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Abstract 
 
Syftet med detta arbete har varit att få större insikt i hur en hälsosam arbetssituation kan skapas i 

förskolan genom att studera förskolepedagogers tankar kring och hanterande av arbetsbelastning 

och eventuell arbetsrelaterad stress utifrån studiens huvudsakliga frågeställning: hur hanterar de 

intervjuade pedagogerna arbetsbelastning och eventuell arbetsrelaterad stress? Jag har närmat mig 

undersökningsområdet med en kvalitativ ansats baserad på intervjuer med två förskollärare från 

olika förskolor. Som teoretiska redskap för tolkning av studiens resultat har jag använt mig av 

Sjödins (2012) forskning kring stress i förskolan, Lidholts (1999) hanteringsstrategier samt copingteori. 

Studien visar att de intervjuade pedagogerna arbetar förebyggande för att skapa en lugnare 

arbetsmiljö samt reflekterar kring hur situationer med hög arbetsbelastning kan lösas. Vidare 

förekommer i studien anpassningsstrategier, motstånds- eller kampstrategier samt problem- och 

känslofokuserad coping som redskap för att hantera arbetets belastning och arbetsrelaterad stress. 
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Förord 
 
Ett hjärtligt tack till de pedagoger som deltagit i denna studie och berikat den med sina tankar 

och erfarenheter kring arbetsbelastning och stress inom förskolan samt till min handledare som 

hjälpt mig i processen att skriva detta arbete. Sist men inte minst, tack till min familj som har 

gjort det möjligt för mig att ta mig den tid som jag har behövt till skrivandet och hjälpt till genom 

att tillföra nya tankar kring arbetets tema.  
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1. INLEDNING 
 

Under de senaste åren har jag behövt reflektera kring hur stressen i mitt liv kan minskas. Det har 

varit både arbetsamt och berikande på många vis och har kanske framförallt gjort mig intresserad 

av hur de krav vi möter i livet, inre som yttre, kan hanteras och hur olika sätt att förhålla oss till 

dessa krav kan inverka på vårt mående. Människor har en fantastisk förmåga att kunna hantera de 

mest omöjliga saker och jag ville veta mer om vad som ligger bakom dessa processer.  

 

Under sommaren 2012 läste jag en sommarkurs som berörde hantering av arbetsbelastning och 

stress inom läraryrket vid Högskolan Kristianstad. Den litteratur vi studenter fick ta del av belyste 

temat med en betoning på skolans värld. Som förskollärarstuderande gjorde detta mig nyfiken på 

hur pedagoger i förskolan hanterar arbetsbelastning och stress. Under hösten diskuterade jag vid 

flera tillfällen detta tillsammans med min handledare för den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen och hennes tankar kring ämnet stärkte min känsla av att förmågan att kunna 

balansera arbetets belastning är en betydelsefull del i arbetet som förskollärare. Någonstans där 

kom tanken om att ta det tillfället till fördjupning inom en aspekt av det pedagogiska arbetet som 

examensarbetet innebär till att närmre studera hur pedagoger i förskolan hanterar yrkets 

arbetsbelastning. 

 

Min förförståelse kring detta arbetes tema var att hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress 

var vanligt förekommande inom förskolan, samtidigt hade jag genom mina tidigare erfarenheter 

av praktik samt vikariat i förskolan en förförståelse av att det fanns massor av kreativt tänkande 

kring utformningen av verksamheten. En tanke bakom arbetet har därför varit att nå en större 

förståelse för hur denna kreativitet kan användas för att hantera arbetets belastning och eventuell 

arbetsrelaterad stress.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med detta arbete är att som blivande förskollärare få större insikt i hur en hälsosam 

arbetssituation kan skapas i förskolan. Jag har i arbetet inriktat mig på att studera 

förskolepedagogers tankar kring och hanterande av arbetsbelastning och eventuell arbetsrelaterad 

stress. Den huvudsakliga frågeställning som legat till grund för denna studie är: 

Hur hanterar de intervjuade pedagogerna arbetsbelastning och eventuell arbetsrelaterad stress? 

I arbetet kommer även följande frågeställning att belysas:  

Hur kan studiens resultat kopplas till tidigare forskning om stresshantering och coping? 
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1.2 Avgränsning 

Jag har i detta arbete valt att avgränsa mig till att inte gå närmre in på de fysiska aspekter av 

arbetsmiljön som kan påverka graden av stress hos pedagogerna såsom buller. Jag kommer inte 

heller att jämföra hur respondenterna i förhållande till sina olika arbetsplatser hanterar 

arbetsbelastning och eventuell arbetsrelaterad stress. Avgränsningen är gjord med tanke på att 

anpassa arbetets omfattning till den tid jag har till befogande.  

1.3 Begreppsdefinitioner 

I min studie förekommer begrepp som kan tolkas på olika sätt. För att förtydliga vad jag i studien 

menar med begreppen arbetsbelastning, arbetsmiljö, stress, stressor och pedagog har jag valt att 

använda mig av följande definitioner: 

Arbetsbelastning Den ”mängd arbete som ska utföras av viss person” (Göteborgs 

universitet 1999 s.36).  

Arbetsmiljö De förhållanden som råder på en arbetsplats (www.ne.se).  

Stress En obalans mellan de krav som ställs på en person och de resurser 

som personen har tillgång till för att hantera dessa krav 

(www.osha.europa.eu). 

Stressor  ”Påfrestning som framkallar de kroppsliga och psykiska reaktioner 

som sammanfattas i benämningen stress” (www.ne.se) 

Pedagog  Med pedagog menas i arbetet barnskötare och förskollärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.ne.se/sok?q=stressor
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2. BAKGRUND 

2.1 Arbetslivets förändring 

Stressforskningsinstitutet menar att den samhällsutveckling som skett under de två senaste 

decennierna har skapat mer ohälsa: 

Samhällsutvecklingen de senaste 20 åren har inneburit en väsentlig förändring av kraven på 

individen, med högre takt i arbetslivet och större krav på den enskilda människan. 

Arbetslivets inriktning mot styrning med relativt otydliga mål, men samtidigt med höga krav 

på individens ansvar och insatsberedskap, skapar ett gränslöst arbetsliv och privatliv. 

Resultatet har blivit en kraftig utveckling av stressrelaterade sjukdomar inklusive 

utmattningssyndrom, som kommit att bli ett växande problem inom allt fler yrken 

(www.stressforskning.su.se). 

Kindenberg och Wallin (2000 s. 47) betonar också sambandet mellan ett arbetsliv som går på 

högvarv och en allt större ohälsa i samhället. De skriver vidare att en betydande del av vår tid tas 

upp av arbete, något som tilltagit i och med teknik som gör oss lättillgängliga var vi än är.  

2.2 Förändringar i förskolan 

I början av 1990-talet genomgick den svenska skolan och förskolan en stor reform i och med 

decentraliseringen som genomfördes, vilket innebar att en stor del av ansvaret för utformningen 

av verksamheterna flyttades från stat till kommun. Staten producerar styrdokumenten såsom 

läroplanen i vilka mål utformas som kommunerna sedan får hitta sina egna vägar till att uppnå. 

Tanken med den decentraliserade styrningen har varit att i en större utsträckning ta tillvara 

pedagogernas kompetens (SOU1997:121).  

   

Lågkonjunkturen under 1990-talet medförde stora besparingar inom förskolan vilket resulterade i 

minskad personaltäthet och större barngrupper (Skolverket 2008 s.8). Under år 1990 var antalet 

barn per årsarbetare 4,4 barn i genomsnitt, 2010 har antalet barn per årsarbetare ökat till 5,4 barn 

i genomsnitt. Den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan var år 1990 14,4 barn och år 2010 

16,9 barn (Skolverket 2011s.3pp). 

   

Förskolan fick sin första läroplan 1998; i denna fastslogs förskolans värdegrund, mål och 

uppdrag. Läroplanen reviderades 2010 vilket innebar att vissa mål förtydligades och utvecklades 

till både omfattning och innehåll (www.regeringen.se). 

http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn
http://www.regeringen.se/
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2.3 Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljölagen omfattar regler angående arbetsmiljön och tydliggör vilka skyldigheter 

arbetsgivare och andra skyddsansvariga har gällande denna. I detta regelverk finns även 

bestämmelser kring samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare (www.av.se). 

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att de krav som finns i 

arbetsmiljölagen följs med det övergripande målet att skapa en arbetsmiljö som är hälsosam, 

säker och utvecklande samt tar hänsyn till arbetstagarnas förutsättningar, såväl fysiska som 

psykiska (Arbetsmiljöverket 2012 a s.3). Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en arbetsmiljö som 

uppfyller de krav som arbetsmiljölagen ställer och se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en 

naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöverket betonar att ett systematiskt och förebyggande 

arbetsmiljöarbete krävs för att skapa en bra arbetsmiljö och minska stress i arbetet. Detta arbete 

innebär att ”verksamheten planeras, genomförs och följs upp med hänsyn till riskerna för ohälsa 

bl.a. på grund av psykiska påfrestningar.” (www.av.se).  

2.4 Arbetsbelastning och stress i förskolan 

Arbetsmiljöverket utförde under 2011 en tillsyn av 177 förskolor varav 162 fick krav på 

förbättringar av arbetsmiljön. I den projektrapport som sammanställts efter tillsynen konstateras 

att hög arbetsbelastning och stress är vanligt förekommande i de undersökta förskolorna och att 

dessa faktorer ligger till grund för de flesta arbetsrelaterade sjukdomar i dessa förskolor 

(Arbetsmiljöverket 2012 b s.2). Arbetsmiljöverket skriver att kraven på pedagogerna i förskolan 

ökat till exempel när det gäller dokumentation samt kring pedagogiska frågor och kompetens 

(ibid s.4). I rapporten betonas även förskolechefernas höga arbetsbelastning (2012 b s.4p).  

   

Statistiska centralbyrån och Arbetsmiljöverket genomförde under 2011 en 

arbetsmiljöundersökning som visar hur de anställda inom olika yrken upplever sin arbetsmiljö. I 

rapporten, Arbetsmiljön 2011, redovisas svaren för förskollärare och fritidspedagoger tillsammans. 

Sammanställningen av statistiken (se bilaga 1)visar att förskollärare och fritidspedagoger i högre 

utsträckning än andra yrkesgrupper bland annat upplever att de har alldeles för mycket att göra, 

att arbetet är psykiskt påfrestande, att de är trötta och håglösa och har svårt att koppla bort tankar 

på arbetet. I kategorin den psykosociala arbetsmiljön upplever förskollärare och fritidspedagoger i 

mindre utsträckning än de övriga yrkesgrupperna att de kan bestämma arbetstakten, bestämma 

när olika arbetsuppgifter ska utföras och få besked om prioritering av arbete från sin chef. 

Pedagogernas svar visar även att de som yrkesgrupp är mer tillfreds med sitt arbete och upplever 

det som meningsfullt i högre grad än genomsnittet. Fler aspekter som urskiljer sig positivt i 

http://www.av.se/
http://www.av.se/
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förskollärarnas och fritidspedagogernas svar berör huruvida ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

pågår på arbetsplatsen, hur varierat arbetet är, graden av stöd och uppmuntran från 

arbetskamrater och chef samt upplevelsen av inflytande över det egna arbetets upplägg 

(Arbetsmiljöverket 2012 a).  

2.5 Samband mellan arbetsbelastning och stress 

Arbetsbelastningen kan ha inverkan på anställdas upplevelse av stress i arbetet. Den Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, vars funktion bland annat är att förse EU:s medlemsländer med vetenskaplig 

information om arbetsmiljö, menar att ”Arbetsrelaterad stress upplevs när arbetsmiljöns krav 

överstiger den anställdes förmåga att klara av (eller kontrollera) dessa krav.” (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån 2003 s.2). Socialstyrelsen betonar i sin folkhälsorapport (2009 s.194) sambandet 

mellan höga psykiska krav i arbetslivet och stressymptom, något som visade sig i alla sociala 

grupper som ingick i det statistiska underlaget för rapporten. Om de anställda samtidigt har 

inflytande över sitt arbete kan höga psykiska krav däremot vara hälsofrämjande (ibid). Åsberg, 

Nygren, Rylander och Rydmark (2002 s. 231) menar att ”Hårt arbete och lång arbetstid kan vara 

stimulerande, så länge det också finns möjligheter till återhämtning.”. 

2.6 Konsekvenser av stress ur ett organisationsperspektiv 

Arnetz (2002 s.302) menar att eftersom en organisation består av mänskliga resurser kommer 

stress att skapa en mindre produktiv och effektiv organisation vilket i sin tur skapar mer stress. 

Kindenberg och Wallin (2000 s.48pp) skriver att humankapitalet består av medarbetarnas resurser 

och kompetens, något som de menar blir allt mer betydelsefullt inom allt fler näringar: 

De enskilda människornas bidrag blir allt viktigare, för att inte säga avgörande, för ett företags 

framgångar. En av de mest avgörande framgångsfaktorerna blir för arbetsgivarna att ta tillvara 

kunskap, kreativitet, motivation och social förmåga hos de anställda (2000 s.48). 

Lennart Levi med.dr. professor emeritus i psykosocial miljömedicin uttalar sig i Kindenberg och 

Wallins bok (2000 s.50) och menar även han att de anställdas kompetens är det viktigaste 

produktionsmedlet. Vidare tillägger han att det humana kapitalet kan förstöras om arbetstagarna 

blir tillräckligt stressade och att egenskaper som empati, kreativitet och nytänkande då riskerar att 

gå förlorat. Kindenberg och Wallin (2000 s.48) skriver att de anställdas hälsa även är en viktig 

ekonomisk aspekt för en organisation. 
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2.7 Konsekvenser av stress ur ett individperspektiv 

Stress som pågår under en längre tid startar en rad processer i kroppen som påverkar dess 

förmåga att bygga upp och reparera sig själv (Arnetz 2002 s.301). Währborg (2009 s.226) skriver 

att det finns vetenskapliga studier som visar att stress kan ha betydelse för utvecklingen av ett 

flertal folksjukdomar men menar att detaljerna kring detta är oklart.  

   

Vid stress startas betingade program i hjärnan. Dessa program påverkar sömn, energi, känslor, 

hjärna och kropp. I den första fasen startas kamp-/flyktprogrammet som försämrar sömnkvalitet, 

minne och koncentration samt medför svårigheter att vila. Andra symptom är hjärtklappning, 

eventuella mag- och tarmproblem samt muskelspänningar. Känslomässigt påverkas individen i 

den första fasen genom att bli irriterad, aggressiv, rädd eller ångestfylld. I den andra fasen, 

speladöd-programmet, som inleds om hjärnan bedömer att ingen annan utväg finns ökar 

sömnbehov och trötthet. Minnessvårigheterna kvarstår och tankeverksamheten avtar. Kroppen 

blir överkänslig för smärta och risken för nedstämdhet och depression ökar. 

Stressforskningsinstitutet menar att det mer passiva speladöd-programmet är farligare än kamp-

/flyktprogrammet då individen fortfarande försöker hitta sätt att hantera stressen men att båda 

de betingade programmen är skadliga och leder till sjukdom om de är aktiva under en längre tid 

(www.stressforskning.su.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn/om-stress
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3. TEORI 

3.1 Sjödin 2012 

Fredrik Sjödin, doktorand, disputerar under december 2012 med sin avhandling Noise in the 

preschool - Health and preventive measures (2012). Avhandlingen utgår från en studie vid 17 förskolor, 

om ljudmiljö och dess inverkan på personalen, vilken baseras bland annat på ljudupptagningar, 

intervjuer och enkäter. Ett av syftena i Sjödins studie är att se vilka faktorer i förskolan som 

verkar som stressfaktorer (Sjödin 2012 s.8). Studien visade att höga stressnivåer hos pedagogerna 

vid olika tillfällen i det dagliga arbetet, t.ex. vid måltider, troligtvis beror på en kombination av 

hög arbetsbelastning och en bullrig miljö, i vilken grad dessa två faktorer var för sig påverkar 

nivån av stress kunde inte fastställas. Sjödin menar att organisation av arbetet troligtvis är av stor 

betydelse för pedagoger i förskolans upplevelse av arbetsbelastning och stress då resultatet av 

studien visade att endast cirka 30 % av respondenterna i studien kände att de kunde göra vad som 

krävdes av dem i arbete och 80% upplevde att de inte hade möjlighet att ge barnen den tid och 

uppmärksamhet som de behövde. En majoritet av respondenterna uppgav även att de hade ett 

antal olika arbetsuppgifter, vilket 30% upplevde som stressande i hög grad (2012 s.54). En av 

studiens slutsatser är att bra organisering och ledarskap kan minska stressnivån hos de anställda i 

förskolan (ibid s. 58). 

3.2 Lidholt 1999 

Birgitta Lidholt, doktor i pedagogik, har skrivit avhandlingen Anpassning, kamp och flykt: hur 

förskolepersonal handskas med effekter av besparingar och andra förändringar i förskolan (1999) som belyser 

förskollärares och barnskötares bemötande av barnomsorgens omstruktureringar och besparingar 

under 1990-talet vilka återspeglas även idag inom förskolan i form av decentralisering, större 

barngrupper och minskad personaltäthet (Lidholt 1999 s. 11). Studien som är en kvalitativ 

forskningsansats baseras på observationer, intervjuer och dokumentinsamling vid tre förskolor 

(ibid s.45). Lidholt kunde i studien se att pedagogerna vid de tre förskolorna använde olika 

strategier för att hantera problem. I sin analys av den insamlade datan har hon delat in dessa olika 

hanteringsstrategier i kategorierna; anpassningsstrategier, motstånds- och kampstrategier samt 

flyktstrategier (1999 s.93).  

  

Anpassningsstrategier. Av de olika handlingssätt för att hantera kaos, få verksamheten att 

fungera och lösa problem som Lidholt studie visade att pedagogerna använde sig av var 

anpassningsstrategier det vanligaste alternativet. Pedagogerna anpassade sig till rådande 
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förhållanden genom att organisera, prioritera, hitta kreativa lösningar och nya sätt att tänka kring sin 

arbetssituation (1999 s.94). Lidholt menar att det ständigt pågår en organisering av verksamheten 

”Det handlar om en organisering av personalen, barnen, tiden och rummet.” (1999 s. 95). 

Exempel på användande av denna strategi är fördelning av ansvars- och arbetsuppgifter 

pedagogerna emellan, indelning av barnen i mindre grupper, och uttänkta placeringar av barn vid 

t.ex. måltider eller samlingar (ibid s. 95p). Pedagogerna i studien prioriterade genom att 

”medvetet välja vilka mål och aktiviteter” som skulle ges företräde (Lidholt 1999 s.99). Lidholt 

menar att ett skapande av visioner för verksamheten är ett exempel på prioritering som strategi. 

Att vissa mål eller aktiviteter prioriteras kan fortfarande innebära att de bortvalda alternativen 

bedöms som betydelsefulla och önskvärda (ibid s. 99p). För att anpassa sig till de förhållanden 

som präglade de studerade verksamheterna och hitta sätt att nå de mål som satts upp kunde 

Lidholt se att pedagogerna använde sig av kreativa lösningar som strategi. Dessa lösningar kunde 

innebära sätt att genomföra aktiviteter som varit en del av verksamheten innan besparingarna på 

nya sätt och med mindre resurser (1999 s. 103). En anpassningsstrategi som var mindre vanlig var 

synvändor, som enligt Lidholts definition innebär en ”omformulering av komplexa och 

problematiska situationer och dilemman i den yrkesmässiga vardagen” (1999 s.119). Hon kunde i 

studien se vissa exempel på denna strategi då pedagogerna hittade nya sätt att tänka om 

verksamheten som gjorde att de lättare kunde hantera de nya omständigheterna. Detta kunde 

t.ex. innebära att sänka eller realitetsanpassa sina pedagogiska ambitioner och vara nöjd med det 

som kunde göras (ibid s.103, s.120).  

   

Motstånds- eller kampstrategier. Lidholt kunde i sin analys hitta strategier som handlade om 

motstånd eller kamp: 

Istället för att lösa dilemmat med den bristande överensstämmelsen mellan mål och 

resurser genom att anpassa målen till resurserna försöker man arbeta för att få mer 

resurser för att kunna nå målen. (1999 s. 114) 

Pedagogernas agerande utifrån denna strategi innebar att genom skrivelser och krav till ledningen 

försöka göra sina röster hörda.  

   

Flyktstrategier. Att fly som strategi innebär enligt Lidholt att ”man försvinner rent fysiskt från 

situationen genom att flytta, säga upp sig, omskola sig eller sjukskriva sig, eller också finns man 

kvar fysiskt men ´försvinner´ mentalt in i passivitet och uppgivenhet.” (Lidholt 1999 s.116).  
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3.2.1 Kollegial reflektion 

Lidholt har i sin studie intresserat sig för den reflektion som i de deltagande förskolorna 

förekommer mellan pedagogerna. Hon använder sig av begreppet kollegial reflektion, i 

betydelsen gemensamma reflektioner över arbetsrelaterade förhållanden (1999 s. 35). I 

avhandlingen betonas dessa processers betydelse för pedagogernas lärande ”Tid och rum för 

kollegiala reflektioner förefaller enligt den här studien vara viktigt att skapa som grund för ett 

´horisontellt´ lärande eller ´lärande i arbetet´.”(ibid s.131). Lidholt menar att dessa reflektioner 

kan skapa möjlighet till att hitta kreativa lösningar på problem och nya sätt att tänka kring arbetet, 

men att dessa processer kan vara krävande både intellektuellt och känslomässigt och ibland kan 

gynnas av stöd utifrån i form av handledning (ibid s.130).  

3.3 Copingteori  

Richard Lazarus, professor i psykologi, är en av de ledande forskarna inom copingteori och har 

gett ut ett flertal böcker om ämnet. Martz och Livneh (2007 s.9) beskriver honom som den 

förmodligen mest inflytelserika bidragsgivaren till studier kring coping. Coping kan beskrivas som 

insatser genom tanke eller handling i syfte att hantera krav. Lazarus och Folkman (1984) 

definierar coping som ”ständigt skiftande kognitiva och beteendemässiga insatser för att hantera 

specifika yttre och/eller inre krav som bedöms påfresta eller överskrida personens resurser.” 

(s.141min översättning).  De har avgränsat sin definition genom att förtydliga att coping för det 

första innebär en process, för det andra inte är ett automatiskt anpassat beteende utan kräver en 

ansträngning, för det tredje innebär det själva försöket att klara av någonting och inte försökets 

resultat samt för det fjärde inte är detsamma som att bemästra yttre och/eller inre krav utan innebär 

själva insatsen att hantera dem eftersom denna insats kan innebära t.ex. undvikande av det som 

upplevs påfrestande (ibid s.141p). 

   

Lazarus och Folkman menar att coping har två övergripande funktioner (1984 s.179). 

Problemfokuserad coping syftar till att förändra en stressor och inriktas ofta på att definiera 

problem, hitta på alternativa lösningar, reflektera kring olika alternativs fördelar respektive 

nackdelar, välja bland dem och agera (ibid s.152). Känslofokuserad coping syftar till att förändra 

en persons känslor inför en stressor och kan innebära strategier som undvikande, förminskande, 

selektiv uppmärksamhet och att hitta positiva aspekter i negativa händelser (ibid s.150). Dessa två 

funktioner påverkar varandra vilket både kan underlätta eller hindra hanteringen av en stressor 

(ibid s.179). 
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De insatser som en person har möjlighet att prestera formas delvis utifrån de resurser som 

vederbörande har att tillgå, så kallade copingresurser. Dessa resurser kan bestå av externa 

och/eller interna tillgångar. Till externa resurser räknas sociala och materiella tillgångar såsom 

goda sociala nätverk, finansiella tillgångar, god levnadsstandard och tid. Interna resurser består av 

egenskaper och attityder som underlättar en anpassning till stress såsom gott självförtroende, 

härdighet, optimism, problemlösningsförmåga och en känsla av sammanhang (Martz  & Livneh 

2007 s.16). 

Den forskning som tas upp i detta kapitel berör pedagoger i förskolans hantering av 

arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress genom att ta upp förskolepedagogers strategier för att 

hantera problem samt stressfaktorer i förskolan.  
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4. METOD 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie baserad på intervjuer (för intervjufrågor se bilaga 2). En 

kvalitativ studie utgår ifrån en helhet där olika delar, detaljer och kvaliteter granskas. Detta kan 

tillföra ett större djup i en studie. Underlaget som samlats in analyseras och kan förhoppningsvis 

ge en förståelse och ett svar på de frågeställningar studien utgått ifrån (Patel & Davidson 1994 

s.99p). Syftet med en kvalitativ intervju är att hitta egenskaper och beskaffenhet hos något t.ex. 

den intervjuades tankeprocesser eller ett fenomen. Både den intervjuade och den som intervjuar 

är medskapare av samtalet där den som intervjuar bör hjälpa den intervjuade att bygga upp ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang om det som studeras (Patel & Davidson 2003 

s.78). Patel och Davidson (2003 s.78) menar att en aspekt som kan antas ha relevans för att 

genomföra en kvalitativ studie är att intervjuerna så gott som alltid har en låg grad av 

standardisering, där frågorna ger den intervjuade möjlighet att återge sina tankar med maximalt 

utrymme och ge fylliga beskrivningar. Graden av strukturering i en kvalitativ intervju kan variera, 

det vill säga hur pass bestämd form intervjun har. En intervju där frågorna följer en viss ordning 

har en hög grad av strukturering medan en intervju där frågorna kan ställas i varierande ordning 

har en låg grad av detsamma. Den som intervjuar kan även utgå ifrån ett tema utan att ha 

förberett frågor (ibid).  

   

Jag har valt att basera studien på kvalitativa intervjuer då det är en lämplig metod för att nå en 

djupare förståelse av känslor och meningsskapande kring respondenternas erfarenheter av 

arbetsbelastning och eventuell arbetsrelaterad stress. Jag har gjort avvägandet att använda mig av 

delvis strukturerade intervjuer där ordningsföljden för frågorna har kunnat varieras för att på ett 

naturligt sätt anpassas till samtalet (Dalen 2007 s.30p). Jag har valt att blanda frågor med en låg 

och hög grad av standardisering i intervjuerna. Inledningsvis i intervjuerna används frågor med 

en hög grad av standardisering, det vill säga med lite utrymme för respondenten att svara med 

sina egna ord, för att ta reda på bakgrundsfakta såsom vilken utbildning respondenterna har. I 

övrigt används frågor som har en hög grad av standardisering vid vissa tillfällen under 

intervjuerna för att avgöra om respondenten har erfarenhet av något specifikt och följs i de fall 

där respondenten har erfarenhet av det efterfrågade upp med en fråga som innehar en låg grad av 

standardisering, vilket innebär att frågorna är formulerade på ett öppet sätt som syftar till att låta 

respondenten återge sina tankar kring temat med egna ord. Eftersom en låg grad av 

standardisering i intervjuerna tillåter respondenten att ge fylliga svar kan detta skapa möjlighet för 

respondenten att ge en nyanserad bild av sina tankar kring temat (Patel & Davidson 2003 s.78).  
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4.1 Metodteoretiska överväganden 

En möjlighet hade varit att samla in materialet till denna studie med hjälp av en kvantitativ metod 

som t.ex. enkäter. En fördel med att genomföra denna studie med hjälp av enkäter med samma 

frågor hade varit att fler pedagoger hade kunnat delta i studien vilket eventuellt hade givit ett 

statistiskt underlag att dra slutsatser utifrån. En fördel med att intervjua de deltagande i studien är 

att respondenternas svar kan förtydligas med hjälp av följdfrågor. Denna möjlighet finns inte vid 

en kvantitativ studie vilket hade kunnat leda till att respondenternas tankar och erfarenheter inte 

kunnat tillvaratas i samma utsträckning som vid en intervju.  

4.2 Tillförlitlighet 

Inom forskning används begreppen reliabilitet och validitet för att benämna en studies 

tillförlitlighet respektive giltighet. Enligt Patel och Davidson (2003 s.103) är begreppen reliabilitet 

och validitet i kvalitativa forskningsprocesser så nära varandra att begreppet reliabilitet sällan 

används, istället ges studiens validitet en vidare innebörd. Medan validitet inom kvantitativ 

forskning betecknar huruvida rätt företeelse studeras handlar begreppet inom kvalitativ forskning 

snarare om studiens samtliga delar (ibid s.102p): 

 

Detta kan yttra sig i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela 

forskningsprocessen. Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas 

skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. (Patel och Davidson 

2003 s.103) 

 

Vidare skriver Patel och Davidson (s.103) att studiens validitet kan kopplas till huruvida forskaren 

hittar mångtydiga och eventuellt motsägelsefulla delar av materialet samt hur det insamlade 

materialet tolkas och ges mening i den producerade texten.  

 

Mina tankar kring min egen förförståelse i relation till studien har funnits med när jag producerat 

detta arbete. Jag har under den process som detta arbete inneburit reflekterat kring min egen 

förförståelse och tillämpat den som inspiration till att genomföra denna studie samtidigt som jag 

har behövt vara öppen för att ta in respondenternas tankar kring temat utan att låta förförståelsen 

begränsa varken dem eller mig under intervjuerna. Jag anser att inspelandet av intervjuerna har 

bidragit till att jag kunnat göra en mer trovärdig tolkning av den studerades tankar och 

erfarenheter kring studiens tema än om intervjuerna inte spelats in. Patel och Davidson (s.100) 

skriver att en ”lagrad” verklighet, såsom en inspelning av en intervju, skapar möjlighet att 
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återkomma till materialet vid flera tillfällen, vilket gör det lättare att försäkra sig om att det som 

sagts har uppfattats korrekt. Jag är medveten om att jag gjort en tolkning av materialet när 

intervjuerna nedtecknats samt i den producerade texten, det inspelade materialet hade eventuellt 

kunnat tolkas annorlunda av någon annan, se mer om detta under rubrik 5.3.5 Databearbetning. 

Jag har inte hittat mångtydiga och motsägelsefulla delar av materialet, detta kan eventuellt bero på 

att jag inte har så mycket erfarenhet av att genomföra kvalitativa studier eller på att det helt enkelt 

inte har förekommit i mitt insamlade material.  

Patel och Davidson (s.106) menar att ”eftersom varje kvalitativ studie i någon mening är unik” är 

det viktigt att forskningsprocessen noga återges så att de som tar del av studien har möjlighet att 

se vilka val som har gjorts under denna process. Jag har valt att skriva om mitt tillvägagångssätt 

och de val som jag gjort under processen under rubrik 4.3 Förberedande och genomförande av 

studien nedan. 

4.3 Förberedande och genomförande av studien 

4.3.1 Urval  

Respondenterna är båda utbildade förskollärare som jag tidigare kommit i kontakt med vid olika 

tillfällen. De tillfrågades med anledning av sin långa erfarenhet inom yrket. Det kan finnas både 

fördelar och nackdelar med att jag varit i kontakt med respondenterna tidigare. En nackdel skulle 

kunna vara att respondenterna eventuellt anpassar sina svar efter vad de tror att jag som 

intervjuare vill att de ska svara, det finns alltid en risk för att respondenten ger tillrättalagda svar 

vid en intervju, men eventuellt kan det upplevas lättare att ge helt ärliga svar till en okänd 

människa. Möjligen kan min tidigare kontakt med respondenterna även ha gjort att de hade 

funnit det svårare att avbryta studien om de önskat detta. En fördel med att tidigare ha varit i 

kontakt med respondenterna har varit att det gav mig en naturlig ingång till att tillfråga dem om 

medverkan.  

4.3.2 Utformning av intervjufrågor 

Vid förberedandet av studien och intervjufrågorna har jag reflekterat kring min egen förförståelse 

av studiens syfte och frågeställningar för att inte i förväg göra antaganden om vad studien ska 

visa. Det har lett till att jag insett att det har varit viktigt för mig att inte utgå ifrån att 

respondenterna upplever en hög arbetsbelastning och stress i sitt arbete. Att reflektera kring sin 

förförståelse av det som ska studeras kan göra det lättare att utforma neutrala intervjufrågor. 

Frågorna till intervjuerna förbereddes genom att jag i ett tidigt skede av arbetet började skriva ner 

tankar kring temat arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress, dessa tankar har under arbetets 
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gång bearbetats och omformulerats till frågor. Patel och Davidson (2003 s.74pp) betonar vikten 

av att formulera lättförståeliga frågor och Bell (2006 s.159) menar att det är viktigt att undvika 

ledande eller värderande frågor, något som jag har haft med mig i denna process.  

4.3.3 Dokumentation av intervjuer 

Jag har valt att spela in intervjuerna, ett alternativ hade varit att dokumentera intervjun genom 

anteckningar. Fägerborg (ur Kaijser & Öhlander 1999 s.67p) menar att en inspelad intervju är en 

säkrare källa än en nedtecknad intervju, eftersom både frågor, svar och eventuella följdfrågor 

registreras. Detta är en fördel när materialet ska bearbetas. Att i efterhand skriva ned den 

inspelade intervjun är dock tidskrävande. En annan nackdel med inspelade intervjuer kan vara att 

den intervjuade vid en inspelning blir mindre spontan och lägger större vikt vid att framstå som 

logisk och förnuftig (Patel & Davidson 2003 s.83). Vid en intervju som dokumenteras genom 

anteckningar kan pauser uppstå när intervjuaren antecknar vad som sagts, dessa pauser kan 

fungera som tid för reflektion, något som jag försökte skapa utrymme för under intervjun genom 

att låta det vara tyst små stunder emellanåt utan att direkt hoppa till nästa fråga.  

4.3.4 Intervjuer 

Patel och Davidson (2003 s.70p) menar att det kan vara bra att stegvis ge information om studien 

till de som ska medverka, något som jag försökte applicera på min kontakt med de pedagoger 

som deltagit i mitt arbete. Två pedagoger kontaktades vid ett tidigt stadium i arbetet via telefon 

och tillfrågades om deltagande i studien, båda tackade ja och vi kom överens om att jag skulle 

återkomma så att datum och tid kunde bestämmas inom kort. Vid denna första kontakt 

informerades pedagogerna om studiens syfte och frågeställningar samt om hur studien skulle 

användas i examensarbetet. Jag berättade att intervjun beräknades ta cirka en timme (beräkningen 

ändrades senare till cirka 45 minuter) och klargjorde att materialet från studien skulle komma att 

presenteras så att ingen enskild person skulle kunna identifieras. Vid den andra kontakten 

kontaktades pedagogerna via telefon för överenskommelse om datum och tid, vid detta tillfälle 

tillfrågades pedagogerna om inspelning av intervjun och vi bestämde att de skulle få tillgång till 

frågorna via mail veckan innan intervjun. Ungefär en vecka innan intervjuerna mailades frågorna 

och ett informationsbrev (se bilaga 3) med mer omfattande information om studien till 

deltagarna. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser och pågick mellan 40 till 

50 minuter.  

4.3.5 Databearbetning 

Efter att intervjuerna genomförts lyssnades de igenom och tecknades ned. Patel och Davidson 

skriver att det i transkriptionsprocessen ofta sker ”en mer eller mindre medveten påverkan på 
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underlaget för analysen.” (2003. s.104) de menar att det på grund av detta är viktigt att som 

forskare vara medveten och reflektera kring de val som görs i denna process (ibid). Vid 

nedtecknandet av intervjuerna har jag gjort vissa val för att skapa ett mer lättöverskådligt material. 

Det mesta av talspråket har behållits för att inte tappa meningen i det som sagts, för att underlätta 

läsningen av det transkriberade materialet har dock vissa talspråkliga uttryck såsom ”alltså” och 

”liksom” tagits bort i de fall där de inte varit av betydelse för meningen i respondenternas svar. 

Skriftspråklig stavning har använts vid transkriberingen och delar av intervjuerna som går ifrån 

frågorna har tagits bort för att skapa ett mer lättöverskådligt material.  

 

I presentationen av materialet har respondenternas svar sammanställts i fem olika teman. I 

sammanställningen återges respondenternas svar i vissa fall som citat. Dessa är markerade genom 

indrag i texten eller anföringstecken. Detta för att tydliggöra vilka delar som är respondenternas 

direkta citat och vilka delar som är tolkande referat. Patel och Davidson skriver att redovisningen 

av en intervju bör ”sträva efter en bra balans mellan citat från intervjupersonerna och egen 

kommenterande text” (2003 s.106) för att underlätta för läsaren att bedöma hur trovärdig 

tolkningen är. Detta har jag strävat efter i min sammanställning av intervjuerna.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Jag har i denna studie följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som innehåller fyra 

huvudkrav. Dessa är; 

   

Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.[…] De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt 

och om att de har rätt att avbryta sin medverkan.” (Vetenskapsrådet 2002 s.7). Respondenterna i 

denna studie har informerats om studiens syfte muntligen samt i ett informationsbrev innan 

intervjun.  

   

Samtyckeskravet innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” (ibid s. 9). Respondenterna har skriftligt genom informationsbrevet informerats om 

att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst under 

studien. 

   

Konfidentialitetskravet innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
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obehöriga inte kan ta del av dem.” (ibid s.12). För att behandla mina data konfidentiellt kommer 

jag att radera inspelningarna av intervjuerna efter att uppsatsen godkänts. För att ingen enskild 

person ska kunna kännas igen i uppsatsen så har respondenternas och förskolornas namn 

utelämnats. Respondenterna benämns som Pedagog A och Pedagog B både i den insamlade datan 

samt i själva uppsatsen.  

   

Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (ibid s.14). De uppgifter som insamlats under denna studie kommer enbart 

att användas för detta forskningssyfte.  

4.5 Presentation av respondenter 

Pedagog A har arbetat i förskolan cirka 30 år och började som barnskötare. Hon har senare 

vidareutbildat sig till förskollärare och håller nu på att utbilda sig till Pedagogista vid Reggio 

Emilia Institutet. Hennes nuvarande arbetsplats är en förskola med cirka 60 barn där barnen är 

indelade på tre avdelningar efter ålder.  

   

Pedagog B har arbetat i förskolan i cirka 20 år och är utbildad förskollärare. Hon har 

vidareutbildat sig genom högskolekurser och är bland annat handledare för den 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Hon har arbetat på samma förskola under hela 

sin tid som förskollärare. På förskolan går cirka 40 barn som är indelade på två avdelningar med 

blandade åldrar. 
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5. RESULTAT 

Nedan redovisas en sammanställning av svaren från intervjuerna som avser att visa hur 

respondenterna hanterar arbetets belastning samt eventuell arbetsrelaterad stress. 

Respondenternas svar har indelats i teman i syfte att skapa ett lättöverskådligt material. Kapitlet 

har med hjälp av temana indelats enligt följande underrubriker:  

- Arbetsbelastning 

- Arbetsrelaterad stress 

- Förebyggande och hanterande av arbetsbelastning och stress 

- Tillfällen som pedagogerna tidigare upplevt som stressande 

- Reflektioner kring arbetsbelastning och stress på arbetsplatsen  

Respondenterna hänvisas i texten till som Pedagog A och B. 

5.1 Arbetsbelastning 

Pedagog A upplever att belastningen i arbetet varierar, dels från dag till dag och dels från en 

stund till en annan. Hon arbetar just nu på småbarnsavdelningen och menar att en ökad 

arbetsbelastning ibland uppstår på kort tid, exempelvis när flera av barnen plötsligt behöver en ny 

blöja samtidigt. Hon anser att det förhållandevis har blivit lättare att hantera arbetsbelastningen 

under sin tid i arbetet och tror att detta dels kan bero på ökad erfarenhet men framförallt på 

hennes barnsyn, något som hon framhåller som betydelsefullt för hanteringen av arbetets 

belastning: 

[…] jag tror inte att det heller alltid handlar om erfarenhet […] jag tror inte att det gör det 

utan att jag tror mer det handlar om vad man har för syn på barn och barns lärande.  

Hon menar att barnsynen påverkar pedagogens förhållningssätt till och acceptans gentemot 

barnen. Hon tror på att låta barnen vara kreativa, nyfikna och utforskande. Något som hon 

menar kan göra det lättare att hantera det kaos som kan uppstå i en barngrupp om hon ser att det 

är kaotiskt för att barnen är mitt i en läroprocess.  

 

Pedagog B uppger att arbetsbelastningen kan variera från år till år: 

[…]det kan vara topp maxad belastning ett år, beroende på hur barngruppen ser ut, 

innehållet i barngruppen, åldrar och naturligtvis barnens vistelsetid. Det gör att det kan se lite 

olika ut från år till år.  

Hon menar att arbetsbelastningen även påverkas av barnens behov och hur intensiv gruppen är. 

Vissa år är lugnare medan andra kräver en större arbetsinsats. Hon anser att det har blivit svårare 

att hantera arbetsbelastningen under sitt arbetsliv i takt med att hon blivit äldre, trots att hon 

känner sig frisk något som visat sig genom minskad ork och mindre tålamod. ”Det är inte lätt att 
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åldras inom förskolan. Det skulle finnas en möjlighet kanske att man kunde få andra 

arbetsuppgifter eller så.” hon tillägger att hon tydligt märker av att det är en hög arbetsbelastning. 

Till exempel är barngrupperna väldigt stora och hon tycker att barnen nuförtiden har lång 

vistelsetid på förskolan vilket gör att det är mycket barn under dagen.  

5.2 Arbetsrelaterad stress 

Pedagog A känner ibland stress i arbetet, mestadels vid måltiderna då mycket sker samtidigt på 

småbarnsavdelningen: 

Ja det kan det vara och ett sådant tillfälle är vid maten just när man är med de här små 

barnen. För det är ju också så att det händer så snabbt med de här små barnen. De äter upp 

maten och rätt som det är så sover någon i tallriken. Eller någon blir ledsen och behöver gå 

och lägga sig och då ska allting ske så på en gång, dels ska vi ju själva äta samtidigt som 

barnen ska äta och de ska lägga sig. Så det händer väldigt mycket där.  

 

Pedagog B menar även hon att måltiderna lätt blir en stressad situation med tanke på att 

ljudnivån kan bli väldigt hög. Hon upplever även att övergångar mellan olika aktiviteter på 

förskolan kan ge upphov till stress: 

Då är det väldigt mycket barn i omlopp som ska flytta sig från en aktivitet, eller en måltid, till 

något annat ställe. Och det är då det kan inträffa saker och ting som gör att man kan bli 

väldig stressad. Mycket konflikter, mycket sådant här som kan hända barnen emellan, de kan 

ramla och slå sig.  

Påklädning och när många barn leker på samma yta är exempel på andra situationer som hon 

ibland upplever som stressande på grund av den höga ljudnivån. Ett annat tillfälle som hon 

menar kan vara stressande är när en pedagog är sjuk och ingen vikarie kan tillsättas. Hon berättar 

att detta kan innebära att hon som pedagog blir ensam till frukost med upp emot tolv till tretton 

barn. Det kan då bli påfrestande med frukost som ska förberedas samt barn och föräldrar som 

ska tas emot. Ibland kan ingen vikarie komma under hela dagen vilket innebär en ökad 

arbetsbelastning och stress för de pedagoger som finns på plats.  

5.3 Förebyggande och hanterande av arbetsbelastning och stress 

Pedagog A menar att det i allt arbete i förskolan är viktigt att förbereda. Hon tror att organisation 

är väldigt betydelsefull för att minska stressen på arbetsplatsen.  

Många gånger här så samlar vi först ihop barnen sen springer vi och letar. Var är kameran? 

Vart är blocket? Och då får vi samla ihop barnen en gång till. Och det blir stressigt.  
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Att det är många barn på förskolan är något som pedagogerna på Pedagog A:s arbetsplats 

försöker förhålla sig till genom att organisera verksamheten kring detta. Till exempel kan de 

ibland alternera mellan avdelningarna beträffande inomhus- och utomhusvistelse, för att minska 

antalet barn som befinner sig på samma plats. De försöker även skapa en bra balans 

barngrupperna på förskolan genom att fördela barnen på ett genomtänkt vis emellan 

avdelningarna.  

 

Vid måltiderna försöker personalen på Pedagog A:s avdelning att minska arbetsbelastningen och 

stressen genom att förbereda vagnar med barnens tillbehör och kläder före måltiden för att enkelt 

kunna lägga de barn som somnar vid maten. Hon menar att det även är viktigt att utföra ett 

moment i taget och behålla sitt lugn eftersom det inte hjälper att stressa upp sig.  

Och så vet man ju att de här situationerna uppstår, man vet ju att det är såhär och det är 

ingenting att hetsa upp sig över. […] Det är så vissa stunder och då får man ta det som det 

kommer. Man får arbeta effektivt och lugnt.  

Om hon som pedagog kan vara lugn och bemöta barnen på ett lugnt sätt så menar hon att 

stressen kan minskas i barngruppen eftersom barnen är känsliga för hur de vuxna mår. Pedagog 

A tillägger att hon tror att humor är det allra viktigaste redskapet för att hantera 

arbetsbelastningen. Ibland när det blir tillräckligt kaotiskt så kan hon och hennes kollegor skratta 

åt detta en liten stund och sedan ta tag i det kaos som uppstått. Under intervjun pratar vi om det 

kaos som ibland kan uppstå vid aktiviteter som barnen blir intresserade av eller engagerade i. 

Pedagog A menar att det kaoset egentligen är kreativitet och att ens barnsyn har betydelse för hur 

man som pedagog förhåller sig till situationen. 

Det handlar ju också om vad man har för syn, vad man har för barnsyn, vad man går in i 

[…]Hur tillåtande är jag och hur tänker jag? Blir jag stressad av att barnen är kreativa eller 

låter jag barnen vara kreativa och det är okej? För det är ju mycket det det handlar om också. 

Vad man blir stressad av. 

Hon menar att det är viktigt att våga vara lite i det kaos som kan uppstå vid dessa tillfällen och ha 

tillit till att barnen kan klara av mycket på egen hand. Att hela tiden som pedagog försöka att ha 

full kontroll över vad varje barn gör vid en aktivitet tror hon skapar stress och nästan är en 

omöjlighet.  

  

Pedagog A betonar vikten av att pedagogerna för att kunna uppfylla arbetets krav behöver 

förutsättningar till detta till exempel genom att det på organisationsnivå ges möjlighet till 

planering, förberedelse och reflektion. På hennes arbetsplats har pedagogerna cirka sex timmar i 

veckan avsatta till detta vilket hon upplever som gott om tid.  
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Pedagog B berättar att de på hennes arbetsplats försöker minska stressen genom att dela upp 

barn och pedagoger i mindre grupper vid måltider: 

Vi tycker att måltiden är så viktig och måste få ta tid och att det måste vara lite lugn och ro. 

Så vi äter inte i en matsal utan vi delar in så att vi sitter i tre olika rum för att eliminera 

stressen för barnen och eliminera stressen av ljudnivån för oss. […] vi tycker att det är 

jättebra att göra på det viset.  

För att minska ljudnivån försöker hon och hennes kollegor även tänka på att sprida ut sig i 

lokalerna eftersom barnen ofta vill vara där de är. Hon betonar inomhusmiljöns betydelse för att 

skapa bra förhållanden för alla på förskolan och menar att en bra planering av den pedagogiska 

miljön minskar ljudnivån och skapar en lugnare arbetsmiljö till exempel genom att barnen 

använder alla förskolans rum.  

 

Pedagog B betonar betydelsen av struktur, planering och organisering för att minska stressen i 

arbetet. Bland annat menar hon att organisation kan vara ett sätt att hantera de övergångar mellan 

aktiviteter som hon upplever kan ge upphov till stress.  

Så det är alltså jätteviktigt med det här med en planering och en organisation så att det sitter i 

ryggmärgen, det rullar bara på. Det är ett jättebra sätt att hantera alla de här lite stressigare 

situationerna som uppkommer. Likadant att man hela tiden under dagen vet vilken roll man 

har, vad gör jag nu idag. Så det är väldigt mycket struktur, planering och organisation. Då 

eliminerar man de här stressiga situationerna. Sen kan man ju se ibland att det ändå blir lite 

stressigare och att vissa situationer inte fungerar utifrån den mallen och planeringen man 

gjort. Jamen då får man backa och ta upp det på ett avdelningsmöte, prata om det och gå 

igenom det igen.  

Hon anser att en planering som tydliggör vem som ska göra vad och var pedagogerna ska befinna 

sig samt en handlingsplan för hur de dagar då en pedagog saknas ska struktureras kan minska 

stressen betydligt och skapar mer tid till barnen. Hon tror att en sådan organisation skapar ett 

större lugn hos både barn och pedagoger. Den kan även skapa mindre utrymme för 

otillräcklighetskänslor eftersom pedagogerna tillsammans bestämt vad som ska göras och av vem: 

Så kan man ju känna som person att man har väldigt höga mål, väldigt höga ambitioner. Och 

når man inte upp till de målen som man själv sätter, det är ju också stress. Men har man då 

tillsammans i arbetslaget gjort klart vilken roll man har och vad man ska göra och så vidare i 

olika situationer så måste man ju eliminera det här.  

Med en tydlig organisation tror hon att det även är lättare att hantera det kaos som ibland kan 

uppstå och uppleva det som något stimulerande. Eftersom organisation kan underlätta 

hanteringen av en situation och därmed skapa ett större lugn hos pedagogerna.  
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Vid de tillfällen då en av pedagogerna är sjuk och hon blir ensam med barnen under morgonen 

försöker hon tänka på att behålla sitt lugn så gott hon kan och berättar att personalen på 

förskolan har vidtagit åtgärder gentemot detta: 

[…]vi har nu börjat med att skriva ett tillbud när det inträffar, vi gör alltså en anmälan till vår 

förskolechef via ett papper. Vi ser det här som ett tillbud, inte bara ett olyckstillbud, utan 

som ett tillbud för oss i och med att man då får räkna med att stressnivån är maxad. […] Då 

ser vår förskolechef det här väldigt tydligt, ser situationen som har uppstått och kan föra det 

vidare. […]Det går inte att hålla på så utan det måste vara synligt hur vi töjer oss. Så att de 

förstår det våra chefer också och högre upp. Hur det verkligen ser ut, vilka förhållanden vi 

har ibland. Det är jätteviktigt.   

Om arbetsbelastningen blir så pass stor att personalen känner att barnens säkerhet riskeras 

kontaktas förskolechefen: 

Ibland så har vi fått gjort så också att vi har fått ringt och informerat vår förskolechef att nu 

ser det ut på det här viset bara så att du vet att vi kan inte garantera barnens säkerhet utan det 

ansvaret åligger dig.  

Hon menar att hon och hennes kollegor har blivit bra på att markera tydligt inför sin chef när 

arbetsbelastningen blir för hög. 

   

Pedagog B tror att barngruppernas storlek, tillgången på vikarier och pedagogernas planeringstid 

är tre saker som skulle behöva ändras på organisationsnivå för att skapa en lugnare arbetsmiljö i 

förskolan. Hon anser att mindre barngrupper med tillräckligt mycket personal är något som både 

barn och vuxna inom förskolan skulle må bra av. När det gäller tillgången på vikarier tror hon att 

ett fungerande vikariesystem skulle skapa en drägligare arbetsbelastning för förskolepedagogerna. 

Att pedagogerna även får den planeringstid som de behöver för att kunna uppfylla uppdraget 

menar hon är betydelsefullt: 

Det här har ju minskat så nu är det i stort sett obefintligt. Vi har en timme reflektionstid 

tillsammans varannan vecka plus att vi har våra kvällsmöten. Sedan får vi ta sådana tillfällen 

när det går att jobba lite på egen hand. Men det här är alltså väldigt viktigt att vi måste få en 

arbetstid som stämmer upp gentemot de kraven vi har på oss. För vi har krav på oss, vi har 

en läroplan som ska uppfyllas. Och för att vi ska kunna klara av det så måste vi få den här 

egna tiden.  

Planeringstiden har minskat under hennes tid i arbetet och hon menar att det skulle behövas mer 

tid både för gemensamma reflektioner och egen planering.   
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5.4 Tillfällen som pedagogerna tidigare upplevt som stressande 

Pedagog A menar att det är möjligt att lära sig att hantera de stressiga situationer som uppstår. 

Hon har med tiden fått en vana att känna in barngruppen och kunna styra av vissa stressande 

situationer innan de uppstår: 

Är jag inte med här nu så kanske de vänder upp och ner på allting eller de här barnen klättrar 

högst upp i hyllan om inte jag är med här nu eller det händer saker. Lite så. Att man känner 

in. […]Och det är ju när de har plockat ur hela hyllan och allting ligger på golvet, det är ju då 

folk kan bli stressade, hjälp hur blev det nu. Och man hinner liksom inte med för man ska 

röja det där och så händer det nya saker.  

Om hon märker att det börjar bli oroligt i barngruppen kan hon till exempel hitta på en ny 

aktivitet tillsammans med barnen. Hon tillägger att det är viktigt att förstå situationen och hitta 

sätt att hantera den. Om barnen plockat ur en hylla med saker kan städningen eventuellt sparas 

tills det blivit lugnare för att minska arbetsbelastningen ”Man behöver inte ha så mycket prestige 

utan man tar det i lugn och ro sen och det är som det är litegrann.”.  

 

När vi under intervjun pratar om tillfällen som Pedagog B tidigare upplevt som stressande men 

som hon idag kan hantera annorlunda menar hon att hennes sänkta krav på sig själv haft en 

betydande roll och att hon med tiden lärt sig att det inte alltid går att genomföra allt som hon 

skulle vilja tillsammans med barnen. Hon tror att det är betydelsefullt att hitta en lagom nivå av 

krav för att undvika en inre stress och må bra i sitt arbete. Kraven behöver anpassas efter 

rådande omständigheter, såsom barngruppens sammansättning. Ibland kan aktiviteter behöva 

väljas bort för att skapa bättre förutsättningar för det som faktiskt kan genomföras. Till exempel 

har pedagogerna på hennes avdelning vissa år fått prioritera bort skogspromenader på grund av 

att de haft ett stort antal små barn i sin grupp. Hon menar att det vid sådana tillfällen kan hjälpa 

att ha lite tillförsikt och tänka på att det som inte går att genomföra nu eventuellt kan genomföras 

vid ett annat tillfälle. Hon tror även att det underlättar att ha fokus på det som faktiskt kan göras 

och som kanske kan göras väldigt bra.  

5.5 Reflektioner kring arbetsbelastning och stress på arbetsplatsen 

De pedagogiska diskussionerna på Pedagog A:s förskola används till att reflektera kring 

förberedande och planering av verksamheten, den pedagogiska miljön, förhållningssätt och 

barnsyn. Hon menar att arbetsbelastning och stress är något som ofta indirekt tas upp vid dessa 

diskussioner, genom att pedagogerna reflekterar kring hur vissa situationer skulle kunna lösas, 

situationer som i sin tur kan leda till en minskad arbetsbelastning och stress, exempelvis: 
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[…] vi ser att här händer det inte någonting i miljön eller att barnen bara kastar omkring 

leksakerna här. Det fungerar inte, vad gör vi istället? Vad behöver vi tillföra miljön för att 

barnen ska bli intresserade? För att de ska stanna upp och vara nyfikna, vilja utforska det här 

och det påverkar ju naturligtvis barnen och vår stressituation.  

Under den senaste tiden har pedagogerna diskuterat hur de ska kunna skapa möjligheter för 

barnen att vara mer självständiga. Bland annat har pedagogerna utformat miljön på förskolan så 

att barnens material ska vara lättillgängligt. Något som kan minska arbetsbelastningen i och med 

att barnen mer sällan behöver be om hjälp för att ta fram material.  

 

På den förskola där Pedagog B arbetar tas reflektioner kring arbetsbelastning och stress upp vid 

avdelnings- och arbetsplatsmöten. Hon berättar att dessa reflektioner förekommer i stor 

utsträckning, framförallt i början av hösten när verksamheten inleds då året planeras för de nya 

barngrupper som skapats. Vid reflektionerna diskuteras hur organisationen ska lösas med tanke 

på barnens vistelsetider och behov med utgångspunkt att arbetssituationen ska bli så lugn och 

hanterbar som möjligt. Under året diskuteras sedan eventuella förändringar som behöver göras i 

organisationen.  

 

Flera pedagoger som tidigare arbetat på förskolan har drabbats av utmattningssyndrom, något 

som Pedagog A tror skapat en större medvetenhet om vikten av en hälsosam arbetsmiljö hos de 

pedagoger som nu arbetar på förskolan. Hon menar att det är betydelsefullt att tydliggöra stressen 

i arbetet och ta hänsyn till att de som pedagoger är olika vad det gäller känslighet för stress. 

Ljudnivån låg mycket till grund för den ohälsa som tidigare drabbat personal på förskolan, något 

som den nuvarande personalen tar med sig i sina reflektioner: 

Vi är olika som personer och vi har haft personal som är väldigt känsliga för det här med hög 

ljudnivå. Då får man utgå ifrån det och det har nog lärt oss också väldigt mycket tack vare att 

vi har haft kollegor med de här behoven, att vi har eliminerat väldigt mycket av de här 

stressiga situationerna. […]Vi vuxna har olika behov och det måste man få ha och det får 

man också respektera och se till att tänka till kring hur vi löser det. Vi har nog alltså blivit 

väldigt bra på det tror jag genom åren, jag tror det. Det känns så faktiskt.  

Den nya erfarenhet som de tidigare kollegornas ohälsa skapat har lett vidare till reflektioner kring 

vikten av en hälsosam arbetsplats, vid vissa tillfällen har handledning utifrån i form av 

specialpedagoger tagits till hjälp i dessa reflektioner. De har även tagit del av föreläsningar som 

behandlat bland annat mindfulness. Föreläsningarna har skapat nya tankar kring pedagogernas 

eget beteende: 
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Vi får lära oss hur vi bemöter föräldrar, att vi inte ska behöva bli så fruktansvärt upphetsade 

om barnet kommer hit och till exempel inte har med sig vissa saker. Och om det får stanna 

kvar lite längre än vad som är tänkt. Så det handlar ju om vår medvetenhet om hur vi kan gå 

vidare här och hur vi agerar. Så det är ju inte bara de här situationerna som uppstår på 

förskolan utan det är ju också vårt beteende.  

Pedagogerna på förskolan brukar prata om att de inte heller får ställa alltför höga krav på 

varandra, eller på föräldrarna i det här fallet. Pedagog B tror att det är viktigt att ta till sig av 

sådana här tankar och ta saker med lite humor. Hon anser att föreläsningarna hjälpt pedagogerna 

att se sina egna beteenden och kunna skratta åt dem tillsammans ”Sen blir man lite stressad 

ibland ändå men det måste man också få bli. Och det klarar man om man sen kan gå ut och 

skratta åt det.” 
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6. ANALYS 

Syftet med denna uppsats har varit att få större insikt i hur en hälsosam arbetssituation kan 

skapas i förskolan genom att studera förskolepedagogers tankar kring och hanterande av 

arbetsbelastning och eventuell arbetsrelaterad stress. Utifrån syftet formulerades den 

huvudsakliga frågeställningen; Hur hanterar de intervjuade pedagogerna arbetsbelastning och eventuell 

arbetsrelaterad stress? samt frågeställningen; Hur kan studiens resultat kopplas till tidigare forskning om 

stresshantering och coping? I den följande analysen av resultatet har jag valt att ta med de delar av 

studien som är mest relevant för att besvara arbetets frågeställningar. Kapitlet inleds med att 

förtydliga hur respondenterna enligt studien hanterar arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress 

för att därefter kopplas till de teorier som presenterats tidigare i arbetet. Dessa avsnitt är till viss 

del sammanlänkade med varandra eftersom en del av respondenternas svar återkommer under 

flera av rubrikerna men har särskilts för att tydliggöra hur respondenternas hanterande av 

arbetsbelastning och stress kan belysas ur olika perspektiv.  

6.1 Pedagogernas hanterande av arbetsbelastning och stress 

Studien visar att de intervjuade pedagogerna hanterar arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress 

på en rad olika vis. De arbetar förebyggande för att skapa en lugnare arbetsmiljö, reflekterar kring 

hur situationer med hög arbetsbelastning kan lösas samt använder sig av tankar och beteenden 

för att hantera kraven från arbetsbelastningen.  

 

Det förebyggande arbetet på båda förskolorna består i grunden av planering och organisering av 

verksamheten något som båda respondenterna menar är betydelsefullt för att skapa en bra 

arbetsmiljö. Denna planering och organisering sker till stor del i gemensamma reflektioner på 

arbetsplatsen. Ett annat viktigt redskap för att förebygga stress är enligt pedagogerna en väl 

utformad pedagogisk miljö eftersom den, om den intresserar barnen, kan skapa en lugnare 

arbetsmiljö. Vid båda förskolorna används strategier för att minska antalet barn som befinner sig 

på samma plats, vid pedagog A:s förskola alternerar avdelningarna mellan inomhus- och 

utomhusaktiviteter och vid Pedagog B:s förskola försöker pedagogerna få barnen att använda 

förskolans alla rum. Respondenterna har olika tankar om hur arbetsbelastning och arbetsrelaterad 

stress kan förebyggas, Pedagog A betonar vikten av att förbereda arbetet för att minska 

arbetsbelastningen. Medan Pedagog B menar att en tydlig uppdelning mellan pedagogerna kring 

arbetssysslor och en handlingsplan att ta till när en personal saknas kan minska stressen i 

förskolan.  
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Ibland uppstår tillfällen när respondenterna känner sig stressade. Vid båda förskolorna reflekterar 

pedagogerna tillsammans kring dessa tillfällen och hur de kan lösas i syfte att minska 

arbetsbelastningen och den arbetsrelaterade stressen. Vid Pedagog B:s förskola har ett antal 

pedagoger tidigare haft problem med stressymptom vilket har fått betydelse för hur den 

nuvarande personalen arbetar med reflektioner kring arbetsbelastning och stress. De har bland 

annat tagit hjälp med handledning utifrån av specialpedagoger för att resonera om hur en 

hälsosam arbetssituation kan skapas. På Pedagog B:s arbetsplats är personalen även noga med att 

markera för sin förskolechef när de upplever att arbetsbelastningen blir för hög.  

 

Respondenterna använder sig av tankar och beteenden för att hantera arbetsbelastningen och den 

arbetsrelaterade stressen. De nämner båda att de vid stressiga tillfällen försöker att behålla sitt 

lugn så gott de kan och betonar vikten av att ha humor i arbetet och kunna skratta tillsammans 

med sina kollegor. Pedagog A har med tiden tränat sin förmåga att känna in barngruppen vilket 

hon tycker hjälper henne att kunna avstyra händelser som kan resultera i mer arbete. Om det 

händer mycket samtidigt så prioriterar hon det som behöver göras i nuet och sparar andra saker 

till ett lugnare tillfälle. Hon har reflekterat kring hur hon som pedagog tänker kring barn och hur 

tillåtande hon är och menar att hennes syn på barn och deras lärande hjälper henne att hantera de 

tillfällen när det uppstår lite kaos i barngruppen vid en aktivitet, eftersom hon ser det som 

kreativitet och ett uttryck för att barnen blir intresserade och engagerade av något. Hon tror att 

det handlar om att våga vara lite i det kaoset och ha tillit till att barnen kan ordna saker själva, att 

hon som pedagog inte behöver ha kontroll över allting. Något som hon även framhåller som 

betydelsefullt är sitt bemötande av barnen, om hon bemöter dem på ett lugnt sätt så tror hon att 

det skapar ett lugn hos barnen med, vilket kan göra det lättare att hantera de tillfällen när 

arbetsbelastningen är hög. Vid Pedagog B:s förskola har pedagogerna tagit del av föreläsningar 

som berört stresshantering vilket har skapat nya tankar kring deras beteenden som bland annat 

har lett till att de tränat på att minska kraven på sig själva och varandra. Pedagog B menar att det 

är betydelsefullt att ha fokus på det som åstadkommits i verksamheten och inte det som fick 

väljas bort eller av andra skäl inte kunnat genomföras samt att ha tillförsikt till att det som inte 

kan göras nu eventuellt kan göras vid ett annat tillfälle.   
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6.2 Studiens resultat kopplat till teori 

6.2.1 Sjödin 2012 

Sjödin (2012) har bland annat studerat stressfaktorer i förskolan. De deltagande pedagogerna i 

hans studie upplevde liksom respondenterna i denna studie vissa situationer stressande. Enligt 

Sjödin (ibid s.54) beror de ökade stressnivåerna vid vissa tillfällen troligtvis på en kombination av 

hög arbetsbelastning och en bullrig miljö. Båda respondenterna i denna studie nämner måltider 

som exempel på ett tillfälle när de känner stress i arbetet, att just måltider är en stressfaktor i 

förskolan bekräftas av Sjödins studie som med hjälp av mätningar visade att detta är ett av de 

tillfällen när pedagogernas stressnivå stiger (ibid). Respondenterna i denna studie upplever 

måltider som stressande av olika anledningar, Pedagog A upplever måltider som stressande på 

grund av att det vid dessa tillfällen sker mycket saker samtidigt. Medan Pedagog B anser att 

stressen uppkommer av att det vid dessa tillfällen blir en hög ljudnivå, något som de vid hennes 

förskola försöker undkomma genom att äta indelade i olika rum istället för alla tillsammans. 

Respondenterna i min studie betonar vikten av att organisera arbetet noggrant för att minska 

arbetsbelastning och stress något som även Sjödin menar är av stor betydelse för pedagogernas 

upplevelse av sin arbetssituation (ibid). 

6.2.2 Lidholt 1999 

När Lidholts studie genomfördes under 1990-talet hade förskolan nyligen genomgått stora 

omorganiseringar till följd av statliga besparingar vilka resulterade i en decentraliserad styrning, 

större barngrupper och minskad personaltäthet.  Lidholts studie avser att belysa personalen i 

förskolans bemötande av dessa förändringar. Eftersom förhållandena i förskolan idag, vad gäller 

barngrupper och personaltäthet, fortfarande påverkas av 1990-talets besparingar (Skolverket 

2011s.3pp) samt utformas utifrån en decentraliserad styrning kan likheter tänkas finnas i de 

problem som pedagogerna i denna och Lidholts studie hanterar i sitt arbete. Vissa av läroplanen 

som tillkom i slutet av 1990 talets mål har dessutom ökat i omfattning i den reviderade versionen 

från 2010 (www.regeringen.se) vilket har ökat kraven ytterligare på arbetet i förskolan. 

 

Liksom pedagogerna i Lidholts studie använder sig respondenterna i min studie sig till stor del av 

anpassningsstrategier såsom organisering, prioritering, kreativa lösningar samt nya tankar kring sin 

arbetssituation för att hantera krav från arbetet och anpassa sig till rådande förhållanden(Lidholt 

1999 s.94). Enligt Lidholt är fördelning av ansvars- och arbetsuppgifter pedagogerna emellan 

samt indelning av barnen i mindre grupper exempel på användande av organisering som strategi 

något som även respondenterna i denna studie använder sig av. Likt respondenterna i Lidholts 

studie prioriterar pedagogerna i denna studie ibland vissa aktiviteter före andra i avseende att 

http://www.regeringen.se/sb/d/12468/a/150370
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minska arbetsbelastningen samt reflekterar kring kreativa lösningar för att hantera krävande 

situationer (ibid s.95-103). Respondenterna i denna studie använder sig även av nya sätt att tänka 

kring arbetet, vilka bland annat innebär att sänka eller realitetsanpassa sina pedagogiska 

ambitioner och vara nöjd med det som kan göras (ibid s.103, s.120).  

 

En annan form av strategier som Lidholt kunde urskilja är motstånds- eller kampstrategier som 

innebär att arbeta för att få mer resurser till att nå målen istället för anpassa målen till resurserna, 

pedagogerna i hennes studie agerade utifrån denna strategi genom att ställa krav på ledningen 

(ibid s.114). De tillbud som personalen vid Pedagog B:s förskola skriver till sin förskolechef vid 

vissa tillfällen är ett exempel på denna strategi. Till skillnad från Lidholt så kan jag i min studie 

inte se några tendenser till användande av flyktstrategier som innebär att försvinna från 

arbetsplatsen rent fysiskt genom t.ex. uppsägning eller sjukskrivning. Eller försvinna mentalt 

genom ”passivitet och uppgivenhet.” (Lidholt 1999 s.116).  

 

Lidholts studie kan hjälpa till att förstå de reflektioner som sker gemensamt vid respondenternas 

förskolor som en grund ”för ett ´horisontellt´ lärande eller ´lärande i arbetet´.”(ibid s.131). Hon 

menar att dessa processer kan vara intellektuellt och känslomässigt krävande men samtidigt 

skapar möjlighet till att nå nya lösningar på problem i arbetet vilket de används till av 

respondenterna i denna studie.  

6.2.3 Copingteori 

Enligt Lazarus och Folkmans (1984) definition är coping ”ständigt skiftande kognitiva och 

beteendemässiga insatser för att hantera specifika yttre och/eller inre krav som bedöms påfresta 

eller överskrida personens resurser.” (s.141min översättning).  De har avgränsat sin definition 

genom att förtydliga att coping för det första innebär en process, för det andra inte är ett automatiskt 

anpassat beteende utan kräver en ansträngning, för det tredje innebär själva försöket att klara av 

någonting och inte försökets resultat samt för det fjärde inte är detsamma som att bemästra yttre 

och/eller inre krav utan innebär själva insatsen att hantera dem eftersom denna insats kan 

innebära t.ex. undvikande av det som upplevs påfrestande (ibid s.141p). 

 

Coping kan enligt Lazarus och Folkman vara antingen problemfokuserad eller känslofokuserad 

(ibid s.150pp). Problemfokuserad coping syftar till att förändra en stressor. I denna studie 

använder sig respondenterna av problemfokuserad coping när de tillsammans med sina kollegor 

definierar problem och reflekterar kring alternativa lösningar såsom hur en situation kan lösas för 

att minska arbetsbelastningen. Dessa reflektioner avspeglas sedan i hur verksamheten och den 
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pedagogiska miljön utformas. Båda respondenterna nämner även att de ibland prioriterar i 

arbetsbelastningen, genom att tänka till kring vad som kan/behöver göras nu och vad som kan 

sparas till ett senare tillfälle. Att personalen vid Pedagog B:s arbetsplats skriver ett tillbud till sin 

förskolechef när arbetsbelastningen blivit för hög kan även det ses som problemfokuserad coping 

eftersom handlingen avser att minska de tillfällen när pedagogerna känner sig stressade. 

 

Känslofokuserad coping avser att förändra en persons känslor inför en stressor. Respondenterna 

använder sig till viss del av känslofokuserad coping för att hantera kraven från arbetsbelastningen 

och minska arbetsrelaterad stress. De nämner båda att de tillsammans med sina kollegor använder 

sig av humor i arbetet, Pedagog A menar att hon och hennes kollegor ibland kan skratta åt en 

situation som blivit kaotisk för att sedan ta tag i det som behöver göras och vid Pedagog B:s 

förskola kan hon och den övriga personalen ibland skratta åt sitt eget beteende, detta kan ses som 

ett sätt att ändra sina känslor inför något som upplevs stressande. Pedagog A:s sätt att se på kaos 

som kreativitet kan vara ett exempel på känslofokuserad coping om detta kaos är något som hon 

tidigare upplevt som negativt. Pedagog B använder sig av denna slags coping när hon minskar 

kraven på sig själv eftersom hennes höga egenkrav tidigare varit en stressfaktor. Genom att 

minska sina krav på vad hon som pedagog anser att hon ska prestera har hon förändrat sina 

känslor inför det presterande som tidigare skapat en stress. Eventuellt använder sig Pedagog B av 

även av känslofokuserad coping när hon fokuserar på det som kunnat åstadkommas i 

verksamheten istället för det som uteblivit och försöker ha tillförsikt till att de aktiviteter som inte 

kan genomföras nu kanske kan genomföras senare beroende av om detta tidigare varit faktorer 

som stressat henne eller inte.  

 

Martz och Livneh (2007 s.16)menar att de copinginsatser en person har möjlighet att genomföra 

formas utifrån de resurser vederbörande har tillgång till. Dessa resurser kan vara externa såsom 

goda sociala nätverk, finansiella tillgångar, god levnadsstandard och tid. Eller interna, bestående 

av egenskaper och attityder såsom gott självförtroende, härdighet, optimism, 

problemlösningsförmåga och en känsla av sammanhang. Utifrån respondenternas svar anser jag 

att en avgörande extern resurs för deras copinginsatser verkar vara de reflektioner kring 

arbetssituationen som sker tillsammans med de andra pedagogerna vid förskolorna och därav den 

tid som ges till dessa tillfällen. Respondenterna nämner i sina svar ofta ett ”vi” som i dem 

tillsammans de andra pedagogerna i förskolan, vilket kan tolkas som att de har en känsla av 

sammanhang i och med sitt arbete i team. Detta tillsammans med deras tankar som vänder 

företeelser till något positivt, såsom att se kaos som kreativitet eller att synliggöra möjligheter i 
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det som kan göras istället för att fokusera på det som inte kan göras, är exempel på interna 

resurser. Likasom deras sätt att kunna skratta åt vissa företeelser eller hitta nya tankar och 

beteenden som underlättar arbetet när arbetsbelastningen ibland blir hög.  
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7. DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en övergripande resultatdiskussion som syftar till att redogöra mina 

tankar kring studien kopplat till arbetets bakgrund. Därefter följer en metoddiskussion samt en 

avslutande reflektion. Kapitlet avslutas med studiens slutsats samt förslag till vidare forskning.  

7.1 Övergripande resultatdiskussion 

Stressforskningsinstitutet anser att den samhällsutveckling som skett under de två senaste 

decennierna har skapat mer ohälsa och att detta delvis beror på en styrning med relativt otydliga 

mål och högre krav på de anställda (www.stressforskning.su.se). Även socialstyrelsen betonar 

sambandet mellan höga psykiska krav i arbetslivet och stressymptom men menar samtidigt att det 

kan vara hälsofrämjande med höga krav om de anställda ges inflytande över sitt arbete (2009 

s.194). Den decentraliserade styrningen som infördes i förskolan under slutet av 1990-talet med 

tanken att tillvarata pedagogernas kompetens i en större utsträckning (SOU1997:121) har både 

inneburit mer inflytande och högre krav för pedagogerna i förskolan i och med att de har fått ett 

större ansvar att själva hitta vägar till att uppnå läroplanens mål. Den mer flexibla styrningen har 

skapat nya möjligheter för pedagogerna att använda sin kreativitet i utformandet av verksamheten 

vilket kan vara positivt men samtidigt kan skapa stress.  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets tillsyn av 177 förskolor under 2011 är hög arbetsbelastning och stress 

vanligt förekommande i förskolan (Arbetsmiljöverket 2012 b s.2). I denna studie upplever 

respondenterna till viss del en hög belastning på grund av arbetet samt arbetsrelaterad stress 

samtidigt som de inte illustrerar vissa delar av de beforskade stressreaktioner som specificerats i 

tidigare forskning såsom passivitet och håglöshet (Lidholt 1999 s.116, Arbetsmiljöverket 2012 a). 

Den arbetsrelaterade stress som respondenterna känner kan eventuellt förstås utifrån den 

definitionen av stress som en obalans mellan de krav som ställs på en person och de resurser som 

personen har tillgång till för att hantera dessa krav som används i detta arbete 

(www.osha.europa.eu). De tillfällen som respondenterna i denna studie upplever som stressande 

har i de flesta fall ett samband med en mer eller mindre tillfällig hög arbetsbelastning. Pedagog B 

menar även att hennes krav på sig själv tidigare varit en stressfaktor. Den stress som 

respondenterna känner av eller har känt av i sitt arbete kan alltså till stor del tänkas bero på en 

obalans mellan dels yttre krav såsom en hög arbetsbelastning samt dels på inre krav och de 

resurser de har att tillgå för att hantera dessa krav.  

 

http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn
http://www.osha.europa.eu/
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Respondenterna i denna studie betonar betydelsen av att det på organisationsnivå ges 

förutsättningar för att kunna uppfylla arbetets krav. Tid för planering och reflektion är något som 

de båda menar är betydelsefullt i arbetet, Pedagog A upplever att pedagogerna vid hennes 

förskola har gott om tid till detta medan Pedagog B anser att det behöver ges mer tid åt dessa 

delar av arbetet på hennes arbetsplats. Min studies resultat kan antas ha konsekvenser för 

verksamheten i förskolan genom att visa att den tid pedagogerna har till sitt förfogande utanför 

barngruppen är av betydelse för deras möjligheter att hantera arbetsbelastning och stress 

eftersom planering, organisering och gemensamma reflektioner är viktiga faktorer i denna 

hantering. Studien belyser även det faktum att det i förskolan tidvis förekommer en hög 

arbetsbelastning som i sin tur kan skapa arbetsrelaterad stress.  

7.2 Metoddiskussion 

Min tanke med att basera studien på kvalitativa intervjuer har varit att använda mig av en metod 

som skapat möjlighet för respondenterna att med fylliga beskrivningar delge sina tankar och 

erfarenheter kring det som studerats. Jag anser att intervjuerna har uppfyllt detta syfte.  

Jag har genom arbetet upplevt att det varit lätt att ha kontakt med respondenterna, såväl i den 

förberedande kontakten inför intervjutillfällena som under intervjuerna. Kanske har detta berott 

på att vi träffats tidigare eller på att studiens tema varit något som respondenterna känt sig 

engagerade i, hur som helst har detta underlättat studiens genomförande. Att intervjuerna 

spelades in är inte något som jag upplevde begränsade respondenterna då de båda på ett öppet 

sätt delade med sig av sina tankar och erfarenheter kring arbetsbelastning och stress. Möjligen 

hade intervjuerna blivit ännu mer öppenhjärtiga om de istället dokumenterats genom 

anteckningar, valet att spela in intervjuerna motiveras närmre i metoddelen under rubrik 5.3.3 

Dokumentation av intervjuer. Jag upplevde att tidsåtgången för intervjuerna, cirka 45 minuter, 

var lagom både vid intervjutillfällena samt vid bearbetningen av datan. Att intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplatser bidrog till en del mindre störningsmoment, såsom 

bakgrundsljud eller att någon kom in i rummet under intervjun, detta var dock inget som störde 

ljudupptagningen eller enligt min uppfattning påverkade intervjuerna nämnvärt, intervjuerna 

kunde enkelt fortgå efter avbrotten.  

En möjlighet hade varit att i studien intervjua fler pedagoger, detta valdes bort på grund av att jag 

hellre ville göra få men djupt gående intervjuer under den tid som jag hade till mitt förfogande. 

Om det funnits mer tid hade studien kunnat fördjupas ytterligare med observationer av de 



33 
 

intervjuade pedagogerna i förskoleverksamheten för att förtydliga bilden av hur de hanterar 

arbetsbelastningen.  

Det har varit svårt att hitta forskning kring pedagogers hantering av arbetsbelastning och stress, 

några källor som behandlat pedagoger i skolans hantering av arbetsbelastning samt stress har valts 

bort då de arbetsmoment som forskningen fokuserat på enligt min bedömning har legat alltför 

långt ifrån förskolepedagogers arbetssituation. Istället har jag valt de källor som jag ansett vara 

mest relevanta för min studie, vilket har lett till att en av de avhandlingar som avsnittet om 

tidigare forskning baseras på är en något äldre källa. 

7.3 Avslutande reflektion 

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att skapa en hälsosam arbetsmiljö som tar hänsyn till 

arbetstagarnas förutsättningar (Arbetsmiljöverket 2012 a s.3, www.av.se). 

Stressforskningsinstitutet menar att stress kan vara skadligt och leda till ohälsa om den pågår 

under en längre tid (www.stressforskning.su.se). En betydelsefull förutsättning för att en 

arbetsmiljö ska vara hälsosam borde därför vara att de förhållanden som råder på arbetsplatsen 

inte skapar stress hos de anställda. Eftersom en obalans mellan krav och de resurser som finns att 

tillgå för att hantera dessa krav skapar stress (www.osha.europa.eu) är en balans mellan dessa två 

aspekter ett av de villkor som arbetsmiljön behöver uppfylla för att inte skapa ohälsa hos de 

anställda. De krav som skapar en stress kan vara av både inre och yttre karaktär, vilket betyder 

dessa krav till viss del kan regleras av den anställde själv samtidigt som det är av stor betydelse att  

de yttre kraven är rimliga och anpassade efter den anställdes förutsättningar. 

  

En organisation består av mänskliga resurser som enligt Levi riskerar att förstöras om de 

anställda blir tillräckligt stressade vilket kan leda till att egenskaper som empati, kreativitet och 

nytänkande går förlorat (Kindenberg & Wallin 2000 s.50). Eftersom pedagoger i sitt yrke har 

hand om andra människor är det i förskolan extra betydelsefullt att vara rädd om dessa 

egenskaper och ta tillvara dem hos de anställda. En verksamhet vars grundtanke baseras på 

omhändertagande av andra faller utan empati liksom tanken med att tillvarata pedagogernas 

kompetens genom att skapa möjligheter för dem att utforma verksamheten faller utan kreativitet 

och nytänkande. Kindenberg och Wallin menar att de anställdas hälsa även är en viktig 

ekonomisk aspekt för en organisation (ibid s.48). Om verksamheten i förskolan skulle 

omorganiseras i avseende att minska den arbetsrelaterade stressen hos pedagogerna skulle 

eventuella omstruktureringar utgöra en kostnad samtidigt som sjukskrivningar av pedagoger med 

stressrelaterade symptom och nyanställningar förhoppningsvis skulle komma att minska med 

http://www.stressforskning.su.se/
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tiden. Det allra mest betydelsefulla måste trots allt vara att skapa en hållbar arbetssituation där 

människor mår bra och kan utföra ett gott arbete. Om det så inte skulle komma några andra 

vinningar ur en sådan här satsning så har pedagogernas hälsa ett värde i sig och detta borde vara 

anledning nog. Dessutom tror jag att Pedagog A:s tanke om att ett lugnt bemötande av barnen 

skapar ett större lugn hos dem, då de kanske ännu lättare än oss vuxna plockar upp känslor från 

sin omgivning är viktigt. Därav känns det betydande att inte minst för barnens skull minska 

stressen i förskolan. 

 

När jag i början av detta arbete för första gången tog del av arbetsmiljölagens krav angående en 

hälsosam arbetsmiljö blev jag berörd av att det finns en lag som berättigar alla anställda goda 

arbetsförhållanden, och speciellt av formuleringen att arbetet ska ta hänsyn till arbetstagarnas 

förutsättningar, såväl fysiska som psykiska (www.av.se).  Jag tycker att det finns något väldigt sunt 

i tanken om att arbetet ska utformas efter den anställda snarare än att den anställda ska formas 

efter och anpassa sig till arbetet. För mig känns det som ett villkor som kan komma att ha stor 

betydelse i den satsning på hälsa i arbetslivet som jag tror kommer att komma alltmer. Kanske är 

det just denna hänsyn till dem som ska utföra ett arbete som har glömts bort alltför länge och 

som det nu är tid att minnas. Precis som personalen vid Pedagog B:s förskola behöver vi kanske i 

ett större sammanhang reflektera kring och ta tillvara de erfarenheter som vi nu har av ohälsa 

skapad av stress och låta det komma något gott ur dem genom att låta dessa erfarenheter ge en 

vägvisning om hur arbetsmiljön behöver utformas för att vara hälsosam. 

 

Det har känts hoppfullt att ta del av pedagogerna i studiens erfarenheter kring tillfällen de tidigare 

upplevt som stressande som de nu kan hantera annorlunda och att se att de till sin hjälp har 

tillgång till en mängd både inre och yttre resurser för att hantera arbetets krav. Jag har i och med 

detta arbete fått nya tankar kring hur hälsosamma förhållanden i arbetet kan skapas samt hur dess 

belastning kan balanseras med resurser. Om en balans dem emellan kan uppnås på ett bra sätt så 

kan det relativt flexibla arbetet i förskolan inrymma massor av möjligheter och kreativitet som då 

lättare kan tas tillvara. 

7.4 Slutsats och vidare forskning 

7.4.1 Slutsats 

Den huvudsakliga frågeställningen i denna studie handlar om hur de intervjuade pedagogerna 

hanterar arbetsbelastning och eventuell arbetsrelaterad stress. Jag kan i detta arbete bara dra 

slutsatser utifrån min egen studie som med hjälp av analysen visar att respondenterna arbetar 



35 
 

förebyggande för att skapa en lugnare arbetsmiljö samt reflekterar kring hur situationer med hög 

arbetsbelastning kan lösas. Vidare förekommer i studien anpassningsstrategier, motstånds- eller 

kampstrategier samt problem- och känslofokuserad coping som redskap för att hantera arbetets belastning 

och arbetsrelaterad stress. De intervjuade pedagogerna upplever till viss del en hög belastning på 

grund av arbetet samt arbetsrelaterad stress samtidigt som de inte illustrerar vissa delar av de 

beforskade stressreaktioner som specificerats i tidigare forskning såsom passivitet och håglöshet 

(Lidholt 1999 s.116, Arbetsmiljöverket 2012 a). 

 

7.4.2 Vidare forskning 

Arbetsbelastning och stress inom förskola är något som skulle behöva beforskas ytterligare, dels 

för att tydliggöra vilka stressorer som finns i arbetet och dels för att tillföra mer kunskap om hur 

dessa kan hanteras i syfte att kunna skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för pedagogerna. Det 

vore även betydelsefullt att vidare forska kring hur barn inom förskolan upplever förskolans 

arbetsmiljö och eventuell stress. 

Denna studie skulle kunna breddas genom att innefatta fler respondenter samt fler metoder för 

att undersöka hur pedagoger inom förskolan hanterar arbetets belastning samt arbetsrelaterad 

stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

REFERENSER 

 

Arnetz, B. (2002) Organisationsstress. Ledningsperspektiv på organisationer och hormoner i 

förändring. I: Ekman, R. & Arnetz, B. (red.) Stress : individen, samhället, organisationen, molekylerna. (s. 

300-315) Stockholm: Liber 

 

Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Dalen, M. (2008) Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning 

 

Göteborgs universitet. Språkdata (1999) Svensk ordbok: [100.000 ord och fraser]. (3., rev. uppl.) 

Stockholm: Norstedts ordbok. 

 

Kaijser L. & Öhlander M. (red.) (1999) Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur 

 

Kindenberg, U. & Wallin G. (2000) Den lönsamma balansen: Om alternativ till arbetets förtärande stress. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet 

 

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984) Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. 

 

Lidholt, B. (1999) Anpassning, kamp och flykt: hur förskolepersonal handskas med effekter av besparingar och 

andra förändringar i förskolan. Doktorsavhandling. Uppsala: Univ.. Uppsala. 

 

Martz, E. & Livneh, H. (red.) (2007) Coping with chronic illness and disability: theoretical, empirical, and 

clinical aspects. New York: Springer. 

 

Patel R. & Davidson B.(1994) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Patel R. & Davidson B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

 



37 
 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

Währborg, P. (2009) Stress och den nya ohälsan. (2. rev. och utök. uppl.) Stockholm: Natur och 

kultur 

 

Åsberg, Nygren, Rylander & Rydmark. (2002) Stress på individnivå. Stress och 

utmattningsdepression. I: Ekman, R. & Arnetz, B. (red.) Stress : individen, samhället, organisationen, 

molekylerna. (s. 224-232)) Stockholm: Liber 

Elektroniska referenser 

Arbetsmiljö (2012) I NE.se. Hämtad 30 december, 2012, från http://www.ne.se/sok?q 

=arbetsmilj%C3%B6 

 

Arbetsmiljöverket (2012 a) Arbetsmiljön 2011 (Arbetsmiljöstatistik rapport 2012:14), Tillgänglig: 

http://www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2011.aspx 

 

Arbetsmiljöverket (2012 b) Tillsyn av förskolor– Riktad tillsynsinsats år 2011 inom Stockholmsdistriktet. 

(Rapport 2012:13)Tillgänglig:  

http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/rap2012_13.pdf 

 

Arbetsmiljöverket. (u.å) Arbetsgivarens ansvar angående arbetsmiljö. Hämtad 15 november, 2012, från 

Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/teman/stress/regler/ 

 

Arbetsmiljöverket. (u.å) Arbetsmiljölagen. Hämtad 15 november, 2012, från Arbetsmiljöverket, 

http://www.av.se/lagochratt/aml/   

 

Arbetsmiljöverket. (u.å) Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hämtad 15 november, 2012, från 

Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/teman/stress/regler/sam/  

 

Arbetsmiljöverket. (u.å) Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hämtad 15 november, 2012, från 

Arbetsmiljöverket http://www.av.se/sam/ 

 

http://www.ne.se/sok?q%20=arbetsmilj%C3%B6
http://www.ne.se/sok?q%20=arbetsmilj%C3%B6
http://www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2011.aspx
http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/rap2012_13.pdf
http://www.av.se/teman/stress/regler/
http://www.av.se/lagochratt/aml/
http://www.av.se/teman/stress/regler/sam/
http://www.av.se/sam/


38 
 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (2003) Facts 46. Arbetsmiljön i utbildningssektorn. Hämtad 11 

november, 2012, från Europeiska Arbetsmiljöbyrån, https://osha.europa.eu/sv/publications 

/factsheets/46 

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (u.å) Definition av stress. Hämtad 12 december, 2012, från Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, https://osha.europa.eu/sv/topics/stress/definitions_and_causes   

 

Skolverket (2008) Personalförstärkningar i förskolan. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fw

pubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1792  

 

Skolverket (2011) Barn och personal i förskolan hösten 2010. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fw

pubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2521  

 

Sjödin, F. (2012). Noise in the preschool: health and preventive measures. Doktorsavhandling, Umeå : 

Umeå universitet. Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61442 

 

Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-

71_200912671.pdf 

 

SOU 1997:121 Skolfrågor – Om skola i en ny tid. Stockholm: Fritze. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25221  

 

Stressforskningsinstitutet (u.å) Fakta om stress. Hämtad 16 november, 2012, från  

Stressforskningsinstitutet, http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn/om-

stress 

 

Stressforskningsinstitutet (u.å) Utveckling av ohälsa i samhället kopplat till arbetsförhållanden. 

Hämtad 16 november, 2012, från Stressforskningsinstitutet, http://www.stressforskning.su.se/ 

stress-somn/om-stress-somn 

https://osha.europa.eu/sv/publications%20/factsheets/46
https://osha.europa.eu/sv/publications%20/factsheets/46
https://osha.europa.eu/sv/topics/stress/definitions_and_causes
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1792
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1792
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1792
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2521
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2521
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2521
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61442
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71_200912671.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71_200912671.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25221
http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn/om-stress
http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn/om-stress
http://www.stressforskning.su.se/%20stress-somn/om-stress-somn
http://www.stressforskning.su.se/%20stress-somn/om-stress-somn


39 
 

 

Stressor (2012) I NE.se. Hämtad 14 december, 2012, från http://www.ne.se/sok?q=stressor 

 

Utbildningsdepartementet (2010) Tydligare mål och utvärdering i förskolans läroplan. Hämtad 15 

november, 2012, från Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/12468/a/150370  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/sok?q=stressor
http://www.regeringen.se/sb/d/12468/a/150370


40 
 

Bilaga 1. Arbetsmiljöundersökning 2011 

 
Arbetsmiljöundersökning 2011, 
frågeställningar: 

Förskollärare och 
fritidspedagoger 
cirka: 

Totalt i samtliga 
Yrkesgrupper 
cirka: 

Kroppsliga och andra besvär:   

Förhållande minst en dag/vecka:   

Är trött och håglös 42 % 36 % 

Kan inte koppla bort tankar på arbetet 62 % 43 % 

Svårt att sova p.g.a. tankar på arbetet 25 % 20 % 

Känner olust inför att gå till arbetet 14 % 17 % 

Förhållande varje dag:   

Är för trött/saknar tid för familj, vänner 

eller fritidsaktiviteter p.g.a. arbetet 

7 % 7 % 

Får inte tillräckligt med sömn mellan 

arbetsdagarna 

7 % 11 % 

Den psykosociala arbetsmiljön:   

Är tvungen att dra in på luncher/arbeta 

över/ta med jobb hem 

31 % 36 % 

Finner det svårt att framföra kritiska 

synpunkter på arbetsförhållanden 

22 % 20 % 

Kan som mest ½ tiden själv bestämma 

arbetstakten 

74 % 51 % 

Måste minst ½ tiden upprepa samma 

arbetsmoment 

många ggr/tim. 

22 % 43 % 

Kan för det mesta inte/aldrig 

bestämma när olika arbetsuppgifter skall 

göras 

69 % 41 % 

Kan för det mesta inte/aldrig vara med och 

besluta om det egna arbetets uppläggning 

14 % 26 % 

Kan för det mesta inte/aldrig få 

stöd och uppmuntran från chefer 

26 % 32 % 

Kan för det mesta inte/aldrig få 

stöd och uppmuntran från arbetskamrater 

4 % 16 % 
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Har svårt att få besked av chefer om vad som 

skall prioriteras i arbetet, där 

arbetet innebär att lösa krävande problem 

41 % 36 % 

Minst halva tiden går åt till att lösa krävande 

problem 

35 % 48 % 

Upplevelse av den egna 
arbetssituationen: 

  

Alldeles för mycket att göra instämmer helt 

eller delvis 

69 % 51 % 

Arbetet är enformigt 5 % 20 % 

Har för svåra arbetsuppgifter, instämmer helt 

eller delvis 

11 % 12 % 

Har för lätta arbetsuppgifter, instämmer helt 

eller delvis 

13 % 17 % 

Upplever att inflytandet över arbetet är för 

litet, instämmer helt eller delvis 

25 %  25 % 

Upplever att arbetet är psykiskt påfrestande  54 % 39 % 

Upplever att arbetet är meningsfullt 86 % 69 % 

Är nöjd med arbetet i stort 80 % 74 % 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete:   

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår på 

arbetsplatsen 

 

75 % 55 % 

 

(Arbetsmiljöverket 2012 a, min sammanställning) 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur upplever du arbetsbelastningen i ditt nuvarande arbete? 

4. Finns det tillfällen under en arbetsdag som du känner dig stressad? 

5. I sådana fall vilka tillfällen? 

6. Försöker du förebygga eller hantera arbetsbelastningen och stressen vid dessa tillfällen på 

något särskilt sätt? 

7. Finns det tillfällen som du tidigare upplevt som stressande men som du idag kan hantera 

annorlunda? 

8. Hur skedde den förändringen? 

9. Har det blivit lättare eller svårare under ditt arbetsliv att hantera arbetsbelastningen?  

10. Förekommer det gemensamma reflektioner kring hantering av arbetsbelastning och stress 

på förskolan? 

11. Har dessa i sådana fall resulterat i någon förändring? 

12. Finns det något som du känner skulle behöva göras på organisationsnivå för att skapa en 

lugnare arbetsmiljö i förskolan? 

13. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

 

 

 


