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Abstract 
Titel: Förskoleverksamhetens psykosociala arbetsmiljö – En studie om förskollärares hälsa. 
Title: The psychosocial work environment of preschools - A study on preschool teachers 
health. 
 
Antalet sjukskrivna förskollärare har ökat kraftigt och förskolläraryrket är nu ett av de yrken 
där flest anställda sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2015). Syftet 
med studien är att få en ökad kunskap om hur förskollärare upplever att den psykosociala 
arbetsmiljön påverkar deras hälsa samt vilka strategier som används för att undvika sådan 
påverkan. För att nå syftet med studien används en kvalitativ ansats där semistrukturerade 
intervjuer används som forskningsverktyg. Karasek och Theorells (1990) “krav-, kontroll-, 
och stödmodell används som teoretiskt ramverk i studien. 
 
Studien visar att förskollärare upplever stress relaterad till den psykosociala arbetsmiljön i 
förskoleverksamheten och att deras hälsa påverkas. Vår slutsats är att deras hälsa påverkas av 
faktorer som bland annat för höga krav och för lite tid och tillgänglig personal för att möta 
dessa krav, stora barngrupper, hög ljudnivå och ett otydligt arbetsuppdrag. De här faktorerna 
bidrar till en ökad stress och psykisk påfrestning hos personalen samt en känsla av 
otillräcklighet som för vissa kan vara svår att hantera. De strategier som används för att 
hantera och för att minska att den psykosociala arbetsmiljön har en inverkan på de 
intervjuade förskollärarnas hälsa är ett positivt fokus och ett statligt bidrag för att minska 
barngrupperna. Det finns även förskollärare som använder sig av en tydligare indelning av 
arbetsuppgifter och ansvarsområden beroende på deras utbildningsnivå och kompetens. 
 
Nyckelord 
Förskollärare, psykosocial, arbetsmiljö, stress, psykisk hälsa/ohälsa 
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1 Inledning 
Under åren har det skett en förändring gällande antalet sjukskrivna förskollärare inom 
förskoleverksamheten. Antalet sjukskrivna förskollärare har ökat kraftigt. Den här rapporten 
fångade vårt intresse och gjorde oss oroade inför vårt kommande yrkesliv. Vi blev oroade för 
att detta var något som skulle kunna drabba oss själva. Att identifiera de utmaningar som 
förskollärare upplever i den psykosociala arbetsmiljön känns för oss viktigt för att kunna 
förstå förskollärares arbetssituation bättre och för att kunna främja vår egen samt andra 
förskollärares psykiska hälsa innan konsekvenserna blir ännu allvarligare.  
  
Arbetsförmedlingen (2017) beskriver i en rapport om personaltillgång i olika yrken 
förskolläraryrket som det yrke där det är störst brist på utbildad personal i Sverige. En 
försämrad psykisk hälsa hos lärare är dock ett problem som inte endast presenteras i Sverige. 
Länder som Kina och USA presenterar studier som tyder på liknande problem där bland 
annat höga krav och bristande förutsättningar ses som bidragande faktorer (Richards, 
2012;Tsai, Fung och Chow, 2006). Fortsätter antalet sjukskrivna förskollärare att öka i den 
här yrkesgruppen där utbildad personal till stor del redan saknas kan omfattningen på det här 
problemet bli ännu större än vad det är idag. Detta är ett problem som inte bara påverkar den 
arbetande individen utan kan även leda till konsekvenser på alla olika nivåer. Konsekvenser 
som exempelvis försvagade arbetslag och större arbetsbörda på kollegor, större belopp i 
utbetalningar av sjukpenning och att barn utsätts för större personal ruljans. Konsekvenser 
som i sin tur leder till en försämrad kvalitet på verksamheten. 
  
Förskollärare är idag en av de mest sjukskrivna yrkesgrupperna i Sverige där psykisk ohälsa 
är den vanligaste orsaken. Under år 2014 fanns det 160 sjukskrivningar per 1000 anställda 
förskollärare och fritidspedagoger och det var därmed den yrkesgrupp med näst mest 
sjukskrivna anställda. Psykisk ohälsa är oftast det som leder till sjukskrivning där utmattning 
och utbrändhet är de vanligaste orsakerna. Förskollärare blir i stor utsträckning sjukskrivna i 
psykiska diagnoser och är en yrkesgrupp som i större utsträckning upplever brister i den 
psykosociala arbetsmiljön än vad man generellt gör i andra yrken (Försäkringskassans 2015). 
I studien kommer den psykosociala arbetsmiljöns upplevda påverkan på förskollärares hälsa 
att diskuteras där olika stressfaktorer också kommer att identifieras. Vi hoppas att vi genom 
den här studien kommer kunna hitta verktyg och strategier som kan hjälpa oss och andra 
förskollärare att hantera och undvika negativ psykosocial inverkan på hälsan. 
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2 Syfte och frågeställningar  
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att få en ökad kunskap om hur förskollärare upplever att den 
psykosociala arbetsmiljön påverkar deras hälsa samt vilka strategier som används för att 
undvika sådan påverkan. 
  
2.2 Frågeställningar 
  

●    Hur upplever förskollärare att den psykosociala arbetsmiljön har en inverkan på 
deras hälsa?  

●   Vilka arbetsmiljörelaterade stressfaktorer upplevs påverka förskollärares psykiska 
hälsa?   

●     Vilka strategier använder förskollärare sig av för att minska arbetsmiljörelaterad 
psykosocial påverkan? 

  
3 Begrepp 
3.1 Psykosocial arbetsmiljö 
Psykosocial arbetsmiljö innefattar bland annat hur vi agerar med andra människor, personlig 
utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress och jämställdhet. För att människor ska må 
bra på sin arbetsplats behövs tydliga uppdrag, innehåll och omfattning, inflytande över sin 
egen arbetssituationen, chans till stöd och sociala kontakter, feedback och bekräftelse 
(Theorell 2012). I den här studien används begreppet psykosocial arbetsmiljö enligt Theorells 
(ibid.) definition som ett samspel mellan människans psykiska och sociala faktorer. Det här 
samspelet är inte enkelriktat från något håll utan de psykiska faktorerna påverkar de sociala 
faktorerna och de sociala faktorerna påverkar de psykiska faktorerna. Varje gång en individ 
går igenom en period av psykosocial påfrestning så förändras dennes erfarenheter. Det vill 
säga att en människas reaktioner lagras som erfarenheter (ibid).  
  
3.2 Hälsa 
Definitionen av begreppet hälsa kan ses som oklart. Quennerstedt (2006) menar att hälsa är 
ett begrepp med många olika innebörder i olika sammanhang (ibid). Hälsa ses som en resurs 
som påverkar handlingsförmågan medan ohälsa begränsar densamma. I många 
kategoriseringar av hälsa utifrån en holistisk riktning hamnar två förhållanden i fokus. Dessa 
två förhållanden är en känsla av välbefinnande kopplat till hälsa och en känsla av lidande 
kopplat till ohälsa, samt en förmåga eller oförmåga till handling (Nordenfeldt, 2004).  
 
Brülde och Tengland (2003) menar att hälsa kan urskiljas från tre huvudsakliga grunder när 
det kommer till att definiera begreppet. Den första grunden är hälsa som klinisk status där 
grunden är den medicinska traditionen. Utgångspunkten är ohälsa och sjukdom där hälsa ses 
som frånvaro av sjukdom. Den andra grunden är hälsa som funktionsförmåga. 
Utgångspunkten här är den holistiska traditionen och det är hur en person fungerar som helhet 
och vilken handlings eller arbetsförmåga individen besitter som står i fokus. Här relateras det 
till de fysiska, psykiska och sociala aspekterna. Den tredje grunden är hälsa som 
välbefinnande. Här utgör individens egna upplevelser utgångspunkten, att må bra. Hälsa kan 
sammanfattas av att må bra och att ha tillräckligt med resurser i livet för att klara av 
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vardagens krav och för att verkliggöra både personliga och professionella mål i livet. Studien 
utgår ifrån Brülde och Tenglands (ibid.) sistnämnda definition av hälsa som välbefinnande.  
  
3.3 Stress 
Begreppet stress kan av många ses som svårtolkat. Stressreaktioner hos en människa går att 
beskriva som en alarmreaktion med sammanlänkade psykiska och kroppsliga skeende. Det 
betyder att en aktivering av det sympatiska nervsystemet och en ökad avgivning till blodet av 
stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. Tecken på hög stressnivå kan vara 
irritation, trötthet, sömnproblem eller värk i kroppen (Winroth och Rydqvist, 2008). Individer 
påverkas olika av stress. Avgörandet för hur en människa påverkas är beroende på hur en 
individ uppfattar en situation och hur de allmänna hälsotillståndet ser ut. Personer uppfattar 
en sådan situationen olika sätt och blir därför avgörande för hur stressreaktionen blir 
(Lundberg och Wentz, 2004). 
 
Psykosocial stress är ofta långvarig och finns som en ständig belastning. För hög takt i 
arbetet, för höga krav, brist på socialt stöd från exempelvis kollegor eller ledningen eller 
minimal utvecklingsmöjligheter är några exempel på detta (Lundberg och Wentz 2004). 
Thomsson och Menckel (1997) menar att inom den psykosociala arbetsmiljön och 
hälsopsykologin har man som utgångspunkt att varje människa är delaktiga i de situationerna 
de själva befinner sig i. Varje situation utformas efter de olika möten som uppstår, i samspel 
mellan olika individer och de förutsättningar som miljön ger oss. Detta innebär att faktorer på 
jobbet men även utanför ses som hälsofrämjande. I studien är det psykosocial stress som är 
relevant då det är just den psykosociala arbetsmiljön som undersöks. Den psykosociala 
stressen kan komma till uttryck genom olika stressreaktioner där tecken på den höga 
stressnivån kan bli synliga. 
 
3.4 Stressfaktorer 
Begreppet stressfaktorer används i studien som ett samlingsbegrepp för olika faktorer i den 
psykosociala arbetsmiljön som kan framkalla stress hos förskollärare. Nedan följer olika 
typer av stressfaktorer som har relevans för studien under rubrikerna ljudnivå, ledarskap, 
tydliga roller för personalen i verksamheten, relationen till kollegor, barngruppens storlek 
samt barngruppens storlek och personaltäthet. 
 
3.4.1 Ljudnivå 
Ljudnivån på förskolan är en stor del av arbetsmiljön och att ha en bra ljudnivå minskar 
risken för sjukfrånvaro och förskollärare som inte orkar jobba med sin fulla kapacitet. Hög 
ljudnivå i förskolan är vanligt förekommande och upplevs många gånger som störande och 
kan i svårare fall skada hörseln. Vad som upplevs som hög ljudnivå är olika och varierar från 
person till person och hur en person mår påverkas många gånger av detta. Någon som redan 
lider av negativ stress störs många gånger lättare och har då en tendens att påverka personens 
välmående mera (Arbetsmiljöverket 2015). 
 
Statistik från AFA försäkringar visar att ljudvolymen minskar i industrin men ökar i 
förskolan. Mätningar av Institutionen för psykologi på Umeå universitet har kollat ljudnivån 
på 17 olika förskolor och jobbat för att åtgärda den höga volymen. Forskarna menar att det 
krävs mycket för att sänka förskolans ljudvolym och att de tar tid för personalen att märka 
effekten av de organisatoriska åtgärderna. Hörselskydd för pedagogerna skulle kunna 
användas och ge en goda effekter men att det då skulle signalera att det är okej för personalen 
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att behöva skydda sin hörsel. De menar att en pedagogisk verksamhet ska kunna drivas utan 
hörselskydd (Fredholm, 2015).  
  
3.4.2 Ledarskap 
För att skapa en bra arbetsmiljö är det viktigt med ett tydligt ledarskap på arbetsplatsen. Det 
har framkommit att autentiska ledare många gånger skapar en hälsosammare arbetsmiljö 
genom att engagera medarbetarna i arbetsmiljön för att främja det positiva beteendet. En 
autentisk ledare utmärker sig många gånger genom att vara personlig och genom att handla 
utifrån sina egna värderingar och uppfattningar. Enligt studien bör ledaren skapa en god 
arbetsmiljö för de resterande kollegorna genom kommunikation, vara tillgänglig, vara 
uppmuntrande till sociala aktiviteter samt genom att vara tydlig med förväntningar och ge 
förutsättningar för arbetet som ska ske (Shamir och Galit, 2005).  I studien syftar ledarskap 
till rollen som förskollechef. 
 
3.4.3 Tydliga roller för personalen i verksamheten 
I den reviderade läroplanen för förskolan (2018) har förskollärarens ansvar för barns lärande 
och utveckling tydliggjorts. Förskolläraren ska vara den som leder undervisningen i 
förskolan. Regeringsuppdraget tydliggör att det krävs en förstärkt pedagogisk kompetens för 
det förstärkta pedagogiska uppdraget. Ansvarsfördelningen handlar enligt Sheridan (2011) 
om att personalen med högst utbildning är den personal som har det största ansvaret för att 
förskolan ska ha en god kvalitet. Förskollärares kompetens har en stor inverkan på förskolans 
kvalitet.  
 
Ett arbetslag består av personal med många olika kompetenser, både personliga och specifika 
för yrket. Dessa bör användas på bästa sätt. Detta görs inom vissa arbetslag men i andra finns 
istället en form av kompetensutjämning där alla inom arbetslaget ligget på samma nivå trots 
att dessa har olika kompetenser. Detta är enligt Sheridan (2011) inte en fördel för varken barn 
eller vuxna. Ansvarsfördelningen som införts i läroplanen innebär inte att barnskötare ska 
vara förskollärares assistenter eller att förskollärare ska distansera sig från sitt ansvar. Det 
innebär att de olika kompetenser som arbetslaget besitter ska användas på bästa sätt för att 
öka förskolans kvalitet. Det krävs ett samarbete för att arbeta mot Läroplanen för förskolans 
(2018) mål.  
 
3.4.4 Relationen till kollegor 
Förskollärare upplever att relationen med kollegorna har en stor betydelse för förskolans 
kvalitet (Nyholm, 2016). Nyholm (ibid.) belyser bristen på kommunikation i förskolans 
verksamhet är en stor bidragande faktor till stress hos förskollärare i Sverige. Det är viktigt 
att man i arbetet som förskollärare både pratar så att man blir lyhörd samt att  man är lyhörd 
mot sina kollegor. Nyholm (ibid.) menar att om förskollärare som inte pratar med varandra 
eller har en spänd relation påverkar inte bara de andra vuxna i omgivningen utan påverkar 
även barnen och hela verksamheten. Många gånger vet förskollärarna inte hur de ska 
förmedla vad de känner eller tycker om något på ett bra sätt och detta leder istället till att 
personen samlar på sig inre spänningar istället.  
 
3.4.5 Barngruppsstorlek och personaltäthet 
Nyholm (2016) skriver att storleken på barngrupperna är en bidragande faktor för hur 
förskollärares psykiska välmående ser ut då det gäller stress. Detta då förskollärarna känner 
att tiden inte räcker till för att se till varje barns enskilda behov och utveckling. Även 
Gotvassli (2002) menar att förskollärare upplever också att barngrupperna blivit allt större 



 

 

 

 5 

och personaltätheten mindre. Han menar också att många förskollärare ofta upplever att de 
har en stark tidspress, att arbetsmängden är för stor och att de tvingas avbryta deras dagliga 
arbete då de får för många uppgifter samtidigt. Större barngrupper och mindre personaltäthet 
tillsammans med allt fler uppgifter resulterar i större krav och ökat ansvar på förskolan 
försämrar förutsättningarna för att kunna utföra det tänkta arbetet. Att ha för många 
arbetsuppgifter samtidigt kan med tiden bli en stressfaktor samtidigt som det resulterar i att 
det blir svårare för förskollärarna att nå barnens måluppfyllelse. Kihlbom, Lidholt och Niss 
(2009) menar likt Gotvassli (2002) att förskolans kvalitet har minskat på grund av för stora 
barngrupper och personalbrist. Detta kan i sin tur leda till negativa följder hos förskollärarna 
då stressnivån i verksamheten fortsätter att växa.   
 
Skolverket har riktmärken för hur många barn som är lämpligt i varje grupp. Enligt 
Skolverket bör barn i åldern ett till tre år vara max 12 stycken barn och barn mellan tre till 
fem år bör vara max 15 stycken barn i varje grupp. Dessa riktmärken är till för att minska 
barngruppernas storlek. Ett av syftena med att minska barngrupperna är för att öka kvaliteten 
i förskolan. Skolverket införde år 2015  ett statsbidrag för mindre barngrupper. Bidraget ska 
gå till insatser som minskar eller motverkar ökningar av större barngrupper. Huvudmännen 
som får bidraget ges 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. För att få 
bidrag måste man lämna in uppgifter om hur barngrupperna ser ut till Statiska centralbyrån 
(Skolverket, 2018).  
 
4 Tidigare forskning 
I avsnittet kommer tidigare forskning om stressfaktorer i förskolan att presenteras. Här 
presenteras både svensk forskning och forskning från andra länder.  
  
4.1 Stressfaktorer i förskolan 

Sjödin och Neely (2017) genomförde en studie på 12 avdelningar där hälften kännetecknades 
av en hög nivå av stress och hälften av en låg stressnivå. I studien deltog 24 stycken kvinnor 
med en medelålder på 43.5 år vilka fick svara på enkätfrågor. Studien visade att förskollärare 
utsätts för många stressfaktorer samtidigt på sina arbetsplatser. Negativa aspekter i deras 
arbete är bland annat tidsbrist, arbetsuppgifter som inte är undervisningsrelaterade och att det 
ställs höga krav i arbetet. Förskollärare upplever även att deras arbetstid inte räcker till för att 
utföra det pedagogiska arbetet med barnen (ibid.).  

Nielsen och Persson Wayes (2010) studie visade att hälften av personalen som jobbar i 
förskoleklass och i lågstadiet ofta upplever stress. En tredjedel av personalen mår enligt 
studien dåligt av återkommande stress på sin arbetsplats. Nielsen och Persson Waye (ibid.) 
använde sig av en enkätundersökning för lärare i årskurserna F-3 och förskolepersonal för att 
få fram resultatet. 212 personer med en  genomsnittlig arbetslivserfarenhet inom skola eller 
förskola på 15 år svarade på enkäten vilket innebar en svarsfrekvens på 71 procent.   

4.2 Stress - ett globalt problem 
I en enkätundersökning om stress som 1201 stycken lärare i USA deltog i presenteras den 
tidspress som lärarna utsätts för (Richards, 2012). Richards (ibid.) menar att lärare har höga 
ambitioner inom det pedagogiska arbetet, men att förutsättningarna lärarna har försvårar 
deras arbete. Ett exempel på detta är bristen på tid till att förbereda sig inför det pedagogiska 
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arbetet. Andra faktorer som enligt studien påverkar lärarnas stress är dåligt stöd från 
ledningen, för stora barngrupper, nedskärning och att många tvingas ta med arbetet hem då på 
förskolan inte räcker till. Därav minskar deras tid till nedvarvning.  
  
Tsai, Fung och Chows har genomfört en studie (2006) i Hong Kong. I Hong Kong är lärare 
ett kvinnodominerande yrke där hela 98 procent är kvinnor. I studien har 113 kvinnliga 
förskollärare vilka har en genomsnittlig arbetslivserfarenhet på 12.1 år inom yrket fått 
besvara enkätfrågor. Studien beskriver läraryrket i Hong Kong som ett av de yrken som 
skapar mest stress hos människorna. Detta beror bland annat på att pedagogerna får utföra 
fler aktiviteter som inte anses vara pedagogiska än aktiviteter som anses vara pedagogiska på 
arbetet. Det krävs att de utför aktiviteter som bland annat pappersarbete och städning för att 
skapa en fungerande verksamhet. Forskarna menar att detta kan lägga grunden för att en stor 
del av förskollärarna känner arbetsrelaterade stresskänslor. Enligt studiens mätningar 
framkommer denna stress vanligast genom trötthet och känslomässig stress. Detta kan 
innefatta känslor som osäkerhet, sårbarhet, depression och ångest. För att motarbeta detta och 
främja arbetsmiljön är det exempelvis viktigt att skapa en god social relationer med 
kollegorna (Tsai, et al., 2006). 
  
Studierna som presenterats i det här avsnittet visar att stress bland lärare inte endast är ett 
problem i Sverige utan istället ett globalt problem. Enligt rapporter från det europeiska 
lärarfacket fick 5461 lärare från 30 länder i EU svara på frågor om sin psykosociala hälsa och 
riskerna med deras arbete. Resultatet visar där att det finns ett klart samband mellan lärares 
gränslösa arbete och risken av att drabbas av utmattningssymptom. En av de vanligaste 
orsakerna i alla länder är att lärare har svårt att begränsa sin arbetstid och många tar med sig 
jobbet hem när de slutat. Lärare släpper inte engagemanget för sina elever efter avslutad 
arbetstid vilket gör att många lärare inte heller har tid att varva ner (ETUCE, 2016). 
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5 Teoretiskt ramverk 
Studien har ett fokus på den psykosociala arbetsmiljön och faktorer inom denna som av 
förskollärare uppfattas påverka yrkesgruppens hälsa. I denna undersökning kommer Karasek 
och Theorells (1990) ”krav- kontroll-stöd- modell” att användas för att analysera studiens 
resultat. Modellen används för att förklara hur stresskänslor påverkar människor vilket 
kopplas till de forskningsfrågor som ställts då dessa syftar till att försöka förklara vilka olika 
stressfaktorer förskollärare upplever att det finns men även hur dessa faktorer påverkar deras 
psykiska hälsa. 
  
5.1 Karasek och Theorells ”krav-, kontroll- och stöd- modell” 
Karasek och Theorells (1990) ”krav-, kontroll- och stöd-modell” skapades för att på förhand 
kunna se stress relaterad till arbetet hos arbetstagare. Modellen används ofta för att kartlägga 
psykosociala arbetsförhållanden. I studien kommer den att användas för att ge en tydligare 
bild av hur olika kombinationer av krav, kontroll, och stöd kan skapa olika former av 
psykosociala arbetssituationer som antingen anses vara hälsosamma eller ohälsosamma. 
Krav-, kontroll- och stödmodellen ger en bild av sambandet mellan yttre psykiska krav på 
människan och människans kontroll över att ha möjlighet att påverka situationen den befinner 
sig i med hjälp av stöd och beslutsutrymme (Jeding och Theorell, 1999). Det här gjordes till 
en början genom att undersöka sambandet mellan de två första faktorerna i modellen vilka är 
krav och kontroll. Teorin som modellen bygger på är att olika kombinationer mellan 
faktorerna krav och kontroll leder till en ökad ohälsa och psykisk påfrestning. Senare kom 
modellen att utökas med en tredje faktor, en faktor som benämns som socialt stöd. Dessa tre 
faktorer utgör tillsammans grunden i ”krav-, kontroll- och stödmodellen” (Karasek och 
Theorell, 1990).   
  
Samtliga tre faktorer som utgör grunden i modellen handlar om människans omgivning och 
de kan enligt Theorell (2003) förbättras genom åtgärder kring hur arbetet organiseras. Den 
första faktorn är krav. Det kan handla om rimliga psykiska krav vilket i praktiken kan 
innebära att det måste finnas tillräckligt mycket och tillräckligt kompetent personal för att de 
arbetsuppgifter som ska utföras kan utföras under utsatt tid. I förskoleverksamheten kan detta 
exempelvis innebära för många arbetsuppgifter i relation till den personaltäthet som finns 
tillgänglig.  
 
Den andra faktorn är kontroll. Kontroll kan i det här fallet beskrivas med begreppen besluts- 
eller handlingsutrymme som ger en tydligare bild av innebörden. “Utrymme” i relation till de 
här två begreppen handlar då om att utrymmet kan ligga tätt intill eller långt ifrån 
arbetsuppgiften. Detta har en koppling till hur makten är fördelad på arbetsplatsen och precis 
som det behöver ställas rimligt höga psykiska krav på den anställde så behöver också makten 
vara rimligt fördelad mellan de anställda, mellanchefer och ledningen (Theorell 2003). I 
förskoleverksamheten kan det här exempelvis innebära ett otydligt arbetsuppdrag beroende 
på vilken roll man har på arbetsplatsen men också en otydlig fördelning av arbetsuppgifter för 
de anställda. 
 
Den tredje faktorn, socialt stöd, handlar om relationer mellan människor på arbetsplatsen men 
även om övergripande organisatoriska frågor. Det är exempelvis viktigt att den enskilda 
individen har en god förmåga att kunna lösa konflikter men det är också viktigt att de som 
arbetar tillsammans har en gemensam bild av det mål man arbetar mot (Theorell 2003). I 
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förskoleverksamheten kan det här innebära att det är av vikt att man har en god relation till de 
kollegor som finns på arbetsplatsen men även att det finns en god relation till förskolechefen. 
  
Modellen (Figur 1) visar hur olika kombinationer av krav och kontroll skapar fyra olika 
psykosociala arbetssituationer. De fyra arbetssituationerna benämns som avspänd, spänd, 
aktiv och passiv. En avspänd arbetssituation innebär att den anställda har tillräckligt med tid 
till och kan hantera de krav som ställs och att besluts- eller handlingsutrymmet är högt. En 
avspänd arbetssituation är en gynnsam arbetssituation. En spänd arbetssituation innebär 
motsatsen till en avspänd arbetssituation. I den här typen av arbetssituation har den anställde 
höga krav på sig samtidigt som denne har ett lågt besluts- eller handlingsutrymme. Den här 
typen av arbetssituation är inte hälsosam för den anställde (Karasek och Theorell, 1990).  
  

 
 

Figur 1: “krav-, kontroll och stödmodell” 
Källa: (Karasek och Theorells, 1990) 

En aktiv arbetssituation innebär att den anställde har höga krav på sig och samtidigt har högt 
besluts- eller handlingsutrymme. Finns det en balans mellan de krav som ställs på den 
anställde och dennes besluts- eller handlingsutrymme gör detta att den negativa stressnivån är 
låg och de negativa effekterna av stress som arbetet skulle kunna medföra uteblir. Den här 
typen av arbetssituation är den som är mest utvecklande och tillfredsställande för den 
anställde. En passiv arbetssituation innebär att både de krav som ställs på den anställde och 
dennes besluts- eller handlingsutrymme är lågt. En sådan arbetssituation är till skillnad från 
en aktiv arbetssituation inte speciellt givande för den anställde men även här är den negativa 
stressnivån låg (ibid.). Dessa fyra olika arbetssituationer som illustreras i “krav- kontroll- och 
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stödmodellen” visar att höga krav på den anställde skapar en förhöjd känsla av stress och ett 
minskat välmående. 
  
Thylefors (2015) förklarar att höga krav på arbetstagaren tillsammans med ett litet besluts- 
eller handlingsutrymme som i modellen kallas för kontroll och ett lågt socialt stöd innebär en 
ökad risk för ohälsa och sämre välbefinnande. De konsekvenser som en sådan här 
kombination kan leda till sammanfattas av Thylefors (ibid.) med begreppet stress. I kontrast 
till detta skulle däremot höga krav tillsammans med högt besluts- eller handlingsutrymme och 
högt socialt stöd istället kunna vara utvecklande. Den anställdes besluts- och 
handlingsutrymme har alltså en avgörande roll för dennes arbetssituation då det här utrymmet 
kan bidra till en minskning av den negativa stressnivån oavsett om kraven på den anställde är 
höga eller låga. 
 
6 Metod 
I metodavsnittet kommer de forskningsmetodiska val som tagits i studien att beskrivas och 
motiveras. Här beskrivs val av forskningsansats, vetenskapligt perspektiv, urval, 
datainsamling, genomförande och bearbetning av data. Här presenteras även de 
forskningsetiska principer som studien har tagit hänsyn till och slutligen diskussion om 
studiens tillförlitlighet och ekologiska validitet. 
  
6.1 Val av metodansats 
I studien användes en kvalitativ ansats. Flick (2014) menar att en kvalitativ analys kan ha 
flera syften. Ett av syftena kan vara att beskriva ett fenomen detaljerat. Det kan exempelvis 
vara personliga erfarenheter, sociala situationer eller delade föreställningar. Då riktar sig 
analysen sedan mot att jämföra den betydelsefulla datan för att fastställa vad de har 
gemensamt och vad som skiljer dem åt (ibid). Ett syfte med studien är bland annat att få 
förståelse ur informantens synvinkel och att få en utvecklad förståelse för deras erfarenhet 
kring den psykosociala arbetsmiljön. Genom att använda denna typ av analys kunde det 
betydelsefulla mönstret kunna komma fram och ge svar till frågeställningarna. Vi är dock 
kritiska till att en kvalitativ studie visar en hel sanning som är generaliserbar då det finns en 
individuell tolerans för stress hos människor som studien inte har tagit hänsyn till. 
 
Syftet med att använda en kvalitativ ansats var att få djupare svar där informantens egna 
perspektiv synliggörs. Studien sökte bland annat förståelse ur informantens synvinkel, 
utvecklad förståelse för deras erfarenhet och en förståelse av deras livsvärld vilket gör att en 
kvalitativ ansats anses vara lämplig. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ 
ansats är ett instrument för att undersöka hur något sker eller upplevs och för att ta reda på 
hur något egentligen är. Genom att använda en kvalitativ ansats får forskaren en förståelse av 
ett fenomen ur informantens synvinkel för att sedan kunna utveckla och förstå syftet med 
deras erfarenhet (ibid.). I studien har semistrukturerade intervjuer gjorts för att ta reda på 
detta. Genom att använda semistrukturerade intervjuer som följer en intervjuguide med 
bestämt fokus på psykosocial arbetsmiljö fick informanten möjlighet att utveckla sina svar, 
erfarenehter och resonemang  
 
Frågorna i intervjugudien var öppna för att inte riskera att styra svaren från informanten. 
Detta gav även en möjlighet att ställa följdfrågor som: Kan du utveckla det? Varför då? Och 
Kan du ge exempel?. Dessa följdfrågor gav mer infomation och i många fall resulterade i en 
djupare diskussion. Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare själva upplever sin 
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psykosociala arbetsmiljö och för att få en ökad kunskap och djupare förståelse kring det här 
har bedömningen gjorts att en kvalitativ ansats passar bättre än vad en kvantitativ ansats hade 
gjort. En kvalitativ ansats ansågs förse studien med mer relevant information, då 
informanterna får en större möjlighet till att utveckla och argumentera sina svar. Att få en 
ökad kunskap om hur förskollärare själva upplever att den psykosociala arbetsmiljön 
påverkar deras hälsa är en del av syftesformuleringen för studien, vilket gör att en kvalitativ 
ansats ansågs passa studien bra. 
 
6.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Det finns två olika perspektiv på begreppet hälsa, ett patogent perspektiv och ett salutogent 
perspektiv. Det patogena perspektivet kommer från patos vilket är lika med sjukdom. Ur ett 
patogent perspektiv är sjukdom eller det onormala som ligger i fokus. Människan har endast 
en god hälsa om personen inte mår dåligt, motionerar, sköter sin hygien eller inte har en 
psykisk sjukdom.  Det innebär att hälsa är motsatsen till sjukdom eller det onormala och 
perspektivet beskrivs som frånvaro av sjukdom. Att vara frisk är det naturliga tillståndet och 
att vara sjuk ses därför som något avvikande från det normala. Här blir hälsan ett tillstånd 
som bör vara fritt från sjukdomar eller skador. En begränsning med ett patogent synsätt är att 
mycket annat kan bli förbisett, individens identitet och sociala och mänskliga handlingar 
kommer i andra hand. Det går att beskriva som att kroppen ses som en maskin där delar kan 
förbättras, lagas eller bytas ut (Quennerstedt, 2006).  
 
Det salutogena perspektivet har sitt ursprung från Salus som betyder hälsa. Denna teori är en 
mer djupgående och holistisk. Här är det hälsan som ligger i fokus och intresset ligger på hur 
en person kan förbättra sin hälsa. Det handlar om hur individen kan utveckla sin hälsa och ta 
reda på vad som hindrar hälsoutvecklingen (Quennerstedt, 2006). Det salutogena perspektivet 
växte fram som följd av kritiken från det biomedicinska och patogena perspektiven. 
 
Ett salutogent perspektiv innebär att hälsa ses som en helhet och att hälsa ska existera i flera 
olika dimensioner. Det vill säga att människans helhetshälsa påverkas i ett samspel mellan 
den fysiska hälsan, psykiska hälsan och den sociala hälsan. Det handlar inte om ifall 
människor har hälsa eller inte. Här ligger fokuset på vad det är som faktiskt utvecklar hälsan 
och vad som förhindrar att hälsan utvecklas. Människor räknas inom detta perspektiv som 
aktiva och handlande i sociala relationer och människors alla funktioner och aktiviteter 
räknas in. Det betyder att det är hela en människas liv som påverkar hur en persons hälsa är. 
Att det är något som skapas i samspel mellan omgivningen och personen. Hälsan anses inte 
vara ett statiskt tillstånd utan istället en förutsättning för att uppnå saker i livet (Quennerstedt, 
2007).  
 
De vetenskapsteoretiska perspektiv som den här studien kommer att ligga närmst är ett 
salutogent perspektiv. Ett patogent perspektiv syftar till sjukdomen och vad man blir sjuk av, 
medan ett salutogent perspektiv har fokus på vad man blir frisk av och vad man ska göra för 
att må bra (Quennerstedt, 2007). Studien har inte ett fokus på sjukdom utan söker kunskap 
om de strategier som förskollärare använder sig av för att förebygga och kunna hantera 
psykosocial påverkan på ett bättre sätt. Att identifiera de stressfaktorer som förskollärare 
upplever i den psykosociala arbetsmiljön kan leda till en medvetenhet om vad som hindrar 
hälsoutvecklingen. Att ta del av de strategier som förskollärare använder sig av för att 
förebygga och hantera den psykosociala miljöns påverkan kan ge kunskap om hur hälsan kan 
främjas. Studien utgår därmed från ett hälsofrämjande perspektiv vilket ett salutogent 
perspektiv innebär. 
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6.3 Urval  
Urvalet består av fyra stycken utbildade förskollärare. Utbildade förskollärare tillhör urvalet 
då rapporten från Försäkringskassan (2015) som inledningsvis fångade vårt intresse beskriver 
just den yrkesgruppen som en av de yrkesgrupper där flest blir sjukskrivna på grund av 
psykisk ohälsa. Av förskollärarna är tre stycken kvinnor och en är man. De är mellan 42-53 år 
gamla och har mellan 17-26 års arbetslivserfarenhet inom förskoleverksamheten. Ingen av 
dem har tidigare varit sjukskrivna på grund av stress. Fyra stycken intervjuer genomfördes då 
studien har en begränsad tidsram och fyra stycken intervjuer förser studien med tillräckligt 
mycket relevant information där olika perspektiv även har en möjlighet att synliggöras.  
 

Tabell 1: Urval (sammanfattning) 
 

 
Benämning 

 
Kön 

 
Ålder 

Antalet arbetade år inom 
förskoleverksamheten 

Har varit/är 
sjukskriven på grund 

av stress 

Förskollärare 1 Kvinna 42 24 Nej 

Förskollärare 2 Kvinna 49 26 Nej 

Förskollärare 3 Kvinna 44 25 Nej 

Förskollärare 4 Man 53 17 Nej 

 
 

I studien består urvalet av förskollärare från olika förskolor och områden i en medelstor 
kommun. Det här valet har gjorts eftersom det kan förekomma eventuella skillnader i olika 
områden eller verksamheter vilket även kan bidra med olika perspektiv och tankar till 
studien. Att i studien använda informanter i den utvalda kommunen syftar till 
bekvämlighetsstrategin. Bekvämlighetsstrategien bygger på att informanterna består av 
personer som ligger nära till hands och är passande för forskaren att välja. Detta kan ses som 
positivt för småskaliga forskningsprojekt som detta där tidsramen är begränsad (Denscombe, 
2009). Studien har begränsad tillgång till tid och resurser vilket innebär att användningen av 
en bekvämlighetsstrategi ansågs vara mest lämplig.  
 
6.4 Datainsamling 
I studien används semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att forskaren har ett ämne och frågor som ska besvaras, men det behöver 
inte alltid ske i den ordningen forskaren tänkt från början. Vid användning av denna metod 
har informanten en större möjlighet att förklara och utveckla sina svar vilket ses som en 
fördel för studien. Semistrukturerade intervjuer kan förse studien med mer individuella 
åsikter, tankar och erfarenheter (Denscombe, 2009) 
 
En intervju utformas som ett vanligt samtal fast med ett bestämt fokus. Det är intervjuaren 
som bestämmer fokus och ser till att samtalet håller sig inom ämnet. Genom att använda 
intervjuer som datainsamlingsverktyg menar Denscombe (2009) att forskare kan få en större 
inblick i informantens känslor, uppfattningar, åsikter och erfarenheter. Denscombe (ibid.) 
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menar också att intervjuer är ett bra verktyg när det kommer till att ta reda på personliga 
åsikter och upplevelser, vilket är vad vi vill få fram i vår studie.  
 
I en intervju utformas kunskapen i samspel mellan intervjuaren och informanten. Genom att 
använda sig utav enkla och raka frågor leder det i många fall till komplexa och givande svar. 
Denna intervju genomsyras av etiska frågor. Här är det viktigt att intervjuaren har en förmåga 
att skapa en miljö där intervjupersonen kan känna sig fri och säker att kunna öppna upp sig 
om eventuella privata händelser. Det är en hårfin gräns mellan intresset av att komma åt 
viktig kunskap och etisk respekt för informantens integritet (Kvale och Brinkmann, 2014).  
 
Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter och bestod av 12 stycken intervjufrågor samt 
följdfrågor och demografiska frågor (se Bilaga B). Intervjufrågorna konstruerades utifrån 
studiens frågeställningar på ett sätt som skulle kunna ge svar på dessa och för att det endast 
skulle ställas frågor som var relevanta för studien. Frågorna handlade om förskollärarnas 
egna erfarenheter, upplevelser och åsikter relaterat till stress och arbetsmiljö. Följdfrågorna 
som ställdes var spontana och varierade utifrån informanternas svar. De demografiska 
frågorna visar informanternas ålder, kön, hur länge de arbetat inom förskoleverksamheten 
och om de någon gång varit sjukskrivna på grund av stress. De demografiska frågorna 
ställdes då dessa faktorer ansågs kunna ha en betydelse för resultatet. 
 
6.5 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes tillsammans med förskollärare i en medelstor kommun på utvalda 
förskolor. De kontaktades genom telefonsamtal och vid accepterat deltagande bestämdes en 
lämplig tid för möte. Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna ta del av en kort 
sammanfattning av vad studien kommer att handla om samt de intervjufrågor som kom till att 
ställas. Informanterna fick i förväg ta del av detta material för att kunna förbereda sig vilket 
vi ansåg skulle resultera i längre-, mer välutvecklade- och nyanserade svar. De fick även ta 
del av frågorna i förväg då ämnet skulle kunna uppfattas som känsligt.  Intervjuarna gjordes i 
avskilda rum på förskolorna. Detta för att både förskolläraren och studenterna i lugn och ro 
skulle kunna koncentrera sig på intervjun fullt ut. 
 
Intervjun dokumenterades med en auditiv inspelning för att en senare analys av materialet 
skulle bli återgivet så precist som möjligt. Författarna till studien närvarade båda två vid 
intervjun. Fördelen med detta är att båda fick möjlighet att ställa följdfrågor samt att det kom 
att underlätta det senare arbetet av datan då det finns en större förståelse kring innehållet. 
Intervjun avslutades med att informanten fick möjlighet att lägga till eller förtydliga något för 
att informanten ska få möjlighet att delge eventuella tankar som senare kan ha uppkommit 
och för att studien inte ska gå miste om relevant information (Denscombe, 2009).  
 
6.6 Bearbetning av data 
Den data som samlats till studien kom att bearbetas genom en kvalitativ analys. Syftet med 
analysen är att få fram en annan och djupare kunskap än vad som annars hade kommit fram 
(Patel och Davidson, 2011). Den insamlade datan sammanställdes genom transkribering och 
därefter gjordes innehållsanalys. En innehållsanalys används för att ge en systematisk 
beskrivning av textens innehåll (Bryman, 2011). Detta gjordes genom att läsa, tolka, koda 
och kategorisera innehållet utifrån studiens frågeställningar. Med hjälp av kodning och 
kategorisering var syftet att få fram ord och uttryck från urvalet och med hjälp av detta ta 
fram och analysera informationen i studien.  
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Då innehållet i materialet tolkades, kodades och kategoriserades synliggjordes de likheter och 
skillnader vi kunde se i den insamlade empirin. Vi sökte efter ord och uttryck som 
exempelvis barngrupper, kommunikation, förskolechef och ljudnivå, för att sedan koppla 
detta till vårt syfte och de frågeställningar som vi utgick ifrån. De olika kategorier som den 
insamlade datan delades in i var förskollärares upplevda arbetsmiljö och dess upplevda 
inverkan på deras hälsa och den pedagogiska verksamheten, arbetsmiljörelaterade 
stressfaktorer samt strategier för att minska arbetsmiljörelaterad psykosocial påverkan. En 
utmaning med att använda sig utav en kvalitativ analys är att bilda en mening ur en större 
mäng data. Det är därför viktigt att skilja det betydelsefulla och det triviala. Att kunna 
urskilja ett betydelsefullt mönster (Trost, 2012).  
 
 
Genom att använda sig utav transkribering kan man på ett enklare sätt synliggöra likheter och 
skillnader som kommuniceras i de olika intervjuerna (Denscombe, 2009). Att synliggöra 
likheter och skillnader i förskollärarnas uttryck om sina upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön anses vara av stor vikt för studien. Intervjuerna transkriberas och analyseras och 
relevant innehåll i intervjuerna urskiljs i relation till de forskningsfrågor som ställts. 
Transkriberingarna analyserades med ett fokus på textens helhet där delar sedan analyserades 
var för sig (Kvale och Brinkmann, 2014). Innehållet i informanternas svar kategoriseras för 
att synliggöra skillnader och likheter i intervjuerna och för att hitta ett mönster i resultatet 
(Fejes och Thornberg, 2015). 
 
6.7 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna 
vilka är viktiga att ta hänsyn till i studien. De fyra kraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
informanten informeras om de villkor som gäller för deltagandet samt vilka rättigheter 
informanten har. Informanten ska på egen hand få bestämma om denne vill deltaga och hur 
förutsättningarna för deras deltagande ska se ut. Detta gör de genom att ge sitt samtycke och 
på så sätt tas det hänsyn till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
personliga uppgifter om informanten ska skyddas så att inga oberättigade människor ska 
kunna få tillgång till dessa. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Enligt detta krav 
ska all information som man samlat in från informanten endast användas i ändamål gällande 
forskning.  
 
Inför studien kontaktades olika förskolor genom telefonsamtal för att se om det fanns ett 
intresse för medverkan fanns. I studien togs det bland annat hänsyn till informationskravet 
genom att varje informant som visat ett intresse för att deltaga i studien fick ett missivbrev (se 
Bilaga A) där en kort sammanfattning om studiens ämne presenteras. Detta följs i brevet av 
en övergriplig förklaring om vilka forskningsetiska principer det kommer att tas hänsyn till i 
studien. Informantens rättigheter och de villkor som gäller för deltagandet presenteras även i 
missivbrevet. De blev där informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de kan 
avbryta sitt deltagande när som helst under processens gång. Samma information upprepades 
sedan även vid det bestämda mötet. Nästa kontakt skedde genom ett telefonsamtal. Genom ett 
telefonsamtal accepterades intervjun och samtycke gavs. vid detta tillfälle tog studien hänsyn 
till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet togs det i studien hänsyn till då informanterna 
har anonymiserats. Personliga uppgifter som lämnats om informanten såsom namn har inte 
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avslöjas i studien utan de kallas här istället för förskollärare 1, förskollärare 2 och 
förskollärare 3. Till sist togs det även hänsyn till nyttjandekravet då all den information som 
informanterna lämnat endast används i forskningssyfte. Den insamlade data som 
informanterna har bidragit med raderas efter att studien färdigställts. 
 
6.8 Metodkritik 
I det här avsnittet diskuteras studiens tillförlitlighet och dess ekologiska validitet.  
 
6.8.1 Tillförlitlighet 
Det är viktigt att ett vetenskapligt arbete är sakligt, objektivt och balanserat. Hur författaren 
disponerar texten och vilka hjälpmedel som används är av stor vikt och de uppgifter som 
dokumenteras ska vara riktiga och sanna. Det är även viktigt att författaren försöker vara så 
objektiv som möjligt trots att det kan finnas svårigheter i detta. De källor som används i 
arbetet ska ha en bra kvalité och vara tillförlitliga samtidigt som de forskningsverktyg som 
används måste vara reliabla och metodvalet undersöker det som faktiskt ska undersökas 
(Ejvegård, 2009). En kvalitativ studie syftar till att upptäcka olika företeelser samt att tolka 
och förstå något. Varje kvalitativ studie är unik vilket också innebär att det inte kan finnas 
några specifika kriterier för att uppnå en god validitet. Något som däremot kan öka studiens 
tillförlitlighet är att forskningsprocessen noga beskrivs (Patel och Davidson, 2011).      
 
Efter att studien genomförts kan vi konstatera att vi har haft svårigheter i att vara objektiva 
vilket skulle kunna kompromissa studiens trovärdighet. Vissa av de följdfrågor som ställts 
skulle kunna uppfattas som ledande och det finns en möjlighet att det haft en svag påverkan 
på informanternas svar. Vi är dock kritiska till att det överhuvudtaget är möjligt att vara helt 
objektiva och att det skulle vara en begränsning att inte vara helt objektiv. Det kan med fördel 
bidra till ett rikare material att inte vara helt objektiv då ett djupare samtal kan tänkas uppstå 
när olika perspektiv synliggörs. Trots detta har vi en stark tro på att svaren som framkom är 
riktiga och sanningsenliga. Det finns ingen anledning för informanterna att tala osanning om 
ämnet vilket gör att vi anser att svaren ändå är trovärdiga. De källor och den litteratur som har 
använts i studien har kritiskt granskats vilket ökar studiens tillförlitlighet. Metodvalet 
undersökte det som studien syftade till att undersöka och de forskningsfrågor som ställts har 
besvarats.  
 
6.8.2 Ekologisk validitet 
Validitet handlar om ifall man undersökt det som faktiskt var tänkt att undersöka. Det kan 
detta handla om hur relevant den insamlade datan är eller datainsamlingsmetodens förmåga 
att undersöka det som skulle undersökas. Ekologisk validitet handlar om ifall 
samhällsvetenskapliga resultat går att tillämpa i människans vardagliga liv och de naturliga 
sociala miljöer som människan befinner sig i. Det handlar om ifall möjligheten finns att man 
kan samla villkor, åsikter, värderingar, attityder och kunskaper på ett sätt som de hade yttrat 
sig i en vardaglig och naturlig situation. Det handlar om att få ett resultat som 
överensstämmer med verkligheten. Genom att anordna en intervju i ett speciellt rum skapar 
man exempelvis en onaturlig miljö där svaren kan se annorlunda ut än vad de hade gjort i ett 
vardagligt samtal. Detta kan kompromissa den ekologiska validiteten och gör att studiens 
validitet minskar (Bryman, 2011). Vid intervjutillfällena besöktes informanternas 
arbetsplatser där de på egen hand fick välja ett utrymme där de var bekväma med att 
genomföra intervjun. I vissa fall valdes ett avskilt rum för att dämpa ljudnivån och underlätta 
att ett bra samtal kunde föras utan störningsmoment. Detta skulle möjligtvis ha kunnat 
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kompromissa studiens ekologiska validitet till det sämre. Intervjufrågorna utformades så 
värderingsfria som möjligt i ett försök att motverka detta. 
 
7 Resultat 
Det resultat som intervjuerna gett presenteras i detta avsnitt utifrån olika kategorier som har 
varit gemensamma för informanternas svar och där de har skiljt sig markant åt. Förskollärares 
åsikter och upplevelser presenteras även i form av citat. De olika kategorier som resultatet är 
uppdelat i är förskollärares upplevda arbetsmiljö och dess upplevda inverkan på deras hälsa 
och den pedagogiska verksamheten, arbetsmiljörelaterade stressfaktorer samt strategier för att 
minska arbetsmiljörelaterad psykosocial påverkan.  
 
7.1 Arbetsmiljöns upplevda inverkan på förskollärares hälsa och den 
pedagogiska verksamheten 
Gemensamt för de förskollärare som intervjuats är att de anser att den fysiska miljön spelar 
roll för den psykosociala arbetsmiljön då denna kan skapa en psykosocial påfrestning. Den 
fysiska miljön har en avgörande roll där ljudnivå är den faktor som är mest relevant. Den 
fysiska miljön behöver enligt förskollärarna vara trivsam och anpassad för verksamhetens 
ändamål och behov. Det behöver exempelvis finnas någon form av ljuddämpning och det 
behöver inte bara finnas möbler som är anpassade till barnen utan även till de vuxna. 
Lokalerna tillsammans med personalstyrkan behöver vara anpassade efter den storlek som 
barngruppen har och barngrupperna är ofta större än vad riktlinjerna visar.  
 

Barngruppens storlek och hur personaltätheten ser ut påverkar arbetsmiljön 
och verksamheten jättemycket. Man måste anpassa detta efter hur 
barngruppen ser ut också, vilka barn de är och vad de kräver. Man måste 
räcka till till de barnen som behöver extra hjälp men också till alla andra.  
 

(Förskollärare 4) 
 
För att arbetsmiljön ska vara god krävs det även enligt förskollärarna att de arbetsuppgifter 
som ska genomföras också är genomförbara. Det ska alltså finnas tillräckligt med tid och 
resurser för att klara av alla de arbetsuppgifter som finns och för att möta de krav som ställs 
på verksamheten och personalen. Förskollärare 4 menar är svårt att utföra sitt uppdrag då det 
gäller att erbjuda varje individuellt barn en trygg omsorg och främja dennes utveckling och 
lärande utan tillräckligt med personal eller för stora barngrupper. 
  
Förskollärarna identifierar olika faktorer som de anser bidrar till en god arbetsmiljö. Den 
fysiska miljön är enligt förskollärarna anpassad men anpassningarna är ofta inte tillräckliga, 
främst då det gäller ljudnivån. Ljudnivån är ofta hög och anses i många fall vara något som 
leder till stress och fysiska symptom som huvudvärk. Förskollärare 3 beskriver även hur de i 
vissa fall får använda sig av öronproppar och hörselkåpor för att undvika sådan påfrestning. 
Flera av de intervjuade förskollärarna menar att de inte tycker att det är acceptabelt att 
tvingas att använda skydd för att klara av att arbeta i en pedagogisk verksamhet. 
  
Förskollärarna anser att barngrupperna ofta är för stora i relation till den personal som är 
anställd, vilket också är en bidragande faktor till att de inte upplever att det finns någon 
möjlighet att hinna med alla de arbetsuppgifter som ska göras och de krav som ställs. 
Förskollärare 3 säger att ”Vi får alltid höra att vi har så gott med personal i relation till hur 



 

 

 

 16 

stor barngruppen är, men det finns ändå aldrig någon möjlighet att hinna med allt som ska 
göras.”. Detta uttrycker sig i en känsla av otillräcklighet och att ständigt inte hinna med att 
genomföra alla de uppgifter som är tänkta att genomföras är enligt förskollärarna den största 
bidragande faktorn till ökad stress och försämrad hälsa. Det finns ständigt en mängd 
eftersläpande arbetsuppgifter. 
  
De förskollärare som intervjuats berättar att en god relation till förskolechefen är väsentlig för 
en god arbetsmiljö. Förskollärare 1 berättar att ”Det måste finnas en god relation och ett gott 
samarbete med förskolechefen. Det är viktigt att chefen är närvarande och engagerad.”. Det 
krävs enligt alla förskollärare utöver detta också att kommunikationen mellan parterna 
fungerar bra. Förutom en god relation till förskolechefen nämns också vikten av en god 
relation till de kollegor som finns i verksamheten.  
 

Man måste ha ett klimat där man kan prata med varandra. Alla tänker olika 
och därför är det är viktigt att man har samma pedagogiska verktyg och 
språk så att man förstår varandra. Alla måste få vara delaktiga i olika beslut 
och det är viktigt att man har en gemensam plan med gemensamma 
bestämmelser så att det inte blir fel för att man är oense om saker.  
 

(Förskollärare 2) 
 
Förskollärare 2 menar att det krävs en god kommunikation och en gemensam plan för en god 
arbetsmiljö, något de övriga förskollärarna håller med om. Förskollärare 1 uttrycker att ”Man 
är beroende av kollegor idag. Man jobbar nära varandra och det måste fungera. Man måste 
vara öppen och tala samma språk. Man måste förstå varandra.”. De förskollärare som 
intervjuats är alla överens om att det krävs att alla hjälps åt och är engagerade för att 
verksamheten ska fungera. Som förskollärare 1 nämner är öppenhet och förståelse även 
väsentliga egenskaper för att verksamheten ska fungera.  
 
En relation till kollegor eller förskolechefer som inte fungerar menar förskollärarna kan skapa 
frustration och irritation och att det blir en dålig stämning som lätt går ut över de barn som 
finns i verksamheten vilket alla är bestämt överens om inte får hända.  
  

Påverkas barns utveckling och lärande så ska man inte vara här, då ska 
man vara sjukskriven. Visst, man kan ha mindre bra dagar men man kan 
inte gå här och må dåligt. Dels så märker barnen direkt om det inte funkar 
men det blir också alldeles för tungt för kollegorna att stötta upp om man 
skulle gå och må dåligt på jobbet under en längre tid.  
 

(Förskollärare 1) 
  
De är överens om att oavsett hur dåligt en förskollärare eller övrig personal mår så får det inte 
gå ut över barnen och deras utveckling och lärande, även om verkligheten ibland dessvärre 
inte ser så ut. Förskollärarna anser att även om de sociala relationerna till stor del är 
välfungerande så finns det även här brister, exempelvis i kommunikationen mellan chefer och 
anställda i verksamheten. 
  
7.2 Arbetsmiljörelaterade stressfaktorer 
Stressfaktorer som de intervjuade förskollärarna nämner är ljudnivå och brister i 
kommunikation mellan kollegor och chefer. Utöver dessa faktorer är det icke pedagogiska 
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arbetet en gemensam stressfaktor för alla de intervjuade förskollärarna. Just de icke 
pedagogiska uppgifterna, som att exempelvis städa eller bygga ihop möbler, anser 
förskollärarna tar viktig tid från det pedagogiska arbetet och från barngruppen.  
 
Samtliga förskollärare som har intervjuats beskriver faktorer som de själva inte kan påverka 
som en stor stressfaktor. Här inkluderas konkreta exempel som barngruppsstorlek och att det 
inte finns tillräckligt med personal. Barngruppsstorlekar har under förskollärarnas verksamma 
år ökat samtidigt som deras arbetsuppdrag har utökats.  Förskollärare 1 säger att “Man måste 
bara inse att tyvärr, det är tråkigt att säga, men vi får inte de förutsättningar som krävs för att 
vi ska kunna göra vårt jobb ordentligt och på ett bra sätt”. Det finns enligt förskollärare 1 inte 
tillräckligt med tid och resurser för att möta de krav som ställs.  
 
Att inte känna att man ha tillräckligt med tid och resurser för att möta de krav som ställs är 
gemensamt för alla intervjuade förskollärare. De känner inte att de räcker till trots att de anses 
ha tillräckligt mycket tid och resurser för att klara av att utföra sitt arbetsuppdrag och därför 
inte får någon tillökning i personalstyrkan. 
 

Det läggs på alldeles för mycket arbetsuppgifter hela tiden och vi räcker 
inte till. När man tänkte att man skulle jobba i förskolan så tänkte man att 
man skulle få jobba med barnen, för det är ju det man vill. Jag vill inte sitta 
och göra massor av pappersarbete, jag vill inte sitta med administrativa 
uppgifter. Det är ju bland annat sådana arbetsuppgifter som läggs på oss 
och tar tid från det vi är utbildade till att arbeta med och framförallt från 
det vi vill arbeta med.  
 

(Förskollärare 3) 
 
Det ställs stora krav på förskollärare från bland annat styrdokument och förskolechefer. 
Förskollärarna upplever själva att de inte har tillräckligt med resurser för att hinna med att 
utföra alla arbetsuppgifter och uppfylla de krav som ställs på dem. Detta är något som de alla 
anser går ut över både deras egen hälsa och barnens individuella lärande och utveckling. En 
ständig känsla av otillräcklighet då det alltid finns en mängd arbetsuppgifter man inte hunnit 
utföra leder till en psykisk påfrestning och stress som för vissa är svår att hantera.  
 
7.3 Strategier för att minska arbetsmiljörelaterad psykosocial påverkan 
7.3.1 Positivt fokus 
De intervjuade förskollärarna har en gemensam tanke om att en viktig strategi för att hålla sig 
frisk och för att orka med sitt arbete är att fokusera på de arbetsuppgifter och “måsten” som 
man faktiskt har hunnit med att utföra istället för att fokusera på de saker man inte har hunnit 
med . Det finns en gemensam upplevelse av att kraven som ställs på förskollärare är för stora 
i relation till den tid och den personal som finns tillgänglig och det anses därför vara extra 
viktigt att lägga fokus på det positiva istället för det negativa, då det inte finns någon 
möjlighet att hinna med allt.  
 

Man får inte gå hem från arbetet och känna sig besviken över det man inte 
hunnit, utan man måste vara glad för det man faktiskt har gjort. Vi kan inte 
göra det jobbet vi faktiskt är utbildade till att göra för att vi har inte 
förutsättningarna till. Det får inte göra en sjuk. Man måste vara klok.  
 

(Förskollärare 1) 
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Förskollärarna menar att ett fokus på de arbetsuppgifter man inte har hunnit med att utföra 
skulle leda till en ännu större känsla av otillräcklighet än vad som redan finns och en ökad 
känsla av stress medan ett fokus på de arbetsuppgifter man har hunnit med att utföra leder till 
en känsla av att ha åstadkommit något positivt. 
  
7.3.2 Tydliga roller för personalen i verksamheten 
Förskollärare 2 berättar att förskolechefen har gjort det tydligt för all personal i verksamheten 
att de har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden beroende på deras utbildningsnivå och 
kompetens. Förskollärarna har exempelvis inga stängningstider schemalagda eftersom 
förskolechefen anser att det är en tid på dagen som normalt sett kräver mer omsorg vilket gör 
att barnskötare istället ses mer passande personal vid den tidpunkten. Detta är en förändring 
som gjorts i samband med att Läroplanen för förskolan (Lpfö, 2018) reviderats och 
förskollärarens ansvar för undervisningen har tydliggjorts. Det finns en förhoppning om att 
en tydligare struktur ska leda till att all personals tid och kompetens utnyttjas och används på 
bästa möjliga sätt. Förskollärare 3 berättar att den här typen av arbetsfördelning som 
förskollärare 2 beskriver aldrig skulle kunna existera på dennes arbetsplats.  
  

Jag skulle aldrig ens våga nämna en tydligare arbetsfördelning för de olika 
yrkesrollerna på min arbetsplats. Jag hade blivit halshuggen om jag 
föreslog något sådant. Här är vi lika mycket värda, att jag har en 
universitetsutbildning har ingen betydelse. Vi ska inte komma här och tro 
att “vi är märkvärdiga” för det. De som inte är förskollärare säger att “vi 
behövs väl alla”, men det är ju inte det vi menar. Vi kompletterar varandra 
och barnskötare och övrig personal är jätteviktiga, men vi behöver göra 
vad som ingår i uppdraget för de olika yrkesrollerna tydligare.  
 

(Förskollärare 3) 
  

Intervjuerna med förskollärare 2 och förskollärare 3 tydliggör en skillnad i förskolechefer och 
kollegors sätt att se på en arbetsfördelning och de olika uppdrag som personalen har beroende 
på utbildningsnivå och kompetens. Förskollärare 4 menar att den här typen av struktur i 
verksamheten skulle kunna ha en negativ inverkan på sammanhållningen i arbetslaget där 
förskollärare ses som överordnade annan personal, men påpekar samtidigt att det skulle 
kunna fungera bra så länge det finns en tydlighet kring vad som gäller. 
 
7.3.3 Färre barn i barngrupp 
De förskollärare som intervjuats berättar att de har tagit del av det statsbidrag som kan sökas 
av kommunala och fristående huvudmän för färre barn i barngrupp. Bidraget är till för att 
minska barngrupperna i förskolan. Stora barngrupper var en av de stressfaktorer som 
beskrevs under intervjuerna. Gemensamt för alla intervjuer var att det framkom att det var 
svårt att hinna ge varje individuellt barn en trygg omsorg och främja dennes utveckling och 
lärande. 
  

Vi har ju ganska många barn som är i behov av särskilt stöd här hos oss. 
Rent procentuellt så är vi tillräckligt med personal, men sen kan man ju 
känna det här inne ändå, inombords, att man inte räcker till.  
 

(Förskollärare 2) 
  



 

 

 

 19 

De intervjuade förskollärarna anser att det här bidraget till viss del har hjälpt dem att minska 
den upplevda stressen i arbetet. Mer personal i verksamheten innebär att det finns bättre 
förutsättningar för att klara av att möta de krav som ställs på personalen i verksamheten, men 
de krav som ställs på förskollärare är fortfarande för höga i relation till de förutsättningar som 
finns för att klara av dem. Att exempelvis ha barn i behov av särskilt stöd, alltså extra stöd, 
kan exempelvis kräva mer tid från personalen. Tid som förskolläraren menar är en resurs som 
inte alltid räcker till. 
 
8 Analys 
I detta avsnitt analyseras det resultat som framkommer i studien utifrån Karasek och 
Theorells “krav- kontroll och stödmodell vilket är det valda teoretiska ramverket för studien. 
Resultatet analyseras även i relation till tidigare forskning utifrån studiens syfte. Syftet med 
studien är att få en ökad kunskap om hur förskollärare upplever att den psykosociala 
arbetsmiljön påverkar deras hälsa samt vilka strategier som används för att undvika sådan 
påverkan. 
     
8.1 Förskollärares upplevda psykosociala arbetsmiljö utifrån Karasek och 
Theorells “krav- kontroll- och stödmodell” 
Karasek och Theorells (1990) “krav- kontroll- och stödmodell” illustrerar en teori om hur 
olika kombinationer av dessa tre faktorer kan leda till en ökad ohälsa och psykisk påfrestning 
(ibid.). Modellen ger en bild av det samband som finns mellan yttre psykiska krav på 
människan och människans kontroll över att ha möjlighet att påverka situationen den befinner 
sig i med hjälp av stöd och beslutsutrymme (Jeding och Theorell, 1999).  I avsnittet följer en 
analys av resultatet i relation modellen under rubrikerna krav, kontroll och stöd. Därefter 
följer en sammanfattning av analysen. 
 
8.1.1 Krav 
Modellen visar att de psykiska krav som ställs på den anställde behöver vara rimliga vilket i 
praktiken kan innebära att det måste finnas tillräckligt mycket och tillräckligt kompetent 
personal för att de arbetsuppgifter som ska utföras kan utföras under utsatt tid (Theorell, 
2003). Att det finns tillräckligt mycket och tillräckligt kompetent personal är något de 
intervjuade förskollärarna menar inte stämmer. De beskriver en gemensam bild av hur det är 
omöjligt att hinna utföra de arbetsuppgifter och uppfylla de krav som ställs på dem i relation 
till de resurser och den tid de idag har tillgång till. Det går därmed att se brister under “krav” 
kategorin i Karasek och Theorells (1990) modell då kraven som ställs inte anses vara rimliga 
i relation till den tid och personal som finns tillgänglig.  
  
8.1.2 Kontroll 
Kontroll handlar om att besluts- eller handlingsutrymmet för den anställde kan ligga tätt intill 
eller långt ifrån arbetsuppgiften. Besluts- och handlingsutrymmet handlar om att makten har 
en rimlig fördelning mellan olika anställda i verksamheten och deras olika chefer. Det 
handlar om att det finns en fördelning av de olika ansvar och arbetsuppgifter som de olika 
rollerna har (Theorell 2003). De intervjuade förskollärarna berättar om att olika fördelningar 
av arbetsuppgifter och ansvar skulle kunna underlätta arbetssituationen och minska stress. 
Förskollärare 2 berättar att detta är något som förskolechefen har infört och gjort tydligt för 
personalen i verksamheten medan förskollärare 3 berättar att det inte finns någon möjlighet 
att lyfta idén då den inte skulle mottas på ett positivt sätt. Här skiljer sig verksamheterna åt då 
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verksamheten som förskollärare 2 arbetar i har ett högre besluts- eller handlingsutrymme än 
vad det finns i verksamheten där förskollärare 3 arbetar. Det finns dock fortfarande ett visst 
besluts- eller handlingsutrymme i verksamheten där förskollärare 3 arbetar. Det finns 
exempelvis en arbetsfördelning mellan de uppgifter som förskolechefen ska utföra och de 
uppgifter som personalen i verksamheten ska utföra.  
  
8.1.3 Stöd 
Socialt stöd handlar om relationer mellan människor på arbetsplatsen men även om 
övergripande organisatoriska frågor (Theorell, 2003). Förskollärarna berättar om hur 
relationer till både kollegor och chefer  är av stor vikt för att arbetsmiljön ska vara bra och det 
är också de sociala relationerna. Även om det framkommer i resultatet att de sociala 
relationerna överlag fungerar relativt bra så finns det många brister inom de organisatoriska 
frågorna. Brister som förskollärarna nämner rör bland annat kommunikation mellan chefer 
och anställda i verksamheten, arbetsfördelning, krav och resurser. 
  
8.1.4 Sammanfattning 
Analysen visar att de krav som ställs på förskollärarna i studien kan anses vara orimliga i 
relation till den tid och personal som finns tillgänglig då förskollärarna många gånger 
upplever att de inte hinner möta de krav som ställs på dem. Den kontroll som förskollärarna 
upplever skiljer sig åt där vissa förskollärare upplever att besluts- eller handlingsutrymmet är 
större än vad andra gör. Det finns även upplevda brister gällande det upplevda sociala stödet 
hos förskollärarna. Sammanfattningsvis kan man se att det i de flesta fall finns en 
kombination av höga krav, ett lägre besluts- eller handlingsutrymme och ett lägre socialt stöd. 
Detta tyder enligt “Krav- kontroll- och stödmodellen” (Karasek och Theorell, 1990) på en 
spänd arbetssituation vilket inte är hälsosamt för den anställde.  
 
8.2 Förskollärares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 
I vår undersökning tar förskollärarna upp stress från olika perspektiv och vad dem tror 
orsakar detta. Inga av de intervjuade förskollärarna har tidigare varit sjukskrivna på grund av 
stress men samtliga förskollärare var eniga om att de upplevde stress i förskolan. De var i 
många fall även eniga vilka faktorer som är bidragande till detta och om att stresskänslan i 
många fall leder till att de känner sig otillräckliga på sitt jobb. Här följer en analys av dessa 
stressfaktorer under rubrikerna bristande förutsättningar, relationer och kommunikation, 
ljudnivå som stressfaktor och tydliga roller i verksamheten. Därefter följer en 
sammanfattning av analysen. 
 
8.2.1 Bristande förutsättningar 
I resultatet framkom det tydligt att de intervjuade förskollärarna inte kände att de hade 
tillräckligt bra förutsättningar för att kunna utföra alla sina arbetsuppgifter och möta de krav 
som ställs på dem. Detta är något som även genomsyrar den tidigare forskning som studerats. 
Gotvassli (2002) belyser exempelvis i sin studie information likt den som presenteras i 
resultatet i den här studien. Att många förskollärare ofta upplever att de har en stark tidspress, 
att arbetsmängden är för stor (ibid.). Förskollärarna beskriver en hög takt i arbetet och för 
höga krav vilket Lundberg och Wentz (2004) menar kan vara en bidragande faktor till 
psykosocial stress. 
 
Förskollärarna i den här studien upplever precis som de i Gotvasslis (2002) studie att 
barngrupperna är stora, personaltätheten mindre, ett ökat antal arbetsuppgifter och ett större 
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krav och ökat ansvar på förskolan. De upplever att detta bidrar till en ökad känsla av stress  
och att det försvårar arbetet med barnen och deras måluppfyllelse. Något som även 
överensstämmer med vad Sjödin och Neely (2017) skriver om att arbetstiden inte räcker till 
det pedagogiska arbetet med barnen. Förskollärarna i den här studien nämner precis som 
Tsai, Fung och Chow (2006) att de utför många icke pedagogiska arbetsuppgifter som tar 
viktig tid från det pedagogiska arbetet och från barngruppen. 
 
De förskollärare som intervjuats berättar att de har tagit del av det statsbidrag som kan sökas 
för att minska barngrupperna i förskolan. De nämner att detta till viss del har gett dem bättre 
förutsättningar för att klara av att möta de krav som ställs. Trots förbättrade förutsättningar 
visar resultatet att det är just för höga krav i relation till den tid och personal som finns 
tillgänglig som är den mest frekvent nämnda stressfaktorn. Enligt Skolverket (2018) bör barn 
i åldern ett till tre år vara max 12 barn och barn mellan tre till fem år bör vara max 15 barn i 
varje grupp. Detta är siffror som enligt resultatet ofta överstigs och en åtgärd som i slutändan 
inte verkar ge tillräcklig effekt.  
 
8.2.2 Relationer och kommunikation 
Studiens resultat visar att en bra relation till förskolechefen är av stor vikt för en bra 
arbetsmiljö. De intervjuade förskollärarna nämner att ett gott samarbete med förskolechefen 
är väsentligt. Det är även viktigt att förskolechefen är närvarande och engagerad. Shamir och 
Galit (2005) menar likt detta att det bland annat är av stor vikt att vara tillgänglig för att 
arbetsmiljön ska vara god. Enligt Richards (2012) kan ett dåligt stöd från ledningen vara en 
stressfaktor. Resultatet visar att förskollärarna likt detta är överens om att en relation till 
verksamhetens ledning som inte är fungerande kan skapa frustration och irritation samt bidra 
till en dålig stämning på arbetsplatsen. 
 
De förskollärare som intervjuats menar även att en god relation till de kollegor som finns på 
arbetsplatsen är viktigt. De menar att de är beroende av sina kollegor och deras stöd för att 
verksamheten ska fungera och att dessa relationer bör präglas av öppenhet och förståelse. 
Tsai, Fung och Chow (2006) menar likt detta att det är viktigt att skapa goda sociala 
relationer till kollegorna för att främja arbetsmiljön. De menar även att ett socialt stöd kan 
bidra till att minska känslor av stress på arbetsplatsen som uppstår av andra faktorer. 
Lundberg och Wentz (2004) menar även de att en brist av socialt stöd från kollegor och 
ledning kan leda till psykosocial stress. 
 
Förskollärarna i studien nämner även välfungerande kommunikation parterna emellan som 
något väsentligt för en fungerande verksamhet, något som Nyholm (2016) också skriver om. 
Nyholm (2016) skriver att bristen på kommunikation i förskolans verksamhet är en stor 
bidragande faktor till stress hos förskollärare i Sverige vilket även de intervjuade 
förskollärarna menar. Shamir och Galit (2005) nämner även att kommunikation är viktigt för 
att en ledare ska kunna skapa en god arbetsmiljö för sina kollegor. Detta är faktorer som även 
de intervjuade förskollärarna menar bidrar till en god arbetsmiljö.  
 
8.2.3 Ljudnivå som stressfaktor 
Arbetsmiljöverket (2015) menar att vad som upplevs som en hög ljudnivå är olika och 
varierar från person till person. Den som redan lider av negativ stress har lättare att störas av 
en hög ljudnivå och riskerar då att påverka personens välmående ännu mera. Ljudnivån på 
förskolan är en stor del av arbetsmiljön och genom att jobba i en bra ljudnivå minskar risken 
för förskollärarnas sjukfrånvaro. De intervjuade förskollärarna beskriver ljudnivån i 
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verksamheten som en stressfaktor. I resultatet presenteras att en bra ljudnivå är väsentligt för 
en god arbetsmiljö och hur en hög ljudnivå kan leda till stress och fysiska symptom som 
huvudvärk. Just värk är något som Winroth och Rydqvist (2008) beskriver som ett vanligt 
tecken på stress. 
 
Förskollärare beskriver under intervjuerna hur de i vissa fall får använda sig av öronproppar 
och hörselkåpor för att undvika stress och dess symptom. Enligt Fredholm (2015) är 
hörselskydd något som inte ska vara nödvändigt. Han menar att man i en pedagogisk 
verksamhet inte ska behöva använda sig av sådana medel för att skydda sin hörsel. 
Förskollärarna beskriver precis som Fredholm (ibid.) goda effekter av att använda skydd, 
men att detta inte ska behövas.   
 
Förskollärarna menar att det krävs någon form av ljuddämpning i lokalerna för en bra 
arbetsmiljö. Att de ibland tvingas använda hörselskydd skulle möjligtvis kunna tyda på att 
den ljuddämpning som finns i dagsläget inte är tillräcklig. Det skulle kunna tyda på att man 
behöver se över och förbättra den ljuddämpning som finns eller att man behöver hitta mer 
effektiva alternativ för att sänka ljudnivån. 
 
8.2.4 Tydliga roller i verksamheten 
Åsikterna och erfarenheterna kring tydliga roller i verksamheten skiljer sig i resultatet 
markant åt. Förskollärare 2 berättar att arbetsuppgifter och ansvarsområden har tydliggjorts i 
förhållande till personalens utbildningsnivå och kompetens medan förskollärare 3 berättar att 
detta är något som aldrig skulle kunna förekomma på dennes arbetsplats. De tydliggör en 
skillnad i förskolechefer och kollegors sätt att se på den här typen av struktur och dess 
effekter för arbetsplatsen och arbetsbelastningen. Sheridan (2011) menar att olika 
kompetenser som arbetslaget besitter ska användas på bästa sätt för att öka förskolans 
kvalitet. Förtydlingen av arbetsuppgifter och ansvarsområden som förskollärare 2 berättar om 
kan möjligtvis leda till en ökad kvalitet då dessa är anpassade efter personalens kompetens. 
 
Idag finns det en form av kompetensutjämning inom vissa arbetslag där alla inom arbetslaget 
ligger på samma nivå trots att dessa har olika kompetenser. Detta är något som Sheridan 
(2011) inte ser som en fördel för varken barn eller vuxna. Att man i förskoleverksamheten där 
förskollärare 2 arbetar har tydliggjot arbetsuppgifter och arsvarsområden kan tyda på ett 
försök att motverka en sådan kompetensutveckling. En fördelning av ansvar innebär inte att 
barnskötare ska vara förskollärares assistenter eller att förskollärare ska distansera sig från sitt 
ansvar. All personal inom ett arbetslag måste i förskoleverksamheten samarbeta för nå de 
gemensamma målen. Förskollärare 4 delar en teori om att här typen av struktur i 
verksamheten skulle kunna ha en negativ inverkan på sammanhållningen i arbetslaget där 
förskollärare ses som överordnade annan personal. Förskolläraren påpekar dock att det 
samtidigt skulle kunna finnas en möjlighet att det fungerar bra förutsatt att det finns en 
tydlighet kring vad som gäller. Detta kan möjligtvis tyda på att det finns missförstånd kring 
syftet med fördelningen. Att det finns en idé likt den Sheridan (2011) nämner om att 
barnskötare blir assistenter eller att förskollärare distansierarar sig från sitt ansvar. Det finns 
dock här även en gemensam idé om att en sådan fördelning skulle kunna vara positiv. 
 
Shamir och Galit (2005) menar att det är viktigt med tydligt ledarskap på en arbetsplats då 
detta kan leda till en mer hälsosam miljö. En ledare bör enligt författarna bland annat skapa 
en god arbetsmiljö genom att vara tydlig med vad som förväntas samtidigt som den ska ge 
förutsättningar för att arbetet kan ske (ibid.). Att en förskolechef inför en tydligare struktur 
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för arbetsuppgifter och ansvarsområden har i förhållande till personalens utbildningsnivå och 
kompetens kan möjligtvis tyda på ett försök till att ge personalen bättre förutsättningar för att 
hinna utföra sina arbetsuppgifter. Ett försök att minska arbetsbelastning och stress. Här finns 
det en förhoppning om att en tydligare struktur ska leda till att all personals tid och 
kompetens utnyttjas och används på bästa möjliga sätt. 
 
8.2.5 Sammanfattning 
Samtliga förskollärare var eniga om att de upplever stress i sitt arbete. De var i många fall 
även eniga om vilka faktorer som kan skapa stress i förskolans verksamhet. De krav som 
ställs på förskollärarna upplevs för stora i relation till de förutsättningar som finns för att 
klara av dem. De upplever att barngrupperna är stora, personaltätheten mindre, ett ökat antal 
arbetsuppgifter samt ett större krav och ökat ansvar på förskolan. En ytterligare faktor som 
skapar en stresskänsla hos förskollärarna är ljudnivån. De menade alla att ljuddämpning 
behövs i lokalerna eftersom en hög ljudnivå har en negativ påverkan på förskollärarna, 
framför allt den som redan lider utav negativ stress. Dessa stressfaktorer och dess inverkan på 
förskollärares hälsa stärks av den litteratur och den tidigare forskning som presenteras i 
studien. Det är utöver detta även viktigt med en god relation och god kommunikation, både 
mellan kollegorna och med förskolechefen. Genom ett bra socialt stöd på arbetsplatsen kan 
psykosocial stress minska eller undvikas. 
 
Stressfaktorn där resultatet tydligt skiljde sig åt var tydliga roller i arbetslaget. En av 
förskollärarna menade att arbetsuppgifterna mellan förskollärare och barnskötare hade 
tydliggjort, medan en annan förskollärare nämner att en sådan arbetsuppdelning aldrig skulle 
komma på tal i deras verksamhet. Resultatet tyder på att det i många fall kan finnas en form 
av kompetensutjämning i förskoleverksamheten. Något som Sheridan (2011) menar inte är 
något positivt. Att arbetsuppgifter och ansvarsområden har tydliggjorts i verksamheten där 
förskollärare 2 arbetar kan tyda på att det finns ett arbete med att motverka en sådan 
kompetensutjämning. Här går det att se att det finns ett arbete för att förbättra de 
förutsättningar som finns i förskolans verksamhet. Detta görs även bland annat genom ett 
försök att minska barngrupperna. För att bland annat minska barngrupperna har samtliga 
intervjuade förskollärare ansökt om statsbidrag.  
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9 Diskussion 
I det här avsnittet förs en diskussion om metodvalet samt en resultatdiskussion. Avsnittet 
avslutas med ett förslag på ett område som skulle kunna användas för vidare forskning. 
 
9.1 Metoddiskussion 
De frågeställningar som formulerades i studiens start har blivit besvarade och har bidragit till 
en ökad kunskap om hur förskollärare upplever att den psykosociala arbetsmiljön påverkar 
deras hälsa hos oss författare vilket var syftet med studien. Den empiri som samlades in anses 
inte vara representativ för alla förskollärare eftersom att antalet informanter är för få för en 
generalisering. Dock var syftet med studien inte att generalisera problematik inom den 
psykosociala arbetsmiljön i förskoleverksamheten utan istället att lyfta enskilda förskollärares 
upplevelser av ämnet.  
 
Det teoretiska ramverk som valdes för att analysera empirin anses ha varit passande för 
studien och ha skapat en större förståelse för det resultat empirin gav. Genom att använda 
Karasek och Theorells (1990) ”krav-, kontroll- och stöd-modell” i studien har det gett en 
större förståelse hur det går att arbeta med psykosocial arbetsmiljö i förskoleverksamheten. 
Alla informanter i studien har på ett eller annat sätt beskrivit att deras psykosociala 
arbetsmiljö någon gång har påverkat deras välmående. Informanterna upplever bland annat 
för höga krav i relation till den tid och den personal som finns tillgänglig. När det kommer till 
handlningsutrymme har det framkommit att informanterna har upplevt otydliga 
arbetsuppdrag beroende på vilken roll man har på arbetsplatsen men också en otydlig 
fördelning av arbetsuppgifter för de anställda. Gällande den sista faktorn, socialt stöd, menar 
informanterna att det i förskoleverksamheten är av vikt att man har en god relation till de 
kollegor som finns på arbetsplatsen men även att det finns en god relation till förskolechefen. 
 
En kvalitativ metod och användningen av intervjuer som datainsamlingsverktyg anses ha gett 
en djupare förståelse för ämnet då svaren var omfattande och utförliga. En kvantitativ 
metodansats hade säkerligen gett en större bredd av svar från ett avsevärt större antal 
deltagare vilket då i större utsträckning hade kunnat generaliseras. En kvantitativ metod hade 
dock inte gett oss samma djupa förståelse och den sorts kunskap som studien syftat till att ge. 
Valet att dokumentera intervjun genom en auditiv inspelning anses ha varit en styrka. En 
auditiv inspelning gjorde att ingen relevant information gick förlorad och det gjorde det 
möjligt att använda citat i resultatavsnittet vilket tillför en trovärdighet till studien.  
 
9.2 Resultatdiskussion 
Med denna stuide har det framkommit att samtliga informanter upplever stress relaterad till 
den psykosociala arbetsmiljön i förskoleverksamheten och att deras hälsa påverkats av detta. 
Faktorer som lägger grunden för detta är bland annat för höga krav och för lite tid, inte 
tillräckligt med personal för att möta dessa krav, stora barngrupper, hög ljudnivå och ett 
otydligt arbetsuppdrag. Dessa faktorer leder till en känsla av otillräcklighet som vissa har 
svårare att hantera, besvikelse på sig själv när de lämnar jobbet samt en ökad stress hos 
personalen. Strategier de intervjuade förskollärarna använder sig av för att hantera och för att 
minska en negativ inverkan av den psykosociala arbetsmiljön är bland annat ett positivt fokus 
samt ett statligt bidrag för att minska barngrupperna. En del av förskollärarna använder sig 
även utav en tydligare indelning av arbetsuppgifter och anpassar ansvar beroende på deras 
utbildningsnivå och kompetens.  
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Vi anser att de intervjufrågor som ställdes var tillräckliga för att besvara de frågeställningar 
som studien syftar till att besvara. Vi anser att den data som samlades in under intervjuerna 
gav god information som i sin tur gav oss goda möjligheter till att att koda och kategorisera 
innehållet. Att ingen av informanterna någon gång har varit sjukskriven på grund av 
stressrelaterade orsaker kan ses som en begränsning för studien. Det kan ses som en 
begränsning då det med största sannolikhet hade fått konsekvenser för resultatet. Hade en 
eller flera av informanterna någon gång varit sjukskrivna på grund av stress hade det kunnat 
bidra till ett ytterligare perspektiv till studien men också bidragit till en ännu djupare 
förståelse och kunskap. 
 
9.3 Vidare forskning 
I den här studien ligger fokus på förskollärares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljöns 
inverkan på deras hälsa. Visionen är att den här studien kan ge personal inom 
förskoleverksamheten som tar del av studien större förutsättningar för att kunna hantera- och 
undvika en negativ påverkan av den psykosociala arbetsmiljön och en förståelse för hur den 
psykosociala arbetsmiljön kan skapa stress. Studiens resultat visar att alla förskollärare 
upplever stress i sitt arbete trots att den aldrig gjort dem sjuka. Detta innebär att de 
fortfarande arbetar i verksamheten samtidigt som de upplever stress. Det hade därför varit 
intressant att i vidare forskning undersöka vilka konsekvenser stressad personal får för barnen 
i förskolan. 
  



 

 

 

 26 

Referenser 
 
Arbetsförmedlingen (2017). Var finns jobben? Bedömning för 2017. 
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.40fa4e7b159ff02933130b86/148662638147
1/Var-finns-jobben-2017.pdf. Access date? (Hämtad 2018-10-15).    
 
Arbetsmiljöverket (2015). Buller. Arbetsmiljöverket. https://www.av.se/halsa-och-
sakerhet/buller/ (Hämtad 2019-01-09). 

Brülde, Bengt och Tengland, Per-Anders (2003). Hälsa och sjukdom: en begreppslig 
utredning. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Ellneby, Ylva (1999). Om barn och stress: och vad vi kan göra åt det. Stockholm: Natur och 
kultur. 

Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

(ETUCE) European Trade Union Committee for Education (2016). https://www.csee-
etuce.org/en/policy-issues/teachers-health-and-safety/work-related-stress/932-social-partners-
promoting-decent-workplaces-in-the-education-sector-2014-2015 (Hämtad 2018-12-15). 
 
Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 
Liber. 

Flick, Uwe (2014). An introduction to qualitative research. London: SAGE. 
 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 
Stockholm: Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. 
(Hämtad 2018-12-10).  

Fredholm, Adam (2015). Från Bullerforskning till ljudmiljöverktyg-Suntarbetsliv.  
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/fysisk-arbetsmiljo/fran-bullerforskning-till-
ljudmiljoverktyg/  (Hämtad 2018-12-03).  

Försäkringskassan (2015). Vård och omsorg har flest nya sjukfall i 
Sverige.https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e1c99b35-629c-4801-944a-
81dd359b303c/korta-analyser-2015-1.pdf?MOD=AJPERES (Hämtad 2018-10-01).                 



 

 

 

 27 

Gotvassli, Kjell-Åge (2002). En kompetent förskolepersonal: om personal- och 
kompetensutveckling i förskolan. Lund: Studentlitteratur.                                 

Jeding, Kerstin och Theorell, Töres (1999). Arbetets uppläggning och hälsa. I: Jeding, 
Kerstin, Hägg, Göran M, Marklund, Staffan, Nygren, Åke, Theorell, Töres, och Vingård, 
Eva. Ett friskt arbetsliv: fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till 
prevention och tidig rehabilitering. Stockholm: Arbetslivsinstitutet 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4208/1/ah1999_22.pdf .                                   

Karasek, Robert och Theorell, Töres (1990). Healthy work: stress, productivity, and the 
reconstruction of working life. New York: Basic Books. 
 
Kihlbom, Magnus, Lidholt, Birgitta och Niss, Gunilla (2009). Förskola för de allra minsta: 
på gott och ont. Stockholm: Carlsson 

Kihlström, Sonja (2007). Uppsatsen - examensarbetet. I: Björkdahl Ordell, Susanne och 
Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 
 
Koch, Enikö (2015). Stressen slår hårt mot förskollärare. Lärarnas tidning. 2 September. 
https://lararnastidning.se/stressen-slar-hart-mot-forskollarare/ (Hämtad 2018-12-20). 

Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lundberg, Ulf och Wentz, Görel (2004). Stressad hjärna, stressad kropp: om sambanden 
mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Stockholm: Wahlström och Widstrand. 

Läroplan för förskolan, Lpfö 18 [Elektronisk resurs]. (2018). Stockholm: Skolverket 
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001. 

Malterud, Kirsti (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. Lund: 
Studentlitteratur. 

Nielsen, Katrin och Persson Waye, Kerstin (2010). En kartläggning av ljudmiljön och 
personalhälsa i Stenungsunds förskoleklasser och årskurserna 1-3 Rapport från Arbets- och 
miljömedicin nr 132. 
https://www.gu.se/digitalAssets/1301/1301604_Rapport_132_Ljud_i_skolor.pdf.  
  
Nordenfelt, Lennart (2004). Livskvalitet och hälsa: teori och kritik. Linköping: Linköpings 
Universitet, Institutionen för hälsa och samhälle. 

Nyholm, Lena. (2016). Nedstressad förskola: medveten närvaro. Stockholm: Gothia 
fortbildning. 



 

 

 

 28 

Patel, Runa och Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Quennerstedt, Mikael (2006). Att lära sig hälsa. Örebro : Örebro universitet. 

Quennerstedt, Mikael (2007). Hälsa eller inte hälsa - är det frågan? Utbildning och Demokrati 
2007, vol 16, nr 2, 37–56.  

Richards, Jan (2012) Teacher stress and coping strategies: A national snapshot. The 
Educational Forum,Volume 76, Issue 3. (Hämtad 2018-12-05). 

Shamir, Boas och Galit, Eliam. “What's your story?” A life-stories approach to authentic 
leadership development. The Leadership Quarterly. 2005 June;16(3).  
 
Sheridan, Sonja (2011). Förskolans arbetslag – en utmaning att utveckla. Förskoletidningen , 
Vol 36, nr 5, 6-13. 
 
Skolverket (2018) Statsbidrag för mindre barngrupper 2017/2018. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-mindre-barngrupper-
2017-18?fbclid=IwAR1BWKNCp8Nn1ATl_e-
mAtGqYXX_Oj60NmB3hqlhljudrgbr8TXL4TCi Stockholm: Skolverket. (Hämtad 2018-12-
04). 
 
Sjödin, Fredrik och Neely, Gregory (2017). Communication patterns and stress in the 
preschool: an observational study.  Child Care in Practice, vol. 23, no. 2, pp. (Hämtad 2018-
11-20).    
                      
Theorell, Töres. (2003). Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan? 
Kunskapssammanställning. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 
 
Theorell, Töres (red.) (2012). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur. 

Thomsson, Heléne och Menckel, Ewa. (1997). Vad är hälsofrämjande på arbetsplatser? - ett 
svenskt perspektiv.  
https://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/amnesomraden/halsa/halsoframjan
de_arbetsplatser.pdf.  
  
Thylefors, Ingela. (2015) Psykosocial arbetsmiljö. I: Bohgard, Mats (red.) (2015). Arbete och 
teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent. 
  
Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Tsai, Eva, Fung Lena och Chow, Lina. (2006). Sources and manifestations of stress in female 
kindergarten teachers. International Education Journal, vol 7, nr 3.  
   
Winroth, Jan och Rydqvist, Lars-Göran (2008). Hälsa och hälsopromotion: med fokus på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker.  



 

 

 

 I 

Bilaga A Missivbrev 
2018-10-16 

 
Hej! 
 
Vi heter Elin Lundberg och Caroline Nilsson och vi studerar sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar för tillfället med vårt 
examensarbete som kommer att handla om förskollärares psykosociala arbetsmiljö. Arbetet 
skulle även kunna beskrivas som en studie om förskollärares psykiska hälsa i förhållande till 
arbetsmiljön. 
 
Vi hoppas på att få en djupare förståelse om förskollärares uppfattningar om hur arbetsmiljön 
kan påverka psykisk hälsa hos förskollärare genom att genomföra intervjuer med just gruppen 
det berör – förskollärare. 
 
I enlighet med de forskningsetiska principerna kommer namn, identitet och arbetsplats inte 
att avslöjas. Materialet som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt och kommer endast 
att användas i forskningssyfte. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande 
när som helst under processens gång om du så önskar. Studien kommer att vara färdigställd i 
januari 2019 och du får en kopia av studien via mail om intresset finns. 
 
Vi skulle vara tacksamma för ditt deltagande i vår studie och din hjälp i det fortsatta arbetet 
med vår studie! 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänlig hälsning, 
Elin Lundberg och Caroline Nilsson 
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Bilaga B Intervjufrågor 
 

1.     Vad är en bra arbetsmiljö för dig? 
 
2.     Hur upplever du förskoleverksamhetens arbetsmiljö? 
 
3.     Hur upplever du att arbetsmiljön påverkar förskoleverksamheten? 
 
4.     Hur definierar du begreppet stress? 
 
5.     Upplever du stress i ditt arbete? I så fall hur? 
 
6.     Vilka är stressfaktorer för dig i arbetet vid förskoleverksamheten? 
 
7.     Upplever du att det finns ett pågående arbete för att motverka dessa stressfaktorer? 
 
8.     Hur tänker du att stressfaktorer i förskolan skulle kunna motverkas? 
 
9.     Hur påverkar stress på arbetsplatsen ditt psykiska välmående? 
 
10.  Upplever du att ditt psykiska välmående påverkar förskolans verksamhet och/eller 

barnens utveckling och lärande? I så fall hur och varför? 
 
11.  Känner du att du hinner återhämta dig efter en stressig arbetsdag? 
 
12.  Finns någonting som du tycker att är viktig som vi inte har tagit upp? 

 
 
 
Demografiska frågor 
 
Ålder: 
Kön: 
Utbildningsnivå: 
Hur länge har du jobbat som förskollärare/pedagog? 
Har du någon gång blivit sjukskriven på grund av stress? 
Hur många gånger? 
 


