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Sammanfattning 

Förskollärare betraktas som en viktig del av samhällsstrukturen, eftersom de bidrar till att 

lägga grunden för nya generationer. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för vilket 

emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som 

förskollärare i relation till stress. I uppsatsen tillämpas en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna består av sju heltidsanställda förskollärare i 

Stockholms län. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har ett teoretiskt ramverk 

tillämpats som utgår från två teorier, Hochschilds teori om känsloregler samt Goffmans 

dramaturgiska perspektiv om främre region och bakre region. Syftet är att ta reda på hur 

känslor och roller i arbetet regleras. 

 

Resultatets slutsats visar att de samtliga intervjupersoner är medvetna om att de har olika 

ansvarsroller som de träder in i varje dag, exempelvis att ha en positiv attityd till lärandet, 

vara social kompetent samt att kunna inspirera barnen till samarbete och utveckla deras 

delaktighet. Att växla mellan olika ansvarsroller upplevs för vissa av pedagogerna som 

påfrestande och stressfullt men de flesta är kapabla att skilja mellan den privata och 

professionella rollen på arbetsplatsen. Resultatet visar även att de flesta kan visa riktiga 

känslor på jobbet men vid vissa situationer med föräldrar kan detta upplevas som påfrestande, 

eftersom de alltid blir tvungna att upprätthålla en yttre mask - att agera professionellt, vara 

positiv och tillmötesgående, oavsett situation. Detta upplevs som mentalt ansträngande för 

förskollärarna och som en svår balansgång, vilket visar att pedagogerna upplever 

emotionsarbete i yrket. I relation till dessa situationer är pedagogerna tvungna att dämpa sina 

riktiga känslor. Det administrativa arbetet, stora barngrupper och personalbristen upplevs som 

de största stresselementen för förskollärarna och har haft en effekt på den fysiska och 

psykiska välmåendet. Resultatet visar att förskolläraryrket är ett givande och lärorikt yrke som 

bidrar till både personalens och barnens utveckling. Det framgår även att det har ett stort 

socialt stöd på arbetsplatsen, både från arbetslag och chef. 
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Inledning 

Stress är ett fenomen som många i dagens moderna samhälle upplever. En orsak kopplas till 

krav som överstiger individens förmågor och resurser. Stressen kan i längden leda till 

negativa effekter på ens fysiska hälsa, välmående och individers känslor, exempelvis 

utbrändhet. Detta medför ökade sjukskrivningar i samhället (Forskningsrådsnämnden, 2000, s. 

35). Enligt Försäkringskassan (2015) är förskollärare och fritidspedagoger den yrkesgrupp 

som hamnar på fjärde plats relaterat till sjukskrivningar gällande psykiska sjukdomar 

(Försäkringskassan, 2015, s. 2).  

  

Förskollärare är en yrkesgrupp som dagligen hanterar många olika stresselement och krav i 

deras yrkesroll. Det kan handla om stress från den fysiska miljön, arbetsuppgifterna, 

arbetskollegor, privatliv eller från individen själv (Gotvassli, 2002, s. 218). Det är även en 

yrkesroll som är väldigt varierande med många olika ansvarsområden, arbetsuppgifter och 

roller att hantera (Wallskog, 1999, s. 17). I en förskollärares roll ingår det bland annat att ha 

en positiv attityd till lärandet, förståelse för och följa läroplanen, vara social kompetent, samt 

att kunna inspirera barnen till samarbete och utveckla deras delaktighet. Det ingår även att 

förskolläraren ska besitta teoretisk kunskap om pedagogik, psykologi samt metodik för att 

kunna erbjuda barnen och främja en god pedagogisk verksamhet och miljö (Gotvassli, 2002, 

s. 23–24). Det förekommer oftast en svårighet att hitta en självklar och tydlig definition av 

förskollärarens yrkesroll (Wallskog, 1999, s. 15). Förutom att arbetet består mestadels av att 

vårda och bidra till känslomässig omsorg till barnen, är det även en roll där man ska ha ett 

pedagogiskt lärande och förmågan att skapa professionella relationer till kollegor, föräldrar 

och ledning (Wallskog, 1999, s. 18–19). Att sätta en fast ram för yrkesrollen är inte lätt, vilket 

innebär både nackdelar och fördelar. En av fördelarna är möjligheten till ett brett utrymme 

och tolkning av att själv kunna utforma sin yrkesroll. Medan det negativa är att yrkesrollen 

ses som otydlig, vag och tenderar att vara utformad på ett mer personligt plan än 

professionellt (Wallskog, 1999, s. 16).  
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Vi har specifikt valt att undersöka hur och på vilket sätt emotionsarbete uppstår bland 

förskollärare, vilket är intressant då studien får en djupare förståelse för hur förskollärare 

reglerar sina känslor utifrån deras yrkesroll i relation till stress. Från ett emotionssociologiskt 

perspektiv är detta relevant då studien undersöker förskollärares emotioner. 

Emotionssociologi beskrivs som ett forskningsområde. Emotionerna är ett viktigt element i 

hur man förklarar sociala mönster (Barbalet, 2001). Emotionerna är oftast roten till varför vi 

handlar som vi gör och utgör därför en central del i socialt handlande hos människor samt en 

avsikt i våra sociala handlingar (Dahlgren, 2011, s. 9; Wettergren, 2013, s. 11). 

Emotionssociologin behandlar mer än socialt handlande, den undersöker och fördjupar sig 

även i hur människor egentligen tänker, känner och agerar i vissa speciella sammanhang. 

Denna syn vill få en djupare förståelse på hur våra känslor formar våra tankesätt under sociala 

möten (Kemper, 1990, s. 117).  

 

Centralt inom emotionssociologin är även emotionellt arbete. Emotionellt arbete innebär att 

det ställs krav på emotionsreglering och engagemang på arbetsplatsen. Det emotionella 

arbetet sker främst i yrken inom service och vård-och omsorgsbranscherna (Wettergren, 2013, 

s. 57). Det emotionella arbetet sätter krav på anställda att uppvisa en känsla som går i enlighet 

med arbetsrollen. Med andra ord att kunna uppvisa en karaktär som man egentligen inte har, 

exempelvis genom att vara glad och positiv, oavsett hur man mår. Då handlar det alltså om 

emotiv dissonans, där det finns en distinktion på vad man egentligen känner och vad man 

visar upp (Eklöf, 2017, s. 53). Studien har valt att undersöka hur emotionellt arbete uppstår 

bland förskollärare för att få en djupare förståelse för hur fenomenet appliceras i deras 

yrkesroll och arbetsplats. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och få en djupare förståelse för vilket 

emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som 

förskollärare i relation till stress. Detta kommer att undersökas med hjälp av följande 

frågeställningar:  

 

 På vilket sätt påverkas förskollärare känslomässigt av den förväntade yrkesrollen? 

 Hur reglerar förskollärare sina emotioner i relation till stress? 
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Avgränsningar 

Studien har avgränsat sig genom att studera förskollärare som arbetar inom Stockholms län 

samt att den åldersgrupp pedagogerna arbetar med är barn mellan 1–5 år och inte det arbete 

som utövas inom förskoleklass/6-årsverksamhet. 

 

Bakgrund 

Stress är en term som man på senare år börjat koppla till problem på arbetsplatsen 

(Malmström & Nihlén, 2002, s. 53). I dagens moderna arbetsliv är stress ett fenomen som 

håller på att öka. Stress är intressant då för det första kan vara ett uttryckssätt för individen, 

men det är även intressant ur ett organisationsperspektiv där om man inte tar hänsyn till dessa 

emotioner kan det leda till hanteringsproblem (Wettergren, 2013, s. 65). Stressupplevelser 

kan förklaras som att utförandet av en aktivitet blir påfrestande eftersom koncentrationen som 

krävs för att slutföra en arbetsuppgift bryts upp av andra aktiviteter. Stressupplevelser på 

arbetsplatsen utmärks av att individen känner att de kraven som ställs på individen är bortom 

ens kapacitet att utföra. Man kan exempelvis uppleva att man inte har nog med tid eller att 

saker och ting är bortom ens kontroll (Wettergren, 2013, s. 65).  

 

Stress kan beskrivas som negativ och positiv stress (Malmström & Nihlen, 2002, s. 52). 

Negativ stress kan handla om att individen upplever en obalans mellan krav och kapacitet i 

arbetet. Denna obalans kan i sin tur leda till bland annat lågt självförtroende och en känsla av 

hjälplöshet. På lång sikt kan stressen resultera i utmattning men även låg prestationsförmåga 

(Forskningsrådsnämnden, 2000, s. 4). Negativ stress har två olika orsaker, den ena är brist på 

vila, vilket är den vanligaste typen där man inte kan återhämta sig under en längre tid vilket 

kan resultera i utbrändhet. Den andra varianten kan hända när individen har en överdriven 

nervositet, oro eller krav på sig (Malmström & Nihlén, 2002, s. 60–61). Positiv stress å andra 

sidan beskrivs som stimulerande, presterande och sunt (Malmström & Nihlén, 2002, s. 52). 

Det är ett läge där man skiftar mellan den mentala ansträngningen och fysiska vilan, i hopp 

om att bibehålla både arbetskapacitet och tillfredsställelse på högvarv i momentet. För att 

kunna bibehålla ett sådant positivt läge ställs det oftast krav på individens förmågor att kunna 
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hantera sitt tankesätt, beteendemönster och sin omgivningsmiljö, så att detta läge uppfattas 

som betydelsefullt, stabilt och tillräckligt utmanande (Malmström & Nihlén, 2002, s. 61).  

 

Disposition 

Studiens teoretiska ramverk inleds med en redogörelse för teorin. Sedan följer tidigare 

forskningen som har sin utgångspunkt inom det relaterade forskningsområdet. Därav beskrivs 

metodavsnittet och sedan redovisning av resultatet. Uppsatsen avslutas med en diskussion av 

resultatet, vilka slutsatser uppsatsen kom fram till och idéer till framtida forskning. 

 

Teori och tidigare forskning 

Teori  
Uppsatsen har ett teoretiskt ramverk som den utgår från två teorier, Hochschilds teori om 

känsloregler och Goffmans dramaturgiska perspektiv. Hochschilds teori om känsloregler ger 

studien en bredare förståelse och inblick i hur förskollärarna hanterar sina känslor i arbetet. 

Anledningen till att denna teori valdes är för att den fokuserar på att kartlägga individens 

känslor i arbetet vilket är passande för studiens syfte. Med hjälp av Goffmans dramaturgiska 

perspektiv kan studien via främre- och bakre region undersöka hur förskollärarna hanterar sin 

yrkesroll. 

 

Hochschilds teori om känsloregler  

Sociologen Arlie Hochschilds teori om känsloregler inriktar sig in på hur emotionellt arbete 

och emotionella krav tar sig form inom en verksamhet och hur detta kännetecknas genom 

emotionellt styrda arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Hochschilds teori om känsloregler utgår 

från att det finns två typer av handlanden, deep acting (djupt emotionellt handlande) och 

surface acting (ytligt emotionellt handlande) (Hochschild, 1983, s. 33–38). 
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Ytligt emotionellt handlande innebär att individen vill uppfattas på ett visst sätt och gör detta 

genom att exempelvis ändra på sitt fysiska beteende, ansiktsuttryck och kroppsspråk. I ytligt 

emotionellt handlande döljer och visar inte individen vad den egentligen känner inför andra 

människor, utan porträtterar istället en oäkta känsla. Individen lyckas alltså maskera sina 

riktiga känslor. Detta kan leda till att individen lurar människorna runtomkring sig men inte 

sig själv (Hochschild, 1983, s. 35). 

 

Djupt emotionellt handlande handlar å andra sidan om att man framkallar en känsla inifrån 

och ut så att den blir äkta, alltså att det som uttrycks verkligen är det man känner (Wettergren, 

2013, s. 59). Avsikten är att framstå autentisk gentemot sina kunder (Grandey, 2003, s. 87). 

Inom djupt emotionellt handlande försöker individen anpassa sina känslor efter en viss roll 

och sociala normer som krävs på arbetsplatsen (Hochschild, 1983, s. 56–58). Det rör sig 

främst om yrken inom service och vård- och omsorg (Wettergren, 2013, s. 57). Det handlar 

alltså om de krav som sätts på vissa yrkesroller att alltid porträttera ett trevligt bemötande och 

vänlig ton mot kunder (Hochschild, 1983, s. 137). I detta fall är det intressant då uppsatsen 

ämnar undersöka förskollärares känslor och kan därmed med hjälp av Hochschilds 

känsloregler förklara hur förskollärarna applicerar teorierna i sin yrkesprofession.  

 

I det långa loppet kan de emotionella kraven som sätts på individen i sin yrkesroll leda till 

utbrändhet och även emotionell avtrubbning. Att trycka ner sina egna känslor och ta emot 

kunders dåliga beteende kan tas personligt och bli psykiskt påfrestande, vilket kan enligt 

Hochschild leda till avtrubbning och individen riskeras att drabbas av utbrändhet (Hochschild, 

1983, s. 90; Wettergren, 2013, s. 60). Emotiv dissonans är även ett fenomen som är relevant 

inom forskningsområdet. Fenomenet förklarar att det finns en distinktion mellan vad man 

egentligen känner och vad man visar upp (Wettergren, 2013, s. 30; Eklöf, 2017, s. 83–84). 

Fenomenet är en central del i emotionellt arbete för att få en förståelse för hur de emotionella 

kraven har negativa effekter på hälsan (Eklöf, 2017, s. 56). 

 

Robert Ehrlich (1984) har kritiserat Hochschilds teorier om känsloregler där han förklarar att 

Hochschild inte tillräckligt undersöker de negativa aspekterna med vad som sker när ytligt 

och djupt emotionellt handlande uppstår och genomsyrar individens vardagliga liv. Dessutom 
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att Hochschild inte fördjupar sig i de psykologiska aspekterna i relation till emotionellt arbete 

(Ehrlich, 1984, s. 734). 

 

Goffmans dramaturgiska perspektiv – Främre och bakre region 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv är baserat på en teoretisk uppbyggnad där den 

undersöker den sociala interaktionen och samspelet som sker mellan individer under 

vardagliga situationer. Han använder teater och framträdande som en metafor för att förklara 

perspektivet (Goffman, 1959, s. 28). Goffman (1959) använder sig av en rollteori om 

framträdande och rollagerande för att förklara sociala interaktioner och känslointryck mellan 

individer. Han påpekar att individen spelar olika roller baserat på situationen individen 

befinner sig i, villkor och regler men även för åskådarna i omgivningen (Goffman, 1959, s. 

28–29). 

 

En central del i teorin är hur individer försöker måla upp en speciell bild av vilka de är och 

hur de vill att andra ska uppfatta dem (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2015, s. 8). Han menar 

att individen upprätthåller en mask och intrycksstyrning vid framträdandet då individen 

anpassar sig efter situation och miljö (ibid). Goffman applicerar dramaturgi i teorin genom två 

centrala begrepp som beskriver två olika roller och handlande som individer utövar i sin 

vardag. Dessa två begrepp är frontstage (främre region) och backstage (bakre region) (Hviid 

Jacobsen & Kristiansen, 2015, s. 3–4). 

 

Främre regionen handlar om att individen är på en scen framför en publik och behöver agera 

på ett specifikt sätt och anpassa sitt beteende utifrån satta roller, förväntningar och 

dominerande normer som krävs av individen (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2015, s. 3–4). 

Detta framträdande som individen utför ses som en ytlig fasad för “publiken” som iakttar 

framträdandet (Goffman, 1959, s. 28). Det kan exempelvis handla om servitörer som serverar 

kunder i restauranger. I frontstage är deras beteende artigt och respektfullt gentemot kunderna 

och de arbetar utifrån effektivitet (Meyrowitz, 1985, s. 29). Vid bakre regionen befinner sig 

individen bakom scenen där den får en chans att kunna slappna av och ladda om men även 

utrymme för att kunna visa och handla utifrån sina egna känslor borta och undangömd från 
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publiken. Goffman poängterar att det är just därför backstage är så lämpligt, eftersom 

individen kan förvänta sig att ingen från publiken kommer att inkräkta dens utrymme 

(Hochschild, 1959; Kivisto, 2016, s. 306). Exempelvis när servitörer återvänder tillbaka till 

köket får de en chans att interagera öppet och fritt med andra servitörer som har liknande 

roller som dem (Meyrowitz, 1985, s. 29). Goffman menar att bytet från främre- och bakre 

regionen kan ses som att “ta av och sätta på en karaktär” (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 

2015, s. 3–4; Brissett & Edgley, 1990, s. 288). 

 

Om man skulle knyta an teorin till studien kan det innebära att förskollärarna visar upp och 

upprätthåller en mask vid främre regionen då de har vissa krav på sig att ha ett utgå från ett 

visst beteende i deras yrkesroll, utifrån verksamhetens krav. Likaså tar de av sig masken vid 

backstage då de får en chans att vara sitt riktiga jag och visa sina känslor utifrån sina egna 

principer och normer, utanför organisationen. Goffmans dramaturgiska perspektiv har två 

olika perspektiv, det ena är främre region och det andra bakre region. För en förskollärare 

innebär det att när de är i konstant interaktion och samspel med antingen barn, förälder eller 

chef utgår de från främre regionen. När de är i deras privata liv där de kan vara sig själva och 

visa sina riktiga känslor och personlighet, omgiven av familj och vänner är de i bakre 

regionen.  

 

Kritiken som Goffman har fått på sin teori om främre och bakre region är från bl.a. professorn 

Joshua Meyrowitz (1985). Meyrowitz förklarar att Goffmans främre- och bakre region är 

knutna till en fysisk plats men att det är samspelet och interaktionen av den sociala platsen 

eller handlingen som avgör individen beteendemönster (Meyrowitz, 1985, s. 36–37). 

Meyrowitz påpekar även att det kan finnas andra beteendemönster som uppstår i samband 

med främre- och bakre regionen och kallar detta för middle region (mellan region), vilket 

betyder att åskådarna får en sidestage synvinkel, alltså möjligheten att observera individen i 

bakre regionen när den gör övergången från bakre- till främre region (Meyrowitz, 1985, s. 46–

47). 
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt tar upp två forskningsområden. Första området handlar om emotionellt arbete 

inom vården och förskolor, medan det andra beskriver förskollärares yrkeskompetens och 

känsloreglering. Syftet med denna uppdelning är att få en översikt av relevant forskning. 

 

Emotionellt arbete 

Eva Olsson (2008) beskriver i sin avhandling om hur känslor hanteras inom vården och hur 

vårdpersonal upplever sina arbetsmiljöer och arbetsvillkor inom yrket (Olsson, 2008, s. 9). 

Studien har använt sig av en kvalitativ datainsamlingsmetod där de anställda jobbar inom den 

offentliga och privata sektorn i Sverige. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 22 

intervjupersoner inom olika yrkeskategorier, såsom läkare, psykolog, sjuksköterska, 

undersköterska, barnmorska och sjukgymnast. Dessutom genomfördes en fokusgrupp med 

hjälp av 8 sjuksköterskor (Olsson, 2008, s. 53). 

 

Olsson använde sig av begreppet härbärgeringsarbete, vilket är centralt inom emotionellt 

lönearbete och emotionsarbete. Denna typ av emotionsreglering är något som utförs av 

vårdpersonalen, exempelvis genom att vara empatisk och att lyssna på patientens tuffa 

livssituationer. Vårdarbetarna ses som en “container”, det vill säga tar in patienters känslor, 

vilket inte alltid handlar om positiva känslor och samtidigt hantera sina egna känslor (Olsson, 

2008, s. 163). Därför visar studien värdet av de sociala relationerna på arbetsplatsen. Olsson 

påpekar att anställdas behov av det sociala stödet bildas i form av stödgrupper där de får 

känslomässigt stöd, hjälp och bekräftelse från kollegor och anställda, vilket har en stor 

påverkan på deras välmående (Olsson, 2008, s. 106). Det kan exempelvis handla om 

tystnadsplikten som är för påfrestande för vårdpersonalen, vilket medför behovet för 

stödgrupperna som tillför energi och engagemang till arbetet (Olsson, 2008, s. 178). 

 

Vidare visade resultatet att de anställda i landstingsorganisationerna upplever någon form av 

otillfredsställdhet med organisationen. Vårdarbetarna anser att organisationen är för “girig”, 

det vill säga att organisationen ställer för höga krav på sina anställda men ger mycket mindre 

tillbaka (Olsson, 2008, s. 95). Missnöjet har även en koppling till ekonomiska nedskärningar 

och organisatoriska förändringar. Dessa förändringar gör att den emotionella arbetsmiljön 
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påverkas och förutsättningarna för det sociala stödet mellan kollegor och anställda blir 

begränsat (Olsson, 2008, s. 105). 

 

I en annan studie skriven av forskaren Ching-Sheue Fu (2015) undersökte hon förhållandena 

mellan förskollärares emotionella arbete, jobbengagemang och psykiskt kapital med hjälp av 

en kvantitativ datainsamlingsmetod. Studien ägde rum i Taiwan och inkluderade 385 

förskollärare (Fu, 2015, s. 145–146). För att få en förståelse av resultatet är det viktigt att 

förstå vad begreppet psykisk kapital betyder. Psykiskt kapital handlar om positiv psykologi 

som fokuserar på människors positiva förmågor istället för deras tidigare negativa 

upplevelser. Psykiskt kapital består av fyra konstruktioner: själveffektivitet, optimism, hopp 

och återhämtning (Fu, 2015, s. 147). 

 

Resultatet i denna studie visade att när förskollärarna reglerar sina känslor medan de agerar en 

professionell roll i arbetet minskar deras engagemang och värdet i arbetet samt att 

förskollärarnas äkta känslouttryck kan underlätta ökningen av deras psykiska kapital. 

Dessutom kan själveffektivitet och optimism underlätta att uppfylla de psykiska behoven hos 

förskollärare. Optimism förmedlar även inverkan av förskollärares emotionella arbete i deras 

jobbengagemang (Fu, 2015, s. 153–154). 

 

Förskollärarnas yrkeskompetens och känsloreglering 

I en svensk kvalitativ studie skriven av författarna Sonja Sheridan, Pia Williams, Anette 

Sandberg och Tuula Vuorinen (2011) förklarade de hur viktig förskollärares yrkeskompetens 

är i deras kommunikation, interaktion och tillvägagångssätt till barnen för att nå målen enligt 

förskoleplanen. Studien genomfördes i Sverige där 15 förskolor från Stockholm och Göteborg 

deltog samt 15 förskolor i Mälardalen. Samtliga deltagare var kvinnor förutom en. Metoden 

som användes för att studera deras kompetens var semistrukturerade individuella intervjuer. 

Målet med analysen var att urskilja likheter och olikheter av de yrkeskompetenser som 

förskollärarna säger att de har och som de vill utveckla, såsom kunskap, färdigheter och 

attityder. Dessutom om dessa kompetenser var uppfattade som statiska, föränderliga eller 

anpassade för en specifik situation.  

 

Resultatet visade tre dimensioner. Dessa dimensioner var kopplade till varandra och är 

kärnpunkten av vad lärarkompetensen innebär. Dessa inkluderar kompetensen att veta vad-
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varför, hur-varför och transaktionell- och relationsbaserad kompetens. Dessa dimensioner 

belyser hur komplex och bred lärarkompetensen är samt ett socialt fenomen som handlar om 

interaktiva förmågor (Sheridan m. flera, 2011, s. 415). 

 

I den amerikanska studien skriven av författarna Lieny Jeon, Eunhye Hur & Cynthia K. 

Buttner (2016) förklarade de hur viktiga och en central del förskollärarna är för barnen samt 

en stor nyckelfaktor när det kommer till deras utveckling. Studien använde sig av en 

kvantitativ datainsamlingsmetod där urvalet bestod av 1129 förskollärare som arbetar inom 

den offentliga sektorn i USA. Majoriteten av förskollärarna var kvinnliga med 97,2 % (Jeon, 

Hur & Buttner, 2016, s. 86). 

 

Resultatet som forskarna kom fram till var att det finns en direkt koppling mellan barnens 

stökiga miljöer och förskollärarnas negativa känslor. Resultatet belyste även att om 

förskollärarna lyckas kontrollera sina negativa känslor och reaktioner framför barnen har det 

ett direkt samband till hur icke-stödjande och stödjande förskollärarnas respons blir till 

barnens sociala samspel och negativa känslor (Jeon, Hur & Buttner, 2016, s. 93). Resultatet 

förklarade även att det är ytterst viktigt att förskollärarna är tillräckligt förberedda för att 

kunna hantera stressfyllda miljöer med hjälp av tydliga riktlinjer och vägledning (ibid). 

 

Sammanfattningsvis förklarade studien att förskollärare som befinner sig i stökiga miljöer 

omgiven av stress har svårare att uttrycka positiva känslor och reaktioner. Detta utövas inom 

yrket, exempelvis genom att få barnen att må bättre med beröm eller att lösa problem med 

omsorg och emotionell kompetens. Anledningen till att denna svårighet uppstår är på grund 

av att när förskollärarna upplever stress under vissa situationer, vilket är utom deras kontroll, 

uppstår det jobbiga och obekväma känslor. Dessa jobbiga situationer kan leda till att det utgör 

ett hinder i deras tankeförmåga att kunna bedöma en situation, lösa problem, skifta tankesätt 

samt beteendestrategier. Vilket leder till att all energi läggs ned på att reglera stress och 

dämpa de negativa känslor som uppstår under dessa stressfyllda situationer. Författarna kom 

även fram till att i relation till dessa stökiga miljöer, känner sig förskollärarna överväldigande 

och isolerade, vilket resulterar till att förskollärarna är mer benägna att använda sig av 

undertryckande känsloreglering som en hanteringsstrategi, då de inte kan förändra den 

stressiga situationen och miljön de befinner sig i (Jeon, Hur & Buttner, 2016, s. 93). 
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I en studie genomförd av forskarna Mei-Ju Chou, Hsing-Ming Lee och Ho-Tang Wu (2016) 

undersökte de sambandet mellan förskollärarnas positiva och negativa känslor, mentala 

återhämtningen och arbetsstress i yrket. Undersökningen genomfördes i södra Taiwan. 

Eftersom det råder låg fertilitet i landet får par färre barn och av den anledningen blir de 

väldigt överbeskyddande av de barn de får. Därför sätter föräldrarna höga krav på 

förskollärarna och kommer konstant med synpunkter när det gäller utbildningsplan och 

undervisningsmetod. Detta har lett till att förskollärare genomgår en extremt hög grad av 

stress och press i yrket. Studien har använt sig av en kvantitativ ansats med hjälp av 

enkätundersökningar där urvalet av respondenter bestod av 312 förskollärare med en 

medelålder på 33–35 år (Chou, Lee & Tang, 2016, s. 8–11). 

 

Resultatet visade att positiva emotioner ökar förskollärares förmåga att återhämta sig och 

minskar stress i arbetet. Negativa emotioner leder till en låg kapacitet att återhämta sig och 

ökar deras stress i arbetet. Forskningsresultatet kom även fram till att det föreslås att 

förskollärare engagerar och sysselsätter sig i aktiviteter som väcker deras positiva emotioner 

för att kunna öka den mentala kapaciteten, just för återhämtning och minska arbetsstressen. 

Samtidigt som att upphäva negativa effekter genom att reglera positiva emotioner (Chou, Lee 

& Tang, 2016, s. 8). Detta medför att förskollärarna hanterar den negativa effekten genom de 

positiva känslorna (Chou, Lee & Tang, 2016, s. 13–14). 

 

Metod 

Studiens syfte är att undersöka och få en djupare förståelse för vilket emotionsarbete 

förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som förskollärare i 

relation till stress. Därför valdes kvalitativ metod som mest fruktbar för att uppnå detta syfte, 

eftersom den söker, ämnar och tolkar samhällsprocesser och de sociala interaktionerna. 

Dessutom studerar den individers känslor och upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015, s. 9–10). 

Denna studie har en fenomenologisk utgångspunkt då den fokuserar på förskollärares 

upplevelser och mening som tillskrivs yrkesrollen. Fenomenologin förklarar de sociala 

fenomenen utifrån personernas egna erfarenheter och perspektiv (Kvale, 1997, s. 54). 
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Forskarrollen 

Detta forskningsfält har koppling till båda uppsatsförfattarna, då den ena författaren jobbar 

som socialpedagog på en grundsärskola och den andra tidigare utfört en liknande uppsats 

inom samma fält. Eftersom det finns en förförståelse av fältet är det viktigt att det endast är 

förskollärares egna upplevelser och erfarenheter som tas i fokus. Enligt Aspers (2011) 

påverkas alltid den information som samlas in i en studie av forskarens tidigare förförståelse 

och kunskaper (Aspers, 2011, s. 38). Det är även viktigt att forskaren håller sig neutral så att 

det inte ska leda till någon typ av argumentation med studiedeltagarna (Eriksson- Zetterquist 

& Ahrne, 2015, s. 35). Dessutom ska intervjuaren vara tålmodig och lyhörd mot 

studiedeltagarna men ändå lyssna på ett reflekterande sätt (ibid). Därför var det viktigt för 

båda uppsatsförfattarna att ge utrymme för studiedeltagarna och inte avbryta dem under 

intervjun men samtidigt ställa stödfrågor för att hålla sig till ämnet vid behov. 

 

Urval  

Inte alla intervjupersoner kan medverka likadant i en studie. En ideal intervjuperson har 

specifika egenskaper såsom ärlighet, skicklighet, ger tydliga svar, retorisk, invänder inte mot 

sig själv, följdriktig samt ger långvariga och livfulla beskrivningar av sina livssituationer 

(Kvale, 1997, s. 135–136). Därför diskuterades valet av intervjupersonerna ett flertal gånger 

för att få så givande och informationsrika intervjuer som möjligt. Det som rekommenderas när 

det gäller urvalet av intervjupersoner är att ha direkt kontakt och kommunikation med dem 

och inte via chef, för att på så sätt undvika manipulation, det vill säga att chefen själv inte 

väljer vilka som ska bli intervjuade i hopp om att det gynnar verksamheten (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 40). Intervjupersonerna i denna studie blev därför direkt 

kontaktade av uppsatsförfattarna.  

 

Intervjupersonerna som deltog i intervjun var mellan 22 och 58 år gamla. Samtliga jobbar som 

förskollärare och två av dem har tidigare jobbat som barnskötare. Samtliga 7 studiedeltagare 

är kvinnor, varav 6 av dem har lärarlegitimation medan en studerar sin förskollärarutbildning 

på distans men är utbildad socionom. Studiedeltagarna har arbetat som förskollärare mellan 

två månader och 18 år. En av intervjupersonerna är nyexaminerad och har arbetat som 

förskollärare i två månader, två i ett och ett halvt år och fyra har längre erfarenhet inom yrket. 
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Etiska aspekter 

Vetenskaplig forskning ska ta hänsyn till vissa forskningsetiska principer. Dessa principer har 

vetenskapsrådet (2002) konkretiserat i fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med dessa krav är att 

skydda intervjupersonerna och säkerställa att samhällsvetenskapsforskning är etiskt försvarbar 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet tillfredsställdes genom att intervjupersonerna var redan vid första 

kontakten medvetna om forskningsämnet som skulle undersökas. Innan intervjun skickades 

ett mejl med bifogat informationsbrev som även höglästes tillsammans med intervjuaren på 

plats vid intervjun. I detta informationsbrev stod information om studiens syfte, hur intervjun 

kommer att gå till och deras frivilliga medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–8). 

Studiedeltagarna blev även informerade om att intervjun skulle spelas in och att de när som 

helst utan någon förklaring kan avbryta sin medverkan, vilket är i enlighet med 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–11). Konfidentialitetskravet togs även hänsyn 

till redan under transkriberingsprocessen genom att använda bokstäver istället för deras riktiga 

namn. Efter transkriberingen raderades all data som identifierar deltagarna. Dessutom 

förvarades datamaterialet försiktigt så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13). Nyttjandekravet tillgodogörs genom att inte använda det 

insamlade materialet till något annat syfte än vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

14). 

 

Datainsamling  

Studiens övergripande syfte är att undersöka och få en djupare förståelse för vilket 

emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som 

förskollärare i relation till stress. Därför anses intervjusamtal med förskollärare vara en 

adekvat metod för att samla in materialet. Genom att studera förskollärares egna upplevelser 

och erfarenheter får vi en djupare uppfattning om vilka känslor som uppstår på arbetet och hur 

dessa hanteras samt hur förskollärarna anpassar sig efter rollutövandet. För att få tillgång till 

dessa upplevelser är semistrukturerade intervjuer det lämpligaste sättet, eftersom man får en 

bredare förståelse om individers känslointryck och erfarenheter jämfört med standardiserade 
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frågor (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 34–38). Semistrukturerade intervjuer hjälper 

även studien att skapa ett fast intervjuschema med möjlighet till att kunna ställa följdfrågor 

för att sedan bidra till diskussion (Aspers, 2011, s.143). 

 

Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga). Intervjuguiden var uppdelad i 

olika avsnitt och hade fyra fokusområden. Det första avsnittet var en introduktionsdel om 

intervjupersonerna, innehållande frågor om sociala relationer på arbetsplatsen och om yrket. 

Syftet med dessa frågor var att få information om studiedeltagarna men samtidigt att bygga en 

relation, tillit och få dem att känna sig bekväma under intervjun (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 45). Det andra fokusområdet syftade till att förstå vilka känslor som uppstår på 

arbetet och hur förskollärarna reglerar dessa känslor. Dessutom hur de träder in i rollen som 

förskollärare och hur deras privatliv påverkas av denna roll. Begreppet stress togs upp flertal 

gånger under intervjuns gång, därför ställdes följdfrågor till svars för att ytterligare ta reda på 

deras uppfattningar och upplevelser av stress. För att samla in så relevant material som 

möjligt varierade frågorna i intervjuguiden mellan bland annat inledande, sonderande, direkta 

samt uppföljningsfrågor (Kvale, 1997, s. 124). 

 

Procedur 

Uppsatsförfattarna kontaktade studiedeltagarna på olika sätt. Fyra blev kontaktade via e-post, 

två via sms och en studiedeltagare blev uppringd. Intervjuerna i denna studie skedde mellan 

vecka 43 och 44 2019. Två av dessa hölls under vecka 43 och fem under vecka 44 då det var 

höstlov i alla förskolor i Stockholms län. Syftet med att boka in majoriteten av intervjuerna 

under vecka 44 var för att underlätta situationen för intervjupersonerna då det oftast brukar 

vara färre antal barn på förskolan. Eftersom relationen mellan forskaren och intervjupersonen 

kan påverkas av valet av intervjuplats och för att underlätta studiedeltagarnas medverkan, 

bestämde de själva vilka platser och tidpunkter som passade dem bäst (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, 42–43). Alla intervjuer hölls på intervjupersonernas arbetsplatser, på arbetstid 

eller efter. Intervjuerna beräknades ta cirka 30–45 minuter och alla intervjuer spelades in, 

vilket studiedeltagarna var medvetna om och godkände. 
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Analysmetod  

Materialet som samlades in transkriberades direkt efter intervjuerna. Privata detaljer som 

namn och platser anonymiserades under transkriberingen så att intervjupersonernas identitet 

inte avslöjas. I stället för uppdiktade namn används bokstäverna A, B, C, D, E, F och G för att 

presentera intervjupersonerna (Kvale, 1997, s. 150). Dessa bokstäver kommer även att 

användas för att referera till intervjupersonernas citat i resultatavsnittet.  

 

Efter transkriberingen av alla intervjuer högläste uppsatsförfattarna intervjuerna tillsammans. 

Under första genomläsningen antecknades nyckelord i marginalen samt markerades de 

relevanta och intressanta delarna. För att få en gemensam utgångspunkt diskuterades 

intervjusvaren av uppsatsförfattarna vid denna genomläsning (Rennstam & Wästerfors, 2015, 

s. 224). Sedan sorterades nyckelorden så att fyra tema urskildes. Dessa teman utformades 

efter ett kodschema med koppling till studiens syfte och frågeställningen (Aspers, 2011, 16 s. 

173–174). Dessa teman var roller, känslor och känsloreglering, stöd på arbetsplatsen samt 

stress. Varje kod fick en enskild färg, därefter markerades intervjusvaren utifrån färgerna som 

varje kod fick efter en ny genomläsning. Efter att intervjusvaren var färgkodade genomfördes 

ännu en genomläsning för att anteckna de beskrivande nyckelorden i marginalen (Aspers, 

2011, s. 185–188). Vidare användes dessa nyckelord för att hitta ett mönster för att underlätta 

formuleringen av resultatet. Resultatet formulerades enligt tre huvudrubriker, dessa är gränsen 

mellan professionella och privata roller, emotioner och stress samt gruppgemenskap och stöd. 

 

Metodkritik 

Denna studie använder sig av intervjuer för att samla in datamaterialet. Metoden kan kritiseras 

som otillräcklig och bör kompletteras med en annan metod, eftersom den kan visa en 

begränsad bild av ett fenomen (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). 

 

Valet av metod kan påverka det insamlade materialet vilket spelar en stor roll i studiens 

resultat. Det vill säga, om studien hade en annan metod skulle resultatet se annorlunda ut, 

exempelvis observationer. Att observera en förskollärare i undervisningen skulle kräva många 

observationer under flera lektioner, vilket är tidskrävande (Lalander, 2015, s. 101). Dessutom 
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skulle det inte vara möjligt att beskriva förskollärares egna erfarenheter och uppfattning om 

sin yrkesroll genom dessa observationer. 

 

Fokusgruppsdiskussioner skulle vara en adekvat metod för att samla material till denna studie. 

Samtal med förskollärare från olika skolor skulle bidra till en gemensam och kollektiv 

förståelse om hur de ser på rollen som förskollärare och hur de reglerar olika känslor som 

upplevs på arbetsplatsen. Fokusgruppsintervjuer hjälper forskaren att förstå varför 

studiedeltagarna har en specifik uppfattning om ett specifikt ämne eller tema (Dahlin-Ivanoff, 

2015, s. 81). Fokusgruppsdiskussioner anses vara en lämplig metod då individer får en chans 

att diskutera och ta del av varandras erfarenheter i grupp (ibid). 

 

Resultat 

Gränsen mellan professionella och privata roller  

Förskollärarna förklarade att det är väldigt många roller som de varje dag träder in i på 

arbetsplatsen utifrån kraven som sätts på dem. Roller såsom vårdare, lärare, pedagog. Utöver 

behöver de utgå från verksamhetens mål att kunna driva den och planera barnens 

undervisning. Detta är i enlighet med vad Gotvassli (2002) förklarar, att i en förskollärares 

roll ingår det bland annat olika ansvarsdimensioner, exempelvis besitta teoretisk kunskap om 

pedagogik, psykologi och metodik för att kunna främja en god och pedagogisk verksamhet 

och miljö för barnen (Gotvassli, 2002, s. 23–24). Intervjuperson F påstår i följande citat: 

Vi har många roller varje dag, man kan vara pedagog, psykolog, medmänniska till föräldrar, det är 

jättejobbigt att träda i rollen. Du ska planera undervisning, se utveckling hos barnen, vilket sätter stor 

press på mig för när de förflyttas till äldrebarnsavdelning, då måste barnet kunna saker där, då 

kommer de dit och inte kan någonting, då hamnar allt på mig...[...] så det är en jättestor press. 

Samtliga förskollärare var medvetna om att det finns en professionell och privat roll och kan 

skilja mellan dessa två i samband med olika situationer som uppstår på arbetsplatsen. Två av 

förskollärarna uttryckte att det känns jobbigt att träda in i dessa olika roller samtidigt, 

eftersom det inte är så lätt att veta var gränserna går, då ansvaret och arbetsuppgifterna är så 
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omfattande. Denna förklaring kan kopplas till Goffmans teori om främre- och bakre region, 

där man ser en tydlig jämförelse att förskollärarna har svårt att skilja på när och hur rollerna 

ska appliceras (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2015, s. 3–4). Intervjuperson E uttrycker: 

Att veta privata och professionella gränser, vart går det? Hur går de in i varandra? Hur ska du ta ett 

steg fram eller bak beroende på var man är, oftast är det väldigt professionellt men det kan vara 

jobbigt att veta vilken roll man ska gå in i. 

Trots att de flesta av förskollärarna kunde skilja mellan den professionella och privata rollen 

var det två intervjupersoner som upplevde detta som svårt: 

Jag kan gå hem och tänka på arbetet hela tiden...jag undrar hur barnen mår hemma...eller om de 

kanske har varit ledsna på förskolan, är de fortfarande ledsna?[...] ibland kommer jag hem från 

jobbet helt slut, lägger mig i sängen och sover en stund...jag drömmer om arbetsplatsen och barnen 

hela tiden. - (Intervjuperson F) 

Resonemanget stärktes ytterligare av en förskollärare som ansåg att det inte är möjligt för 

individen att kunna separera sin yrkesroll från sin privata: 

Det är en myt att människor kan separera sin yrkesroll från sin privata, för människor kan inte skilja 

sig från sig själva. Det man kan göra är att lära sig att hantera det och man måste ändå veta vad som 

är professionen och vad som är det privata. När man kliver in på en arbetsplats är det professionen 

som gäller men du är fortfarande en människa. - (intervjuperson C) 

Att hitta på roliga aktiviteter på fritiden är viktigt för återhämtning enligt intervjupersonerna, 

exempelvis träning eller umgås med vänner och familj. Vid vissa tillfällen har de tid till 

fritidsaktiviteter men för det mesta av tiden återstår ingen energi kvar efter jobbet. I 

förskollärarens roll ingår det bland annat mycket omsorgsarbete och detta kan vara fysiskt 

krävande, därav kan leda till en trötthet som minskar energin för övriga aktiviteter på fritiden, 

trots att det är väldigt viktigt att hitta balans mellan fritid och jobb. Intervjupersonen F 

berättar: 

Jag jobbar med små barn, det är mycket du ska bära dem.. upp på stolarna.. ner från stolarna.. byta 

blöja.. alltså allt det här tar på kraft [...] i mina helger kan jag sova hela dagarna.. man måste hitta 

balans i sin vardag vilket är jättesvårt men man får försöka hitta sig själv. 

Vidare påpekade förskollärarna att det pågår väldigt mycket socialt umgänge på jobbet. Det 

sätts krav på rollen att vara social kompetent, vilket kan upplevas påfrestande att konstant 

hålla ett gott humör och vara positiv. Detta är en central del av det emotionella arbetet som 
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förskollärarna utför på arbetsplatsen. Att kunna agera och generera en känsla utefter en 

yrkesroll för att tillmötesgå andra personer, oavsett situation. Jämförelsevis är detta även i 

enlighet med Goffmans dramaturgiska perspektiv att förskollärarna bär på en mask i 

överensstämmelse med kraven som ingår i yrkesrollen (Goffman, 1959, s. 28–29). 

Intervjupersonen D uttalar sig: 

Det var också en liten chock jag fick..det är som att man är i ett skådespel, man minglar ju väldigt 

mycket här...och jag hatar att mingla i vanliga sociala livet. Här snackar man hela tiden med 

föräldrar, kollegor och barn. Ibland när dagen inte går bra så måste man visa ett fejksmile och säga, 

ja, dagen går jättebra för sig själv och för andra, men egentligen inte. 

Detta agerande kan förknippas till Goffmans rollteori frontstage (främre region). När 

förskollärarna interagerar med exempelvis föräldrar befinner de sig i främre regionen, för att 

förskollärarna då följer krav i enlighet med yrkesrollen och detta uttrycks genom att agera och 

uppvisa en positiv inställning och interagera med föräldrarna utifrån deras förhoppningar. 

Förskollärarna blir då tvungna att uppvisa ett leende och låtsas som att allt är okej fastän de 

egentligen inte känner så (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2015, s. 3–4). Man kan säga att 

rollen medför ett manus med krav som pedagogen förväntas följa. Åskådarna är föräldrarna 

som observerar förskollärarna och i interaktion med åskådarna befinner sig förskollärarna på 

scenen i den främre regionen. Detta resonemang förklaras även av intervjupersonen B: 

Man måste vara väldigt positiv och glad i det här yrket …[...]...nu vill jag bara gå iväg någonstans 

och vara arg men man kan ju liksom inte visa det framför en förälder…[...]...jag har ju min 

förskollärarroll, det är ju jag som ska driva den här avdelningens verksamhet och undervisning. 

Citatet kan anknytas till Hochschilds teori om deep acting (djupt emotionellt handlande), 

vilket innebär att förskollärarna handlar utifrån ett djupt emotionellt agerande då yrkesrollen 

kräver att individen lever upp till en viss känsla, handling och intresse som möter 

organisationens mål. Detta känsloarbete innebär att förskolläraren lurar sig själv och även 

andra i sin omgivning (Hochschild, 1983, s. 33–35). På så vis kan det kopplas till begreppet 

emotiv dissonans, som är en central del i emotionellt arbete, vilket handlar om att individen 

upplever en konflikt mellan de känslor man faktiskt känner och de känslor man visar upp 

(Eklöf, 2017, s. 53). Med andra ord innebär det i praktiken att förskolläraren blir tvungen att 

dämpa sina riktiga känslor längs med de krav och förväntningar som yrkesrollen har. 

 



 

 19 

När det kommer till att befinna sig i bakre regionen finns det incitament då de flesta uttryckte 

att de kunde slappna av och vara öppna med sina kollegor under sina raster. Därav kan bakre 

regionen tillämpas under arbetstid för förskollärarna, eftersom de befinner sig “bakom 

kulisserna” och inte är iakttagna av förälder, barn eller chef. De behöver samtidigt inte agera 

enligt de förväntningar som krävs under arbetet. Deras privata hem och personalrummet är 

den privata atmosfären där de kan vara sig själva och därav kan anknytas till Goffmans bakre 

region. I bakre regionen finns således existens och rum för deras känslohandlande, där 

pedagogerna kan få utlopp för sina “riktiga” känslor. Denna balansgång mellan 

handlingstyperna reflekterar i hur förskollärarna reglerar sina känslor på olika sätt beroende 

på om de befinner sig i bakre- eller främre regionen (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2015, s. 

3–8). Intervjuperson E påvisar detta: 

Jag varvar ned både på jobbet, hemma hos familjen och vänner. Jag laddar batterierna på olika sätt. 

Vi har ett nätverk som sagt här, vi är väldigt öppna med varandra,  jag kan vara mig själv på rasten 

med mina kollegor när vi sitter och skrattar. 

Förskollärarna förklarade även att ta emot kritik är en del av rollen. Mestadels är det positiv 

kritik men det har även uppstått viss negativ kritik från föräldrar som hade olika åsikter om 

exempelvis hur verksamheten ska bedrivas. Pedagogerna var medvetna om att kritiken inte 

hade något med dem som person att göra, utan det var något som de gjorde i rollen. Detta 

uttrycks av intervjuperson G: 

När du upplever någonting från en förälder, kommer föräldern inte på dig personligt, utan på din roll 

som förskollärare, den pratar inte om att jag är elak eller sånt, utan om mig som förskollärare här på 

förskolan. 

Ovannämnda citat går att koppla till Christina Wallskog (1999) som menar att det uppstår 

mycket kritik som är relaterat till arbetsuppgifterna, det vill säga yrkesrollen, vilket blandas 

oftast ihop med hur man är som person och sin karaktär. Kritiken till utförandet av 

arbetsuppgiften kan istället misstolkas till personens identitet. Det kan handla om att man som 

person inte är tillräcklig. Med andra ord så är rollen det man gör medan personen är den man 

är. Just därför är det viktigt att det finns en tydlig och klar yrkesroll, så att man kan separera 

sin yrkesroll från sin personliga roll (Wallskog, 1999, s. 17). 
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Emotioner och Stress  

Samtliga förskollärare påpekade att de upplever väldigt positiva tankar och upplevelser 

genom yrket. En av orsakerna till att de valde yrket var att de har ett gemensamt intresse för 

barn. Att se och vara en del av barnens utveckling och framtid upplevs som meningsfullt. De 

anser att det är ett givande yrke där de har väldigt goda relationer till barnen, kollegor och 

chefer. Förskollärarna förklarade även det som gör yrket roligt är att ena dagen inte är den 

andra lik. Vidare förklarades det att en bra arbetsdag är när dagliga rutiner och planeringen 

följs då detta ger struktur för både personal och barn. Detta beskrivs av intervjuperson E: 

Jag vill förändra, påverka. Det här yrket ger så mycket tillbaka tycker jag. Jag har alltid varit 

intresserad av att utveckla och det ger mig möjlighet att utveckla mitt yrke helt enkelt. Att kunna lägga 

grunden är i människoliv är givande, vi lägger en grund i blivande medborgare, till en ny generation. 

Det är givande…[...]...vi har mycket struktur och ordning för att barnen ska veta vad de ska göra 

under dagen. Denna struktur ger trygghet. 

Förskollärarna påstod att stress för dem handlade om mycket mer och annat än att ta hand om 

barnen på arbetsplatsen. Samtliga pedagoger förklarade att en stor del av stressen och 

påfrestandet är relaterat till en hög volym av administrativt arbete, prioritering av 

arbetsuppgifter, personalbrist och storleken på barngrupperna. Detta exemplifieras av 

intervjupersonen E: 

Det som är mest påfrestande är arbetsbördan, kombinera både pappershanteringen, det är väldigt 

mycket pappershantering och sen det här med vad prioriterar man? Nu har vi kommit överens med 

vår chef att barnen går före, då struntar jag i den. 

Kopplar man detta till statistik från Lärarförbundet (2018) ansåg 50 % av alla förskollärare 

som var medlemmar att en åtgärd för att minska stress och arbetsbelastning i arbetet är att 

minska administration. Förskollärarna påstod även att jobbet är psykiskt och fysiskt 

ansträngande. De hanterar det genom återhämtning i form av vila, tröstäta, fysisk aktivitet 

samt att umgås med familj och vänner. Handlar det om situationer eller konflikter som sker på 

arbetsplatsen kommunicerar de med varandra. Exempel visas nedan: 

Jag vet inte men jag försöker nog lugna ned mig men ibland går det inte. Sen är det stressigt här 

hemma också så sova, det gör jag mycket av när det kommer till stress. - (intervjuperson A) 

Resonemanget fortsätter vidare, förskollärarna förklarar att eftersom arbetsuppgifterna är så 

pass psykiskt och fysiskt krävande påverkar det även deras privatliv: 
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Jag äter jättemycket...hela tiden är det småätande..gå till affären och köpa energidricka för att hålla 

mig vaken...det är psykiskt…[...] jag har knappt ork att göra någonting på min fritid…[...] jag orkar 

inte ens sitta rakt, jag hänger jättemycket så stressen påverkar jättemycket…[...]...och man får inte 

tillräckligt med sömn för man har 100 saker att göra...det är mycket arbete hemma…[...] jag tar med 

mig jobbet hem också. - (intervjuperson G) 

Stressen hade till och med gått så långt att det ledde till sjukskrivning för en av förskollärarna 

då hon inte kunde hantera stressen. Intervjuperson G uttalar: 

När du inte kan hantera stressen kan du få huvudvärk och hjärtklappning, du kan inte tänka klart och 

det viktigaste...du vill inte stanna kvar på jobbet, dagen efter vill du inte komma när det är så mycket 

stress och negativitet...vi hamnade i en sådan situation för fem år sedan och då ville man inte komma 

till jobbet, då var jag sjukskriven i 6 månader. Jag var inte riktigt sjuk men jag ville inte komma till 

jobbet, jag mådde dåligt. 

 Att arbeta som förskollärare innebär att en stor del av arbetstiden ägnas åt mycket kontakt 

och kommunikation med föräldrar. De erfar positiv feedback från föräldrar men dessa 

interaktioner har inte alltid upplevts som positiva. Detta kan leda till en negativ effekt på 

förskollärarnas välmående och känslor då de blir tvungna att konstant tillmötesgå och agera i 

enlighet med yrkesrollen, oavsett hur de själva känner: 

Du håller masken ofta, du kan bli irriterad av förälderns beteende, kanske kommer en förälder in och 

sitter och pratar och tror att det här är en lekpark...de bryr sig inte om att det kan påverka 

verksamheten...du kan bli irriterad men ändå håller du masken och försöker vara ödmjuk och 

professionellt men inifrån brinner du.” Det finns mycket jobbiga moment här då du inte kan visa dina 

känslor. - (intervjuperson G) 

Ovan citat kan jämföras med Hochschilds teori om ytlig emotionellt handlande, då 

förskollärarna undertrycker sina riktiga känslor framför föräldern och uppvisar istället ett 

professionellt bemötande som överensstämmer med verksamhetens och rollens förväntningar 

och värderingar. Detta handlande menar Hochschild är en strategi där förskollärarna lurar 

andra människor om vad de egentligen känner inombords men de lurar inte sig själva, i detta 

fall är det föräldrarna (Hochschild, 1983, s. 33). Detta kan eventuellt leda till en negativ 

påverkan på förskollärarnas välmående, negativa inställningar till arbetet och sämre prestation 

(Eklöf, 2017, s. 56). Detta är även ett element som kan kopplas till Goffmans teori om 

rollkaraktär, då förskollärarna befinner sig i främre regionen när de interagerar och 

kommunicerar med föräldrarna. De bär en fasad som egentligen inte speglar deras riktiga 

känslor i situationen (Goffman, 1959, s. 28–29; Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2015, s. 3–4). 
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Gruppgemenskap och stöd  

Samtliga pedagoger antydde att de har en god relation till varandra och deras chefer. De 

kommer överens, är behjälpliga och jobbar mot en gemensam barnsyn och kompletterar 

varandra väldigt bra. Stöd och hjälp existerar även inom arbetslaget i form av 

medarbetarsamtal men mycket av det dagliga stödet finner de genom att anförtro och 

kommunicera till varandra. Uppskattning och stöd uttrycks ofta inom arbetslaget, vilket är 

viktigt för deras välmående och trygghet på jobbet. Detta uttrycks av intervjuperson B: 

Vi kompletterar varandra ganska bra tycker jag, vi är väldigt öppna och sociala och konstruktiva, 

man kan ta kritik och det tycker jag är jätteviktigt. Det är inte för att vara sur eller dum mot någon, 

utan hjälpas så att vi ska göra saker bättre…[...]... vi säger till varandra gud vad bra gjort, speciellt 

när vi skriver brev till föräldrarna vad vi gjort i veckan, det var jättefint skrivet…[...]..vi säger öppet 

till varandra vad som är bra. 

Ovanstående citat indikerar att förskollärarna får socialt stöd i form av positiv feedback och 

bekräftelse från arbetslaget rörande deras arbetssätt (Eklöf, 2017, s. 84). Detta kan även 

jämföras med Eva Olssons avhandling om vårdarbetares känsloarbete där hon nämner att 

anställdas behov av det sociala stödet bildas i form av stödgrupper där de får känslomässigt 

stöd, hjälp och bekräftelse från kollegor, vilket har en stor positiv påverkan på deras 

välmående (Olsson, 2008, s. 106). Pedagogerna får även tillgång till ett stort instrumentellt 

stöd av arbetslaget och chefer, det vill säga praktisk hjälp i arbetet (Eklöf, 2017, s. 83–84). 

När det kommer till chefer upplevs det av majoriteten av förskollärarna som positivt men det 

kan även uppstå negativa erfarenheter vid vissa tillfällen. Dessa erfarenheter är kopplade till 

icke existerande kommunikation och otillräcklig kompetens, vilket upplevs som jobbigt på 

arbetsplatsen. Intervjuperson C berättar: 

Man har haft väldigt dåliga chefer och det som brister är kommunikationen oftast, hur man hanterar 

människor…[...] varje människa har olika känslopaket som man måste respektera. Det är olika hos 

alla och det finns ingen mall för hur du ska vara och hur jag ska vara, alla är olika och det borde inte 

heller finnas värderingar kring det. Utan det som är allra svårast är att acceptera olikheter och 

cheferna borde vara bättre på det men det är inte alltid så. Man kan förbättra det genom att anställa 

chefer som har det som krävs. 

 Citaten ovan är en indikation på att det brister i det sociala stödet och kommunikationen från 

chefer. Detta kan medföra stress och psykiska krav för förskolläraren, framförallt om man är i 

behov av fungerande och funktionella relationer för att kunna presterat i arbetet (Eklöf, 2017, 
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s. 84). Ett intressant element som uppmärksammades var att en del av stressen som upplevs i 

arbetet är förknippad till arbetslaget. Det handlar om olikheter i arbetssättet och viljan att göra 

mer och skapa bättre förutsättningar för barnen, vilket förskolläraren nedan förklarar har 

möjligtvis att göra med åldersskillnad, erfarenhet och tankesätt: 

 Nu är det mer stress från arbetslaget.. jag vill så mycket mer än vad de vill.. så det blir fel! När man 

är ung och dem är äldre ser jag andra möjligheter och de vill inte utöva det för att det finns rädsla 

hos dem att det kan hända barnen någonting, när jag själv vet att det kan hända överallt.. det skapar 

stress för mig…[...]...jag har flera förskollärare som jag kan vända mig till, jag ber om hjälp. I början 

ville jag inte fråga för att de skulle känna att jag inte förstår...[...]...nyutbildad och inte kan 

någonting, så i början ville jag inte fråga men sen tog jag det med min chef och hon sa, det är klart att 

du ska fråga, alla har varit i den sitsen. - (Intervjuperson F) 

Ovanstående citat indikerar även att förskollärarna får emotionellt stöd på arbetsplatsen, vilket 

innebär att man kan kommunicera sina emotionella påfrestningar med andra medarbetare, i 

form av samtal med kollegor eller chef (Eklöf, 2017, s. 83). 

 

Diskussion  

Uppsatsen syftar till att undersöka och få en djupare förståelse för vilket emotionsarbete 

förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som förskollärare i 

relation till stress. Studien grundar sig i en kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet från studiens undersökning visade att en av de gemensamma nämnarna i 

förskollärarnas erfarenheter var att de flesta upplevde att de kan skilja mellan den privata och 

professionella rollen men att vid vissa tillfällen finns en svårighet och känslomässig 

påfrestning som kommer med yrkesrollen. Svårigheterna handlar om kraven som sätts på 

pedagogerna, exempelvis genom att konstant agera professionellt med ett glatt och positivt 

humör. Å ena sidan bekräftade förskollärarna att beteendet är påfrestande, att ständigt vara 

social, positiv och glad, där en av intervjupersonerna uttryckte specifikt att ibland vill de bara 

gå iväg och vara arga men att man inte kan visa och agera på detta vis framför en förälder. Att 

konstant vara glad och tillmötesgående kan i det långa loppet upplevas som psykiskt och 

mentalt ansträngande för förskollärarna, vilket kan leda till en negativ effekt och utmattning 
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på deras välmående. Detta får även stöd i emotionellt arbete, där de blir tvungna att framträda 

och agera efter en viss känsla baserat på verksamhetens mål och krav (Eklöf, 2017 s. 53). Å 

andra sidan förklarade även pedagogerna att de inte hade problem med att visa känslor i 

arbetet, att man måste få kunna uttrycka när man är glad, ledsen eller arg, tillsammans med 

alla andra känslor som de besitter, både framför föräldrar och barn och att det inte går att dölja 

sina känslor. Jämförelsevis uttryckte en av förskollärarna att det är viktigt för pedagogerna att 

visa sina känslor med röst och uttryck, speciellt med barnen. Barnen måste även förstå om 

pedagogen är glad eller arg och att de inte kan vara neutrala i sitt språk. Resultat visade på att 

de flesta pedagogerna mer eller mindre känner sig trygga med att visa sina känslor och anser 

att det är ett yrke där det är tillåtet att öppet uttrycka sig. När det kommer till negativa 

aspekter så är det oftast relaterat till mindre positiva interaktioner och diskussioner med 

föräldrar som ibland väcker frustration som pedagogerna inte kan visa utåt. 

 

Vidare framgick det även att de olika ansvarsrollerna de dagligen träder in i upplevs som 

påfrestande. I takt med alla dessa roller är det inte lätt att veta var gränserna går, då ansvaret 

och arbetsuppgifterna är så omfattande. Två av förskollärarna påverkas väldigt negativt av 

detta, där en av intervjupersonerna uttryckte specifikt att det känns påfrestande att träda in i 

olika roller samtidigt. Dessutom upplever de ibland att rollen som de träder in i känns som ett 

skådespel. Då pedagogerna vid vissa tillfällen blir tvungna att uppvisa en annorlunda känsla 

än vad de egentligen känner. Eftersom förskollärarnas emotionella tillstånd inte får påverka 

den professionella och formella rollen, kan det upplevas som att de blir tvungna att spela en 

roll, speciellt när den känslan inte speglar hur de egentligen känner. 

 

Goffman menar att rollkaraktärerna har en inverkan på en individs beteendemönster och 

sociala handlingar (Goffman, 1959, s. 28–29). Om förskollärarna konstant agerar utifrån den 

främre regionen kan det långsiktigt resultera till att pedagogernas mentala hälsa påverkas i 

form av stress och utmattning. Eftersom de dagligen behöver vara tillmötesgående och 

hänsynsfulla till föräldrarnas förhoppningar oavsett deras mentala och fysiska tillstånd och på 

så vis blir tvungna att bära en yttre mask. I längden kan det vara en svår uppgift att 

upprätthålla. I resultatet framgick det tydligt att samtliga förskollärare trivs väldigt bra i yrket, 

även om vissa upplever svårigheter i rollen. Det råder en enighet om att det är ett givande 

yrke där interaktionen med människor, vuxna som barn ses som en av flera positiva aspekter. 

Mycket av deras känslomässiga stöd och positiv energi får de från barnen, arbetslaget, chef 

och all positiv återkoppling från föräldrarna. 
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En annan gemensam nämnare som är uppenbart i resultatet att tyda är att flera av 

intervjupersonerna upplever en viss grad av stress i arbetet, smått som stort. Samtliga 

upplever att den största delen av stressen är fysisk men också psykisk ansträngande men den 

är främst anknuten till bland annat en hög volym av administrativt arbete, personalbrist och 

diskussioner med föräldrar. När det rör diskussioner eller konflikter som uppstår med 

föräldrarna förhåller sig pedagogerna väldigt lugna och professionella i sin kommunikation 

och handlingssätt som går i enlighet med yrkesrollen. Även när de inombords känner att det är 

jobbigt att inte kunna visa sina riktiga känslor. Oavsett hur de mår är de tvungna att agera 

sakligt och professionellt. Två av intervjupersonerna var avvikande mot detta då de för det 

första inte varit med om en större negativ upplevelse i yrket och för det andra inte tog till sig 

negativa upplevelserna i lika stor utsträckning som övriga förskollärare. De var tydliga med 

att de har förmågan att lätt kunna släppa saker och inte ta alla negativa aspekter personligt, 

utan håller sig fast vid den professionella rollen. Dessa två förskollärares handlande hade 

ingen koppling till varken Hochschilds teori om känsloregler eller Goffmans teori om främre 

och bakre region. Detta kan möjligtvis vara relaterat till att en av dem är yngre och endast 

jobbat som förskollärare i två år och därav inte haft lika lång arbetserfarenhet jämfört med 

övriga pedagoger. 

 

Vidare när stressen blir alldeles för hög att hantera kan det nå en punkt där det kan resultera i 

att förskollärarnas psykiska och fysiska hälsa påverkas. I den utsträckningen att det kan leda 

sjukskrivning, vilket det hade skett för en av förskollärarna. Detta kan kopplas till 

Försäkringskassans statistik (2015) som visar att förskollärare är en yrkesgrupp som hamnar 

på fjärde plats som mest sjukskrivna relaterade till psykiska sjukdomar. Samtliga förskollärare 

upplever någon typ av stressorsak i yrket, förutom två pedagoger. Stressorsakerna som 

nämndes ovan hade haft en negativ inverkan på deras psykiska eller fysiska välmående. 

Således om stressen påverkar den fysiska hälsan kommer det även eventuellt ta slag på den 

psykiska hälsan. Detta bekräftas när en av pedagogerna uttrycker att hon till slut blev 

sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Pedagogen var inte fysiskt sjuk men ville inte komma 

till jobbet då hon mådde psykisk dåligt. Denna pedagog är samma pedagog som tidigare 

nämnts, inte tar till sig negativa upplevelserna i lika stor utsträckning som övriga 

förskollärare. Det kan tänkas att intervjupersonen med åren blivit härdad och lärt sig att 

åsidosätta vissa negativa känslor för att således agera målrationellt enligt den professionella 

rollen. Resultatet visade att samtliga förskollärare förutom en intervjuperson, upplever ett 

stort socialt stöd på arbetsplatsen, både ledningsstöd i form av instrumentellt stöd, det vill 
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säga praktisk hjälp. Även feedback och komplimanger från varandra och föräldrar gällande 

hur de arbetar var ett stort emotionellt stöd. Mycket av stödet vägdes mer än negativa aspekter 

som sker på arbetsplatsen. Pedagogerna kompletterar varandra otroligt bra och finner enorm 

trygghet hos barnen och kollegorna. 

 

För förslag till framtida forskning kan det även vara av intresse att studera huruvida manliga 

förskollärare har annorlunda eller samma upplevelser av emotionsarbete och rollhantering på 

förskolan som kvinnliga. Det skulle även vara intressant att jämföra två yrkesbranscher inom 

emotionellt arbete, exempelvis undersköterskor och förskollärare. Detta med basis av att 

undersöka likheter och olikheter mellan de olika yrkesgruppers emotionsarbete, krav och 

stress i arbetet. I vår studie har vi endast uppmärksammat på förskollärarnas syn på känslor, 

krav, stress och roll men för variation i urvalet skulle man även kunna analysera dessa 

regleringar från ett arbetsgivarperspektiv. Med hjälp av exempelvis förskolechef skulle man 

få en inblick i hur förskolechefen ser och har för erfarenheter av detta. För en mer varierad 

analys skulle man kunna använda sig av fokusgrupper, eftersom studien då skulle få en 

djupare inblick i förskollärare känslor och erfarenheter. I och med att det då handlar om en 

gruppintervju där förskollärare tar del av och diskuterar varandras erfarenheter (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 81).  

 

Om uppsatsen hade möjlighet till en större urvalsgrupp skulle det med större sannolikhet ha 

en inverkan på studiens resultat. Dessutom kunde studien öka antalet intervjudeltagare och 

även intervjua förskollärare utanför Stockholm. Det skulle vara intressant att jämföra om 

förskollärare i mindre städer har samma erfarenheter och upplevelser som förskollärare i 

storstaden. 

 

Avslutningsvis har studien kommit fram till att den delvis besvarar syftet och 

frågeställningarna när det kommer till för vilket emotionsarbete dessa förskollärare utför på 

arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som förskollärare i relation till stress. 

Resultatet visade att flera av intervjupersonerna är medvetna om de olika ansvarsrollerna som 

de träder in i varje dag. Att växla mellan olika ansvarsroller upplevs för vissa av pedagogerna 

som påfrestande, stressfullt och i viss mån negativt men de flesta är dock kapabla att skilja 

mellan den privata och professionella rollen på arbetsplatsen. Detta eftersom 

intervjupersonerna var väldigt tydliga med att de prioriterar verksamhetens mål och kraven 

som går i enlighet med rollen och organisationen. Resultatet visade även att de flesta kan visa 
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riktiga känslor på jobbet men vid vissa situationer med föräldrar kan detta upplevas som 

påfrestande, eftersom de alltid blir tvungna att upprätthålla en yttre mask - att agera 

professionellt, vara positiv och tillmötesgående, oavsett situation. Detta upplevdes som 

mentalt ansträngande för de flesta och som en svår balansgång. I relation till dessa situationer 

var pedagogerna på så vis tvungna att dämpa sina riktiga känslor. De flesta av pedagogerna 

negligerar inte sina känslor och detta resulterar därför inte i ett konstruerat jag då det finns 

utrymme för känslor inom förskolläraryrket enligt intervjupersonerna. Utanför arbetslivet och 

i personalrummet kan pedagogerna visa sina riktiga känslor och behöver därav inte agera efter 

arbetsrollen och kan således uppvisa sitt uppriktiga jag. Det administrativa arbetet och 

personalbristen upplevs som det största stresselementet för förskollärarna och har haft en 

effekt på den fysiska och psykiska hälsan. En av de mest positiva aspekterna för dessa 

förskollärare är att de har ett stort socialt stöd på arbetsplatsen. De kan vara sig själva med 

varandra på arbetsplatsen, vilket upplevs som viktigt för välmåendet och trivseln i arbetet. 

Även stödet från chefen är viktigt då detta inger stort förtroende och ger förskollärarna 

förutsättningar att kunna utvecklas i sin roll samt skapar trygghet och tillit till sina chefer. 

Detta kan jämföras med Eva Olssons resultat där hon nämner vikten av stödgrupper, där 

personal och anställda kan finna stöd, trygghet och bekräftelse i varandra (Olsson, 2008, s. 

106).  

 

En aspekt som studien inte kunnat behandla mer ingående är en av intervjupersonerna som 

uttryckte det som extra jobbigt att hantera sina emotioner i arbetet, då hon konstant tar arbetet 

hem och tar saker personligt. Denna intervjuperson hade svårt att skilja mellan den privata 

och professionella rollen. Hon är yngre och arbetat som förskollärare mindre än 6 månader. 

Denna aspekt kan vara av intresse för huruvida ålder, arbetserfarenhet och personlighetsdrag 

möjligtvis kan göra skillnad på hur pedagogers bakgrund kan påverka känsloreglering. 
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Bilaga 

Informationsbrev  

 
Vi heter Elias Makhlouta och Nida Sher E Alam, vi läser vår sista termin vid den sociologiska 

institutionen på Stockholms universitet och skriver just nu vårt examensarbete. 

Vi vill med denna forskningsstudie att undersöka och få en djupare förståelse för vilket 

emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som 

förskollärare i relation till stress. 

 

Vi vill påpeka att din medverkan är anonym och att uppgifterna som samlas in under intervjun 

kommer inte att användas i något annat syfte än för forskningen. Din medverkan i studien är 

frivillig och därför kan du när som helst avbryta utan att ge en förklaring till varför. 

Intervjun beräknas ta ca 30–45 minuter och kommer att genomföras på din arbetsplats eller en 

annan plats som du själv väljer. Intervjun kommer att spelas in och datamaterialet som vi 

samlar in kommer att behandlas och hanteras konfidentiellt i enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Vi kommer även att förvara dem så att ingen obehörig kommer att 

kunna ta del av det. 

 

Till sist vill vi ge ett stort tack till dig som har valt att medverka i denna intervjustudie. 
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Intervjuguide 

 

Introduktion 

– Kan du berätta allmänt om dig själv? (Namn, ålder, anställningstid)  

– Kan du beskriva hur en bra arbetsdag ser ut?  

– Hur kommer det sig att du valde detta yrke? 

– Vad är givande med förskolläraryrket? 

– Vad är det bästa med att jobba på din arbetsplats? 

– Kan du beskriva vad det bästa är med dina arbetskamrater och relationen till dem? 

– Hur visar ni uppskattning och stöd för varandra? 

– Vilka egenskaper ska en förskollärare ha? 

 

Känsloregler 

– Ge ett exempel på en negativ upplevelse du haft med barn/förälder/chef?  

– Hur påverkas du av en negativ upplevelse på jobbet och hur hanterar du det i din yrkesroll? 

– Finns det tillfällen då det är svårt att visa känslor? 

– Är ditt arbete emotionellt jobbigt? 

– Var får du din styrka och energi ifrån? 

– Kan du beskriva hur och var du kan varva ned? 

– Brukar en negativ upplevelse stanna kvar hos dig?  

 

Roll 

– Tycker du att du träder in i en roll när du är på jobbet? 

– Kan du separera din yrkesroll från din privata roll?  

– Tycker du har tillräckligt med energi kvar till ditt privata liv efter jobbet? 

– Hur känner du dig när förälder/chef kritiserar dig? Vad svarar du? 

 

Stress 

– Känner du dig ofta stressad när du är på jobbet? 

– Vad skulle du säga är mest påfrestande för dig på din arbetsplats? 

– Hur hanterar du stress? 

– Påverkar stressen din psykiska eller fysiska välmående? 

– Vill du tillägga något (fritt ord)? 


