möter flertalet hinder i förhållande till välmående i sitt 

arbete. För att orka med arbetet behöver personalen uppleva ett stöd från sina kollegor och en 

öppenhet inom arbetslaget. Goda relationer värderas högt och förebygger stress och oro, 

likväl som arbetstrivseln sänks om de anställda inte kommer överens med kollegor. En hög 

emotionell energi står i förhållande till god sammanhållning inom gruppen och ökar därmed 

förskolepersonalens arbetstrivsel. Den höga emotionella energin uppnås genom lyckade 

interaktioner mellan personalen. Interaktionerna upplevs dock inte alltid som lyckade utan det 

förekommer bland annat situationer där personal, framförallt unga och outbildade, känner sig 

utanför gruppen. Att flera unga utan relevant utbildning tas in i arbetsgrupperna samspelar 

med resursbristen och påverkar de anställdas arbetstrivsel utifrån flera aspekter. Bristen på tid 

till att ta emot den inträdande leder till stressiga situationer för den befintliga personalen som 

därmed tvingas axla ett extra stort ansvar. Detta innebär även att den nya personalen inte får 

det mottagandet som behövs för att direkt känna en trygghet i det nya arbetslaget och vägen 

till att bli en fullvärdig medlem är följaktligen inte alltid okomplicerad. Sammanfattningsvis 

visar slutresultatet av studien att det således är resursbristen som är det övergripande 

problemet vilket påverkar vardera undersökt område i studien. Problemet påverkar 

verksamhetens utformning och dynamik, samt möjligheterna till att ta emot nya medlemmar i 

ett arbetslag på ett önskat sätt. Därmed kan den studerade socialisationsprocessen ses som en 

bestående process inom arbetslagen där normer och värden ständigt införlivas. 

 

8 Slutdiskussion 
Studien har varit mycket givande att genomföra då den gett oss ett mer omfattande resultat än 

vad som ursprungligen förväntades. Efter att ha tagit del av några få intervjuer kunde flertalet 

olika problem inom verksamheterna urskiljas, bland annat rörande förskoleverksamhetens 

struktur och resursproblem. De omfattande upptäckterna gjorde det problematiskt att avgränsa 
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studien och välja ut vilka områden som främst skulle studeras. Empirin synliggjorde nämligen 

ett material där frågornas resultat visade sig samspela med varandra genom att exempelvis 

nya personalinträden till arbetslag även påverkar arbetsgruppens sammanhållning och 

dynamik. De anställdas arbetstrivsel visade sig dessutom vara ett återkommande ämne i 

relation till ny personals inträde i arbetslagen och om sådana större delar av materialet skulle 

utelämnas, hade materialet blivit orättvist behandlat. Valet att presentera dessa delar 

tillsammans var också betydelsefullt för att få en övergripande förståelse av hur 

gruppdynamiken i arbetslagen påverkas av de instabila arbetslagen där kollegor byts ut med 

jämna mellanrum. I efterhand inser vi dock att en uppsats på denna nivån enbart skulle kunnat 

fokuserat på en av forskningsfrågorna, vilket även hade öppnat upp för utrymme att studera 

problemet mer djupgående utifrån ett genus- eller yrkesperspektiv. Exempelvis skulle en 

framtida studie kunna behandla enbart inträde i förskoleverksamheters arbetslag utifrån olika 

yrkesbefattningar. Efter de första intervjuerna insåg vi hur stor inverkan genus har på yrket då 

det är en kvinnodominerad arbetsplats som således kännetecknas av en specifik kultur, dock 

har denna studien endast behandlat genus till viss mån. Om detta område skulle utvecklats 

ytterligare i studien, hade även intervjuguiden behövt reviderats till att innefatta fler frågor 

rörande ämnet redan från start. Genusperspektivet hade varit intressant att ha i åtanke inför 

kommande studier, vilket öppnar upp till framtida forskning inom samma fält. Följaktligen 

skulle en liknande studie kunna behandla yrket som en profession med omsorgsbegreppet i 

närmare beaktning. 

 

Studien har gett oss en inblick i hur dagens verksamheter ser ut, där det synliggjorts hur 

personalen önskar mer uppmärksamhet i förhållande till arbetsgruppen och dess medarbetare. 

Genom analysen av materialet tillsammans med intervjupersonernas uttalanden om 

intervjusituationen, framkom det att många såg samtalet som givande för det egna arbetet. En 

av de intervjuade påpekade att intervjun kändes som ett nyttigt utvecklingssamtal, likväl som 

en annan föreslog att intervjuguiden borde lämnas till förskolechefen för att arbetsplatsen 

själva skulle kunna fortsätta använda sig av frågorna. Således har det under studiens gång 

synliggjorts ett behov för förskoleverksamheter att arbeta mer med relationerna mellan 

kollegorna inom arbetsgrupperna, då yrket idag är resursmässigt utsatt och personalen arbetar 

tätt inpå varandra. En upptäckt som gjorts utöver resultatet som står i relation till studiens 

forskningsfrågor, är att förskoleverksamheter skulle behöva utveckla övergripande 

handlingsplaner för ny personals inträde samt efterlysa fler rutiner. Därigenom väcks även ett 

intresse att genomföra fortsatta studier med syftet att bidra till hur förskoleverksamheter 
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skulle kunna arbeta med kompetensutveckling bland personalen rörande sammanhållning, 

ledarskap och planering. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du jobbat inom förskoleverksamheten? 

(Inom nuvarande arbetsgrupp) 

• Berätta vad som fick dig att börja arbeta inom förskoleverksamheten? 

• Har du någon utbildning? 

(Vad för utbildningar, hjälper/försvårar det arbetet) 

 

Förskoleverksamhet 

• Berätta om hur det är att jobba inom förskola! 

(Bästa/sämsta med arbetet, kvinnodominerad arbetsplats, skillnader från tidigare 

arbetsplatser) 

• Berätta mer ingående om din huvudsakliga roll på förskolan?           

(Huvudsakliga uppgifter, en vanlig dag på arbetet, skilda uppgifter än övriga) 

• Hur ser strukturen ut inom verksamheten, vem gör vad och vem 

bestämmer? 

(Tydlig/otydlig struktur, informell, formell, dokument, ledare)  

• Berätta om dina tankar angende den reviderade läroplanen som har gett 

förskollärare kat ansvar 

(Konsekvenser, Arbetsuppgifter) 

• Vi har förstått att det råder personalbrist inom förskolor, berätta dina egna 

upplevelser om detta? 

(Stabil/icke-stabil arbetsgrupp, kommer det ofta ny personal, hur det känns) 

• Berätta om dina upplevelser kring din första tid på förskolan/i det specifika 

arbetslaget 

(Hur togs du emot, tidigare erfarenheter)  

• Hur ser upplärningen ut? Berätta 

(Följs någon specifik plan, interna utbildningar) 

• Berätta om hur du upplevde att det var att komma in i arbetsgruppen 

(Egna ansträngningar, vänner) 



  
 

II 

• Beskriv vad du upplever som viktigt hos ny personal som börjar på 

arbetet? 

(Egenskaper, erfarenheter, ansträngningar) 

• Hur upplever du att ny personal tas emot på din arbetsplats? 

• Hur tas ny personal emot beroende på utbildning och tidigare 

erfarenheter? 

(Märker du någon skillnad mellan barnskötare, förskollärare och vikarier) 

• Berätta om hur det gick till vid de senaste tillfällena som det anställdes nya. 

  

Arbetsgruppen 

• Vad utmärker en välfungerande arbetsgrupp? 

• Hur ser ditt arbetslag ser ut idag? 

(Arbetsfördelning, vilka ingår, grupperingar, personalinflytande) 

• Hur ser relationen ut mellan nyanställda och de som varit på arbetsplatsen 

under en längre tid?  

• Vill du beskriva stämningen inom ditt arbetslag?  

• Hur upplever du sammanhållningen inom arbetslaget? 

(Varför? samarbete, tar alla lika stort utrymme, ansvar) 

• Upplever du att man vågar säga vad man tycker inför arbetsgruppen? 

• Berätta hur relationen med dina kollegor ser ut utanför arbetet? 

(Aktiviteter, personalfester, anordnade/egenordande) 

• Vad har arbetslaget för betydelse för dig? 

• Umgås du mer/pratar mer med /lyssnar mer på, vissa än andra i 

arbetslaget? I så fall vilka positioner har de kollegorna i arbetslaget? 

• Hur ser relationen ut till övriga arbetslag? 

 

Välmående 

• Beskriv vad som är viktigt för att du ska må bra på en arbetsplats! 

(Uppfylls detta? varför/varför inte) 

• Hur känner du dig när du går till jobbet? 

• När trivs du som bäst på din arbetsplats? Berätta om en situation! 

• Berätta om en situation när du känner att det är mindre roligt att jobba 

(Finns det stöd av kollegor i dessa situationer) 



  
 

III 

• Har du några knep för att trivas bra på din arbetsplats och din 

arbetsgrupp? 

(Är detta något ni diskuterar och jobbar aktivt med?) 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som i nuläget skriver vår kandidatuppsats i 

Sociologi. Som sociologistudenter intresserar vi oss för sociala relationer inom grupper, något 

som har väckt intresse till att undersöka hur man blir en del av en befintlig arbetsgrupp.Vi 

kontaktar Er av anledningen att vi specifikt är intresserade av personal inom 

förskoleverksamheten. En studie kommer att genomföras där vi ämnar att undersöka hur 

personal på förskolor tar sig an en arbetsgrupp och blir en kompetent och accepterad 

medarbetare inom denna, oavsett eventuella skillnader i utbildning och erfarenhet. Då vi har 

uppmärksammat att det råder personalbrist inom förskolan, vill vi belysa hur personal således 

står inför eventuella utmaningar att hålla samman ett arbetslag där personalstyrkan inte alltid 

är bestående.  

 

Vi vore oerhört tacksamma om det finns personal inom din förskoleverksamhet som skulle 

vara intresserade att bidra till vår studie genom att ställa upp på en intervju. Vardera intervju 

tar maximalt en timme, där vi är flexibla att anpassa oss efter tidpunkt och plats. Intervjuerna 

kommer vara anonymiserade i studien likväl som den enskilda förskolan.  

 

Vid intresse till att hjälpa oss bidra med en förståelse för hur sammanhållningen inom ett 

arbetslag på en förskola utformas, kontakta oss mer än gärna. Likväl om du eller din personal 

har några frågor. Vi ser fram emot att höra från er! 

 

Tack på förhand,  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Petra Magnusson 

pm222gv@student.lnu.se  

070-9265024 

 

Julia Asplund 

ja223hd@student.lnu.se 

073-5786856 
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Bilaga 3. Figur Collins 

 

 

Randall Collins originalmodell över interaktionsritualer (Collins 2004).  
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