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Abstract 

Syftet med studien var att studera huruvida barngruppernas ålderssammansättning påverkade 

förskolepersonalens upplevelse av psykosocial arbetsmiljö, då förskolepersonal är en av de 

yrkesgrupper där den stressrelaterade ohälsan har ökat mest under de senaste åren. Studien 

byggde på en enkätundersökning bland personalen på 22 förskolor i Östersunds kommun 

(N=184) med frågor angående psykosocial arbetsmiljö ur instrumentet QPS-Nordic. Hälften av 

förskolorna hade ändrat organisationsform från åldersblandade till åldersspecifika barngrupper 

under de senaste tio åren. Studien jämförde personalens upplevelse av psykosocial arbetsmiljö 

beroende på om de arbetade med åldersblandade barngrupper eller åldersspecifika barngrupper. 

Eftersom en pågående förändringsprocess ansågs kunna påverka upplevelsen av psykosocial 

arbetsmiljö delades förskolorna med åldersspecifika barngrupper in i två grupper beroende på 

tidpunkt för förändringen. Studien fann små skillnader i upplevelsen av kvantitativa arbetskrav 

och beslutskrav, där gruppen som arbetat längre med åldersspecifika barngrupper upplevde 

kraven som högre än de andra två grupperna. Skillnaderna försvann när studien kontrollerade 

för utbildningsnivå, ålder och förändringsbenägenhet. Flera interagerande faktorer verkar 

påverka upplevelsen av psykosociala arbetsmiljön inom förskolan, men detta tenderar vara 

oberoende av barngruppernas ålderssammansättning. 
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Betydelsen av förskolegruppers ålderssammansättning för personalens psykosociala 

arbetsmiljö 

Under de senaste decennierna har den stressrelaterade ohälsan i arbetet ökat, vilket till 

viss del anses bero på den psykosociala arbetssituationen. En av de yrkesgrupper där den största 

ökningen har skett är bland lärare med kortare utbildning (Försäkringskassan, 2016), där antalet 

sjukdagar är som allra högst bland samtlig personal inom förskolan (Försäkringskassan, u.å.). I 

samhället i stort pågår samtidigt organisationsförändringar för att möta upp till förändrade krav 

och förväntningar. Organisationsförändringarna syftar ofta till att minska kostnader, 

effektivisera verksamheten samt att förbättra kvaliteten. Enligt verksamhetschef M. Laurin-

Jacobsson (personlig kommunikation, 2016-12-09) pågår det en expandering av 

förskoleverksamheten i Östersunds kommun, samtidigt som flera förskolor väljer att införa en 

omorganisation. Vidare menar M. Laurin-Jacobsson (personlig kommunikation, 2016-12-09) 

att det råder stor brist på förskollärare i Östersunds kommun och att det är få sökande till vakanta 

tjänster. Pågående organisationsförändringar, brist på förskollärare samt ökad ohälsa bland 

förskolepersonal är omständigheter som kan påverka och påverkas av hur miljön upplevs på 

arbetsplatsen. Den här studien ämnar undersöka den psykosociala arbetsmiljön bland 

förskolepersonal i Östersunds kommun.  

Förskolan 

Sedan skollagsreformen 2010 (SFS 2010:800) ingår förskolan som en del av 

skolväsendet och regleras av skollagen och Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016a). 

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, uppdrag och mål. I skollagen definieras syftet 

med utbildning som ”att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (SFS 

2010:800, 4§). Betoningen ligger på ett livslångt lärande och utveckling samt vikten av att 

sträva efter att kompensera för skillnader i barns förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (SFS 2010:800). I Läroplanen lyfts även att verksamheten inte kan utformas på 

samma sätt överallt, då barnen har olika förutsättningar och behov. Därmed skall inte heller 

förskolans resurser fördelas lika (Skolverket, 2016a).  

I Sverige har alla barn rätt till förskoleplats efter ett års ålder (SFS 2010:800) och det 

har skett en ökning av antalet inskrivna barn under de senaste åren. Hösten 2015 var antalet 

inskrivna barn i förskola 493 600 stycken, vilket motsvarar 83 procent av alla barn mellan ett 

och fem år (Skolverket, 2016b). Tio år tidigare var motsvarande siffra (andel inskrivna barn i 

förskolan mellan ett och fem år) 66 procent (Skolverket, 2011). Den genomsnittliga 

gruppstorleken (antal barn per avdelning) och personaltätheten (antal barn per årsarbetare) har 

varit oförändrad under de senaste tio åren (Skolverket, 2016c), medan den genomsnittliga 

närvarotiden för barn har ökat (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Inom 

Östersunds kommun pågår för närvarande en expansion av förskoleverksamheten där fler 

platser behövs och nya förskolor byggs, enligt Marianne Laurin-Jacobsson, verksamhetschef 

för förskola på Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun (personlig 

kommunikation, 2016-12-09). 

Enligt Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford och Taggart (2010) gynnas barns 

utveckling av att gå i förskola. De barn som har sämre förutsättningar gynnas i stor uträckning 

av att gå i en förskola av god kvalitet (Sylva et al., 2010). En forskargrupp vid Göteborgs 

Universitet (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson, 2009) studerade den pedagogiska, 

fysiska och sociala miljön hos olika förskolor och jämförde sedan kvaliteten dem emellan. 

Enligt deras studie erbjöds barn olika förutsättningar till utveckling och lärande beroende på 

förskolans kvalitet. De fann stora kvalitetsskillnader mellan förskolor och att spannet i 

kvaliteten mellan förskolor hade ökat sedan läroplanen infördes 1998 (Sheridan et al., 2009).  

Pedagogernas kunnande och kompetens lyfts ofta som en av de viktigaste aspekterna 

för förskolans kvalitet (Sheridan et al., 2009; Sylva et al., 2010). Enligt skollagen ska 

huvudmannen anställa utbildade förskollärare för undervisning i förskolan. Utöver 
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förskollärare får även annan personal som har kompetens kring barnens lärande och utveckling 

via annan utbildning eller erfarenhet finnas i undervisning (SFS 2010:800). Enligt Läroplanen 

för förskolan är det förskollärarna som ansvarar för att barnen ges förutsättningar för utveckling 

och lärande (Skolverket, 2016a). Även allmänna råd om förskolan lyfter vikten av att 

personalen har utbildning och kunskaper om barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016d).  

Skolverkets (2016b) statistik från hösten 2015 visar att ca 45 procent av årsarbetare på 

förskolorna i Sverige hade förskollärar- eller annan pedagogisk högskoleexamen, 21 procent 

hade gymnasial pedagogisk utbildning, 10 procent hade viss pedagogisk utbildning (studier 

utan examen eller slutbetyg). Nästintill 25 procent saknade helt utbildning för arbete med barn 

(Skolverket, 2016b). I Östersunds kommun hade 58 procent förskollärar- eller annan 

pedagogisk högskoleexamen och 19 procent saknade helt utbildning för arbete med barn 

(Skolverket, 2016e). Enligt verksamhetschef M. Laurin-Jacobsson finns det en påtaglig brist på 

förskollärare i Östersunds kommun. I januari 2017 kommer det finnas 49 vakanser för 

förskollärare och antalet inkomna ansökningar från behöriga sökanden är i dagsläget 12 

stycken. Enligt M. Laurin-Jacobsson är bristen på förskollärare riksomfattande och beror på att 

antalet utbildningsplatser varit för få (personlig kommunikation, 2016-12-09). Från och med 

hösten 2017 kommer förskollärarutbildningen erbjudas vid Mittuniversitetet i Östersund 

(Mittuniversitetet, 2016), vilket förhoppningsvis på sikt kan lätta på bristen.  

För att förskollärarna ska kunna använda sin kompentens och uppnå en hög kvalitet i 

sitt arbete behövs en välfungerande verksamhet med goda arbetsvillkor (Williams et al., 2016). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har förskolechefen ansvar för den inre organisationen för sin 

enhet.  Hur verksamheten är organiserad varierar mellan förskolorna. Under de senaste tio åren 

har ett tiotal förskolor i Östersunds kommun gjort en organisatorisk förändring till 

åldersspecifika barngrupper. Detta betyder att istället för att ha barn mellan ett och fem år på 

varje avdelning (s.k. åldersblandade avdelningar) så delas barnen upp i åldersspecifika 

avdelningar, exempelvis 1-2 år, 3-4 år och 4-5 år. Fortsättningsvis kommer dessa benämnas 

som organisationsform ”ÅB”, förskolor med åldersblandade barngrupper och ”ÅS”, förskolor 

med ålderspecifika barngrupper. Enligt M. Laurin-Jacobsson är det upp till varje förskolechef 

att avgöra vilken barngruppssammansättning förskolan ska ha (personlig kommunikation, 

2016-12-09). 

De organisatoriska aspekterna antas kunna påverka förskolans kvalitet och därmed 

barnens lärande och utveckling. Williams et al. (2016) undersökte hur barngruppernas storlek 

påverkade barns möjlighet till lärande och inflytande, eftersom gruppstorlek och 

gruppsammansättning varierar stort både mellan och inom förskolor. Deras slutsats var att 

barngruppsstorlekens betydelse inte gick att isolera då det var flera faktorer som samverkade 

däribland personaltäthet, förskollärarnas kompetens, den fysiska miljön och barngruppernas 

sammansättning. Enligt Williams et al. (2016) föredrog de flesta av de tillfrågade förskollärarna 

åldersspecifika barngrupper. Förskollärarna upplevde att de då hade lättare att anpassa 

verksamheten utifrån barnens behov och intressen samt att utmana och stimulera barnen. Det 

framkom även att de upplevde att det var lättare att organisera en anpassad miljö för grupper 

där barnen var i samma ålder. Åldersblandade grupper upplevdes skapa högre krav på 

förskollärarna när de skulle anpassa verksamheten så att den passade allas utvecklingsnivå och 

intressen. Ett konkret exempel var att hitta lämpliga böcker till högläsning i en åldersblandad 

grupp. Enligt förskollärarna krävde de yngre barnen mer uppmärksamhet och omsorg, vilket 

ibland skedde på bekostnad av de äldre barnens intressen och lärandemöjligheter. Som vidare 

forskning föreslog författarna därför studier av organisationen av förskolans barngrupper i 

åldersblandade respektive åldersspecifika barngrupper (Williams et al., 2016). 
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Psykosocial arbetsmiljö 

Historiskt sett har mest fokus lagts på den fysiska arbetsmiljön och på att minimera 

hälsorisker, förslitningsskador och olyckor i arbetet. Sedan 1970-talet har de sociala och 

psykologiska aspekterna av arbetsmiljön fått ett allt större fokus. Det ledde till att 

Arbetsmiljölagen (AML) trädde i kraft 1978 (Aronsson et al., 2012). I AML står det att ”Lagens 

ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö” (SFS 1977:1160, 1 kap., 1§). Arbetsmiljö innefattar flera faktorer: den fysiska 

miljön (som buller, ergonomi) organisationsfaktorer (som arbetstider, tempo) och psykosociala 

faktorer (Näslund & Jern, 2015).  

Med psykosocial arbetsmiljö avses interaktionen mellan de psykologiska och sociala 

faktorerna som finns i arbetet (Näslund & Jern, 2015; Theorell, 2012). Hur en individ reagerar 

på den interaktionen kan bero antingen på genetiska faktorer eller tidigare erfarenheter. Det sätt 

som en individ handskas med de psykosociala påfrestningarna kallas för coping. En viktig 

aspekt för individens copingförmåga är kontroll-lokus (Locus of Control) När möjligheten att 

påverka ligger inom individen kallas det för intern kontroll-lokus och när möjlighet att påverka 

situationen ligger utanför individen kallas det för extern kontroll-lokus (Theorell, 2012).  

För att förklara arbetsmiljöeffekter på exempelvis motivation och välbefinnande är det 

viktigt att skilja på den faktiska arbetsmiljön och den upplevda arbetsmiljön. En 

organisationsförändring kan upplevas på olika sätt av olika individer, även om de vistas i 

samma faktiska arbetsmiljö. Enligt ett interaktionistiskt perspektiv beror det på samspelet 

mellan individen och dess omgivning. Hur arbetsmiljön tolkas kan därför bero på en 

kombination av faktorer: sociala faktorer, faktorer i organisationen och individfaktorer 

(Aronsson et al., 2012). Arbetsmiljöverkets föreskrift kring organisatorisk och social 

arbetsmiljö menar att det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagarna inte får en ohälsosam 

arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Enligt Karaseks (1979) krav-kontrollmodell uppstår arbetsbelastningen i interaktionen 

mellan arbetskrav och kontroll. Arbetskrav (job demands) är kraven som finns i arbetsmiljön 

och kontroll (job control) syftar på beslutsutrymmet i arbetet (Karasek, 1979; Karasek & 

Theorell, 1990). Den tvådimensionella krav-kontrollmodellen (figur 1) kan leda till fyra olika 

upplevelser av psykosocial arbetsmiljö som uppstår i interaktionen mellan höga och låga 

nivåer av krav och kontroll: arbete med hög ansträngning (High-strain jobs), arbete med låg 

ansträngning (Low-strain jobs), aktiva arbeten (active jobs) och passiva arbeten (passive jobs) 

(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990).   

Arbeten med hög ansträngning är förknippade med störst risk för psykisk ohälsa. Aktiva 

arbeten innebär ofta utmaningar och höga krav på prestation, men utan negativa konsekvenser. 

Arbeten med låg ansträngning innebär få utmaningar och hög kontroll över ställda krav. Dock 

är dessa typer av arbeten sällsynta. Passiva arbeten har låga krav och låg kontroll och är de som 

Figur 1. Krav-kontroll modellen (Karasek, 1979, s. 286) 
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är näst mest förknippat med psykosociala problem på arbetsplatsen och låg motivation (Karasek 

& Theorell, 1990). Theorell (2012) betonar vikten av att studera de olika psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna var för sig, för att på så sätt bättre förstå de konsekvenser som uppstår. 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer 

Arbetskrav. Med arbetskrav avses alla de omständigheter och faktorer på arbetsplatsen 

som belastar individen, även kallat arbetsbelastning. Arbetskrav är främst kopplade till att 

behöva arbeta hårt och snabbt, inte ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter och 

att kraven är motsägelsefulla. Arbetsbelastningen anses vara som störst när kraven är höga och 

kontrollen låg. Idag innebär många arbeten psykologiska krav på uppmärksamhet, 

koncentration och abstrakt tänkande. Eftersom organisationer förändras i takt med att samhället 

ställer nya krav på dem ges individerna i organisationerna möjligheter till kontinuerligt lärande 

och personlig utveckling. Detta innebär också andra krav på individen (Lindström et al., 1997). 

Arbetskrav innefattar underdimensionerna: kvantitativa krav, beslutskrav och inlärningskrav.  

Rollförväntningar. Rollförväntningar överlappar till stor del arbetskrav, men de är mer 

relaterade till sociala interaktioner medan arbetskrav är mer kopplade till jobbkarakteristika 

som tidspress, arbetstakt och komplexitet i arbetsuppgifter.  Rollförväntningar innefattar både 

tydlighet och otydlighet i rollen, rollkonflikt och rollöverbelastning (role overload). 

Rollförväntningar delas in i rollkonflikt och rolltydlighet (Lindström et al., 1997). 

Rollkonflikten motsvarar de sociala krav som uppstår i interaktionen med andra och 

rolltydlighet fungerar som en resurs i arbetet och innefattar bland annat tydligt definierade mål 

för arbetet (Aronsson et al., 2012).  

Kontroll i arbetet. På arbetsplatsen går det att se möjligheten att utöva kontroll utifrån 

två perspektiv: arbetstagarens och arbetsgivarens. Fokus här ligger enbart på arbetstagarens 

perspektiv. Beslutsutrymmet (decision latitude) innebär den möjlighet individen har att fatta 

beslut om sitt arbete. Beslutsutrymme består av två komponenter påverkansmöjlighet (authority 

over decisions) och kunskapskontroll eller stimulans (intellectual eller skill discretion) 

Påverkansmöjlighet innebär att individen har möjlighet att påverka vad som ska göras och hur 

(task control), medan kunskapskontroll/stimulans avser hur kunskap används i arbetet och om 

det finns möjlighet till kompetensutveckling (Theorell, 2012). Kontroll i arbete är en 

dominerande variabel i forskning om stress i arbetet. Kontroll innefattar arbetstagarens 

objektiva eller subjektiva möjlighet att utöva kontroll för att reglera arbetet eller fatta beslut 

som är viktiga för arbetet. Lindström et al. (1997) skiljer på kontroll, förutsägbarhet och 

skicklighet i arbetet. Kontroll mäter objektiva arbetsförhållanden medan förutsägbarhet och 

skicklighet i arbetet mäter subjektiva faktorer som individens förväntningar och upplevelse av 

skicklighet i arbetet kopplat till det egna beteendet. Möjlighet att fatta beslut eller delaktighet i 

beslut, avser i vilken grad den anställde ges möjlighet att utöva kontroll över sin arbetsmiljö 

(Lindström et al., 1997). Autonomi beskriver i vilken utsträckning individen har möjlighet att 

kontrollera hur och när de ska utföra vissa arbetsuppgifter (Hackman & Oldman, 1975). 

Kontroll i arbetet består i den här studien av tre underdimensioner: positiva utmaningar i arbetet, 

kontroll av arbetstakt och kontroll av beslut. 

Social interaktion. Krav-kontrollmodellen vidareutvecklades till att innefatta socialt 

stöd som en tredje dimension (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990). Med socialt 

stöd avses den positiva delen av social interaktion och innefattar stöd från betydelsefulla 

personer i individens omgivning, som exempelvis arbetskamrater, chefer, vänner eller 

familjemedlemmar (Lindström et al., 1997). Stöd från chefer och medarbetare har visat sig vara 

en viktig faktor för att minska stress i arbetsmiljön (Karasek & Theorell, 1990) och är den 

dimension som inkluderas i studien. 

Engagemang. Engagemang (Organizational commitment) kan beskrivas som hur 

mycket en individ identifierar sig med och känner sig involverad i organisationen. Det är ett 

flerdimensionellt begrepp som inkluderar en önskan att vara en del av organisationen, en tro på 
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och acceptans av de värderingar och mål som organisationen har, samt en vilja att anstränga sig 

för organisationen. Engagemang fokuserar på individens lojalitet, identifikation och delaktighet 

i organisationen. I vilken utsträckning en individ identifierar sig med organisationen kan 

antingen spegla arbetstillfredsställelse eller påverka arbetstillfredsställelsen (Lindström et al., 

1997). Engagemang i organisationen anses också spegla graden av entusiasm som en individ 

känner inför andra saker som är av betydelse för verksamheten (Aronsson et al., 2012).  

Organisationsförändringar och förändringsbenägenhet  

Organisationer behöver förändra sig för att anpassa sig till de krav som ställs från 

omgivningen. En sådan förändring kallas även organisationsutveckling, vilket innebär 

planerade interventioner vars syfte är att förbättra organisationen. Dessa kan utveckla både 

organisationerna och individerna inom dem (Aronsson et al., 2012). Förändringar ger de 

anställda möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas i takt med att organisationen förändras. 

Strukturer i en organisation som uppmuntrar individer och grupper till lärande, kallas också för 

ett innovativt organisationsklimat (Lindström et al., 1997).  

Organisationens klimat påverkas av ledarskapet och chefer tenderar också att anpassa 

sin ledarstil efter det rådande klimatet. Ledarstilen påverkas dessutom av chefens stresstålighet 

och förmåga till coping (Ekvall, 1996). För att mäta hur ledarskapet uppfattas av medarbetarna 

vidareutvecklade Ekvall och Arvonen (1991) the Two-Dimensional Model för att även passa 

företagsvärldens nya krav på flexibilitet och utveckling. Den ursprungliga modellen bestod av 

dimensionerna produktion (Production-oriented) och anställda (Emloyee-oriented). CPE-

modellen bygger på en faktoranalys där förändring (Change-oriented) integrerades som en 

tredje dimension i modellen. Förändringsdimensionen avsåg fånga chefers benägenhet att skapa 

visioner, acceptera nya idéer, fatta snabba beslut, främja samarbete och deras förmåga att inte 

vara överdrivet bundna till planering (Ekvall & Arvonen, 1991).  

Förändringar i organisationer, hur väl de än implementeras, kommer leda till motstånd 

hos vissa individer. Människor har ett behov av trygghet, förutsägbarhet och stabilitet. När de 

behoven hotas reagerar vi med olika försvarsbeteenden, vilka kan uppfattas som motstånd till 

organisationsförändringen. Försvarsbeteendena beror på att individen försöker bemästra 

situationen i förändringen, vilket är en naturlig reaktion, och behöver inte innebära att personen 

medvetet försöker motarbeta förändringen (Aronsson et al., 2012). Olika individer reagerar på 

olika sätt vid oförutsägbara händelser i miljön. De har olika preferens för förändring och 

variation. Vissa trivs bäst när de utsätts för utmaningar som framtida krav innebär, medan andra 

blir överväldigade av oro av att inte veta hur de ska hantera dessa framtida krav (Lindström et 

al., 1997).  

En annan viktig aspekt när det kommer till organisationsförändringar är att det oftast 

innebär dubbelarbete för personalen. Den ordinarie verksamheten ska fortlöpa som vanligt, 

samtidigt som förändringen genomförs. Detta påverkar förändringsprocessens förutsättningar 

att lyckas, vilket ger konsekvenser för både individen och organisationen (Aronsson et al., 

2012).  

Psykosocial arbetsmiljö inom förskolan 

En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i förskolan har visat sig vara personalen. 

Williams et al. (2016) menar att en välfungerande verksamhet med goda arbetsvillkor är mycket 

betydelsefullt för att personalen ska kunna uppnå en hög kvalitet i sitt arbete. Därmed är det 

angeläget att studera personalens upplevelse av sin arbetsmiljö. En annan viktig faktor för 

kvaliteten på förskolan är personalens kompetens (t.ex. Sheridan et al., 2009), vilket kan mätas 

exempelvis med utbildningsnivå. Studien ämnade kontrollera om upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön påverkades av individens utbildningsnivå. Andra bakgrundsvariabler 

som antogs kunna påverka var ålder och tid på nuvarande arbetsplats. Studien avsåg dessutom 
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att kontrollera för förändringsbenägenhet på tre olika nivåer: individ-, arbetsplats- och 

chefsnivå. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka personalens upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön och studera om förskolor som infört åldersspecifika barngrupper (ÅS) skiljde sig 

från de som har åldersblandade barngrupper (ÅB). Gruppen ÅS delades även upp i två: de som 

hade infört åldersspecifika grupper för mer än två år sedan (ÅS1) eller mindre än två år sedan 

(ÅS2) då en pågående organisatorisk förändringsprocess antogs kunna påverka upplevelsen av 

den psykosociala arbetsmiljön.  

Studiens frågeställning var: Påverkas personalens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 

av barngruppernas ålderssammansättning? 

Hypotes 1: Upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig mellan organisationsformerna 

ÅB och ÅS. 

Hypotes 2: Upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig mellan organisationsformerna 

ÅB, ÅS1 och ÅS2. 

Metod 

Deltagare 

Studien grundade sig på totalt 184 respondenter fördelade på 22 förskolor, varav 119 

deltagare arbetade med åldersblandade barngrupper (ÅB) och 65 deltagare arbetade med 

åldersspecifika barngrupper (ÅS). Inom gruppen ÅS arbetade 34 deltagare på en förskola som 

haft denna organisationsform längre än två år (ÅS1) och 31 deltagare på en förskola som haft 

den mindre än två år (ÅS2). Total svarsfrekvens uppgick till 71 procent. Av pedagogerna 

(samtlig personal på förskolan som arbetar med barn) hade en procent inte angett 

utbildningsnivå, tre procent hade grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå, 22 procent 

hade gymnasialutbildning och 75 procent hade universitets- eller högskoleutbildning. Den 

totala andelen förskollärare på de studerade förskolorna uppgick totalt till 67 procent med en 

variation mellan 27 och 100 procent. Fördelningen mellan de olika organisationsformerna finns 

samlad i tabell 1. Av förskolorna i gruppen ÅS hade tio av elva infört organisationsformen 

under de senaste tio åren och en hade haft den sedan 1980-talet. Deltagarna var mellan 20 och 

66 år gamla och hade arbetat mellan en månad och 37 år på sin nuvarande arbetsplats.  

 
Tabell 1. Deskriptiv statistik avseende fördelning av deltagare (ÅB: åldersblandade barngrupper, ÅS: 

åldersspecifika barngrupper, ÅS1: åldersspecifika barngrupper infört för mer än två år sedan och ÅS2: 

åldersspecifika barngrupper infört för mindre än två år sedan) samt fördelning av förskolor. 

Deltagare TOT   ÅB ÅS   ÅS1 ÅS2 

Antal deltagare 184  119 65  34 31 

Ej angett utbildningsnivå 2  2 0  0 0 

Grundskola 5  5 0  0 0 

Gymnasie 40  27 13  3 10 

Högskola/universitet 137  85 52  31 21 

Andel förskollärare (i %) 74%  71% 80%  91% 68% 
        

Förskolor som ingår i studien        

antal förskolor 22  11 11  7 4 

antal pedagoger* 258  147 111  66 45 

antal förskollärare* 173  89 84  53 31 

andel förskollärare (%) 67%  61% 76%  80% 69% 

* uppgifterna insamlade där möjligt från förskolechefer och i annat fall från förskolpedagoger 
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Instrument 

För att studera personalens skattning av sin psykosociala arbetsmiljö användes 

frågeformuläret General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work 

(QPS-Nordic) (Dallner et al., 2000), vilket avser att mäta psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet. Frågeformuläret klassificeras, enligt Dallner et al. (2000), efter följande områden 

och med de tillhörande skalor studien inkluderade: 

 arbetsnivå (arbetskrav, kontroll i arbetet och rollförväntningar) 

 social och organisationsnivå (social interaktion och organisationskultur) 

 individnivå (engagemang i organisationen, preferens för utmaningar) 

Inom respektive skala inkluderades underdimensioner enligt följande; arbetskrav 

(kvantitativa arbetskrav, beslutskrav och inlärningskrav), kontroll i arbetet (positiva utmaningar 

i arbetet, kontroll av beslut och kontroll av arbetstakt), rollförväntningar (rollkonflikt och 

rolltydlighet), social interaktion (stöd från chef och från arbetskamrater) och engagemang i 

organisationen. Två underdimensioner användes för att kontrollera för förändringsbenägenhet 

på individ- och arbetsplatsnivå: förutsägbarhet (preferens för utmaningar) och 

organisationsklimat (innovativt klimat). I respektive underdimension ingår en till fyra frågor 

(tabell 2, bilaga 1). 

För att studera personalens skattning av chefernas förändringsbenägenhet användes frågor från 

Change-, Production- and Employee-Oriented Leadership Model, (CPE-modellen) (Ekvall & 

Arvonen, 1991). Från CPE-modellens underdimension Change-Orientation valdes fem frågor 

som avser mäta chefernas förändringsorientering (Ekvall & Arvonen, 1991) (tabell 2, bilaga 1). 

 
Tabell 2. Skalor och underdimensioner i enkäten, samt antal frågor per dimension 

Skalor och underdimensioner Frågor i enkäten 

Arbetskrav   

 Kvantitativa arbetskrav 7, 8, 9, 10 

 Beslutskrav 11, 13, 14 

 Inlärningskrav 12, 15, 19 

Rollförväntningar  

 Rolltydlighet 20, 21, 22 

 Rollkonflikt 23, 24, 25 

Kontroll i arbetet  

 Positiv utmaningar i arbetet 16, 17, 18 

 Kontroll av beslut 26, 27, 32, 33 

 Kontroll av arbetstakt 28, 29, 30, 31 

Social interaction  

 Stöd från chef och arbetskamrater 37, 38, 39 

Engagemang  

 Engagemang i organisationen 48, 49, 50 

Förutsägbarhet  

 Preferens för utmaning 34, 35, 36 

Organisationskultur  

 Innovativt klimat 45, 46, 47 

Förändringsbenägenhet CPE  

 Förändringsbenägenhet hos chef 40, 41, 42, 43, 44  
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Samtliga frågor skattades utifrån en femgradig Likertskala, där (1) innebär mycket 

sällan eller aldrig och (5) innebär mycket ofta eller alltid. Utöver dessa, innehöll 

frågeformuläret även frågor gällande arbetsplats, ålder, utbildningsnivå, anställningsvillkor 

samt anställningstid (fråga 1-6, se bilaga 1). Övergripande bakgrundsinformation gällande 

barngruppernas åldersfördelning, andel förskollärare och när en eventuell 

organisationsförändring genomfördes samlades in från respektive förskolechef. 

Design 

Studien byggde på en kvasiexperimentell design med icke ekvivalenta grupper utan 

föremätning och med kontrollgrupp. Shadish, Cook och Campbell (2002) menar att med en 

studiedesign utan en föremätning går det inte uttala sig om ifall det skett någon förändring, 

vilket anses vara ett hot mot den interna validiteten. För att stärka den interna validiteten 

använde sig studien av en kontrollgrupp i form av de förskolor som har avdelningar med 

åldersblandade barngrupper. Svartdal (2001) menar att när det inte sker någon randomisering 

så riskerar grupperna att i utgångsläget vara systematiskt olika (non-equivalent groups).  

Studien syftade till att studera skillnader i medarbetarnas skattning av sin psykosociala 

arbetsmiljö i två respektive tre olika organisationsformer. Den oberoende variabeln 

organisationsform delades upp i olika nivåer utifrån om personalen arbetade med 

åldersspecifika barngrupper (ÅS), studiens experimentgrupp, eller med åldersblandade 

barngrupper (ÅB), studiens kontrollgrupp. Experimentgruppen delades sedan in i två grupper 

beroende på när förändringen från åldersblandade grupper till åldersspecifika grupper infördes. 

Gruppen ålderspecifika barngrupper ÅS1 hade haft ålderspecifika barngrupper i mer än två år 

och ålderspecifika barngrupper ÅS2 hade haft det mindre än två år och antogs därmed 

fortfarande vara i en förändringsprocess. Denna uppdelning gjordes eftersom den pågående 

processen med organisationsförändringar antogs kunna påverka upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön.  

Beroende variabel var medarbetarnas skattningar av den psykosociala arbetsmiljön. I 

den statistiska bearbetningen av materialet, som byggde på variansanalys, analyserades följande 

arbetsmiljöfaktorer som beroende variabler: 

1) kvantitativa arbetskrav 

2) beslutskrav 

3) inlärningskrav 

4) rolltydlighet 

5) rollkonflikt 

6) kontroll av beslut 

7) kontroll av arbetstakt 

8) positiva utmaningar i arbetet 

9) socialt stöd 

10) engagemang  

Studien kontrollerade för variabler som antogs kunna påverka resultatet. De 

bakgrundsvariabler som kontrollerades för var ålder, utbildningsnivå samt arbetad tid på 

arbetsplats. Dessutom kontrollerade studien för förändringsbenägenhet på tre nivåer: chefsnivå 

med variabeln chefens förändringsbenägenhet, på individnivå genom variabeln preferens för 

utmaningar och på arbetsplatsnivå genom variabeln innovativt klimat. De psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna samt de variabler som studien kontrollerade för bildade index utifrån 

enkätfrågorna. Indexens reliabilitet testades med Cronbachs Alfa, vilket enligt DeVellis (2016) 

är det mest använda reliabilitetsmåttet. 

Procedur 

Rekrytering av deltagare inleddes med en intresseförfrågan till samtliga förskolechefer 

inom Östersunds kommun. Förskolor med åldersspecifika barngrupper (experimentgrupp) 
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identifierades genom kontakt med förskolechefer samt information från Östersunds kommuns 

hemsida1. Totalt identifierades 12 förskolor med endast åldersspecifika barngrupper. Av dessa 

inkluderades 11 förskolor som arbetade med relativt lika stora barngrupper. Som kontrollgrupp 

inkluderades 11 förskolor med åldersblandade barngrupper. Likheter mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen var geografisk närhet, antal barn per avdelning och 

antal pedagoger per barn. Kontrollgruppen antogs inte skilja sig systematiskt från 

experimentgruppen, förutom möjligtvis på de variabler som studien ämnade kontrollera för. De 

22 förskolorna kontaktades sedan i första hand via förskolechefen. På vissa förskolor togs 

kontakten direkt med personalen, efter överenskommelse med respektive förskolechef. 

Datainsamlingen genomfördes under november 2016 i samband med verksamheternas 

ordinarie APT (Arbetsplatsträff) eller motsvarande. Första sidan på enkäten (Bilaga 1) bestod 

av ett informationsbrev angående studien och deltagandet. I de flesta fall fick deltagarna även 

muntlig information om studien (utöver den skriftliga informationen) innan de fattade beslut 

om att delta. Enkäterna samlades in direkt efter att deltagarna fyllt i dem. I fyra fall lämnades 

enkäterna hos en ansvarig på förskolan. Ifyllda enkäter lades då i igenklistrade kuvert och 

hämtades vid ett senare tillfälle.  

Dataanalys 

Databearbetning. Databearbetningen genomfördes i IBM SPSS Statistics 24.0 och 

analyserna genomfördes med en signifikansnivå på fem procent. Det interna bortfallet låg på 

0.6 procent och uteblivna svar hanterades genom medelvärdessubstitution. 

Index. Index bildades av de frågor som tillhörde respektive psykosociala 

arbetsmiljöfaktor. Följande index skapades: Kvantitativa arbetskrav, beslutskrav, 

inlärningskrav, positiva utmaningar i arbetet, rolltydlighet, rollkonflikt, kontroll av beslut, 

kontroll av arbetstakt, socialt stöd och engagemang. Index skapades även för de faktorer som 

studien ämnar kontrollera för: preferens för utmaningar, innovativt klimat, och chefens 

förändringsbenägenhet. 

Reliabilitetsanalys. En reliabilitetsanalys med Cronbachs alfa genomfördes på de tio 

studerade arbetsmiljöfaktorerna (QPS). Reliabilitetsanalyser genomfördes även för indexen 

preferens för utmaningar (QPS), innovativt klimat (QPS) och chefens förändringsbenägenhet 

(CPE-modellen).  

Omkodning av bakgrundsvariabler. Bakgrundsvariabeln utbildningsnivå omkodades 

från tre till två nivåer, där grundskole- och gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå 

slogs ihop till en nivå, medan universitets- och högskolenivå kvarstår som den andra. Detta 

gjordes för att störst skillnad antogs ligga mellan gruppen förskollärare och övriga pedagoger 

och för att gruppen med grundskoleutbildning ansågs vara för liten (N=5) för statistisk analys.    

T-test. T-test med oberoende mätningar genomfördes för att identifiera eventuella 

skillnader mellan organisationsformerna ÅB och ÅS. T-test med oberoende mätningar 

genomfördes också för att undersöka om studiens medelvärde per psykosocial arbetsmiljöfaktor 

signifikant skiljde sig från QPS-Nordics referensvärden.  

Variansanalys. Envägs variansanalyser (ANOVA) genomfördes för att identifiera 

eventuella skillnader mellan de tre olika grupperna ÅB, ÅS1 och ÅS2. För att klargöra var 

eventuella skillnader fanns gjordes parvisa jämförelser med hjälp av Tukey post hoc test, med 

en signifikansnivå på p<.05. Tvåvägs variansanalyser (3x2 ANOVA) genomfördes med 

organisationsform (ÅB, ÅS1 och ÅS2) som faktor ett och med utbildningsnivå (två nivåer) som 

faktor två. För att kontrollera för andra variabler utvidgades denna tvåvägs variansanalys med 

följande kovariat: ålder, tid på arbetsplats, chefens förändringsbenägenhet, preferens för 

utmaning och innovativt klimat. 

 
                                                           
1 http://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/forskola/forskolor.html 
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Etik 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer finns det fyra allmänna 

huvudkrav på forskning. Kortfattat handlar dessa om att informera deltagarna om studien och 

sin medverkan och hur den samlade informationen från deltagarna ska förvaras och användas 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie informerades de flesta av deltagarna personligen av 

forskarna om studiens syfte och om deltagandevillkoren. Därefter delades enkäten ut till de som 

valde att delta. I de fall då inte forskarna var närvarande vid ifyllnad av enkäten fanns skriftlig 

information om studien. På enkätens försättsblad fanns också information om projektet, att 

deltagandet var frivilligt och att deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan.  Dessutom fanns 

information om att medverkan inte gick att avbryta efter att enkäten lämnats in, eftersom 

enkäten besvarades anonymt och därmed inte gick att spåra.  För att säkerställa konfidentialitet 

förvarades ifyllda enkäter i ett låsbart arkiv dit endast forskarna hade tillträde. Vid 

datainkodning sifferkodades namnen på förskolor för att förhindra spårningen av individuella 

deltagare. Resultaten sammanställdes och redovisades på gruppnivå, där endast 

organisationsform fanns representerat.  

Genom att tydligt understryka frivilligheten och möjligheten att avbryta medverkan i 

undersökningarna, så förväntas de som kan ha känt obehag inför att medverka i undersökningen 

ha valt att avstå medverkan. Det är av vikt att påpeka att det kan råda ett maktförhållande mellan 

medarbetare och närmaste chef, det vill säga att medarbetarna kan ha känt sig tvingade till att 

medverka i undersökningen, framför allt vid de tillfällen då chefen var närvarande vid ifyllandet 

av enkäten. Det kan också ha funnits ett maktförhållande mellan deltagarna och den forskare 

som närvarade, vilket också kan ha bidragit till att deltagarna känt sig tvingade att medverka. 
 

Resultat 

Resultatet av reliabilitetsanalysen Cronbachs alfa (α) för samtliga variabler redovisas i 

tabell 3. Variabeln inlärningskrav uteslöts ur vidare analyser på grund av den låga interna 

konsistensen (α=0.37). I tabell 3 redovisas deskriptiv statistik per variabel: antal deltagare (N), 

medelvärde (M), referensvärden från QPS-Nordic (N=2010), standardavvikelse (SD) samt antal 

frågor som ingår i varje variabel. T-test med oberoende mätningar visade att medelvärdena för 

samtliga psykosociala arbetsmiljöfaktorer samt kontrollvariabler skiljer sig signifikant (p<.01) 

från QPS-Nordics referensvärden (se tabell 3). 

 
Tabell 3. Deskriptiv statistik för samtliga deltagare redovisat för varje psykosocial arbetsmiljöfaktor och 

kontrollvariabel 
Psykosocial arbetsmiljöfaktor N M³ Referensvärde¹ SD α Antal frågor 

Kvantitativa arbetskrav 175 3,11 3,26 0,61 0,65 4 

Beslutskrav 183 3,89 2,55 0,50 0,54 3 

Inlärningskrav 181 2,85 2,63 0,53 0,37 3 

Rollkonflikt 177 2,79 2,38 0,72 0,67 3 

Rolltydlighet 183 4,52 4,21 0,53 0,72 3 

Kontroll av beslut 180 3,04 2,76 0,67 0,71 4 

Kontroll av arbetstakt 184 1,88 2,81 0,66 0,71 4 

Positiva utmaningar i arbetet 184 4,48 3,94 0,47 0,61 3 

Stöd från chefer och arbetskamrater 183 4,00 3,49 0,75 0,75 3 

Engagemang i organisationen 182 3,79 3,28 0,80 0,83 3 

Kontrollvariabler       

Preferens för utmaningar 180 3,23 3,36 0,72 0,69 3 

Innovativt klimat 182 4,09 3,35 0,59 0,55 3 

Förändringsbenägenhet hos chefen 180 3,48 -² 0,67 0,81 5 

¹Referensvärden är från QPS-Nordic (Dallner et al., 2000) 

²Frågorna kommer från CPE-modellen och saknar därför referensvärden 

³Samtliga medelvärden skiljer sig signifikant (p<.01) från QPS-Nordics referensvärden  
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Studiens huvudjämförelse var mellan grupperna ÅB (åldersblandade barngrupper) och 

ÅS (åldersspecifika barngrupper). T-test för oberoende mätningar visade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna ÅB och ÅS inom någon av de nio variablerna.  

Gruppen med åldersspecifika barngrupper delades i två grupper beroende på när 

organisationsförändringen infördes, då det antogs kunna ge olika resultat. Medelvärden för 

grupperna ÅB (åldersblandade barngrupper), ÅS1 (åldersspecifika barngrupper infört för mer 

än två år sedan) och ÅS2 (åldersspecifika barngrupper infört för mindre än två år sedan) 

redovisas i tabell 4. Envägs variansanalys av grupperna ÅB, ÅS1 och ÅS2 visade signifikanta 

skillnader på följande variabler: kvantitativa arbetskrav F(2,181)= 3.12, p<.05, η²=0.05 och 

beslutskrav F(2,181)= 6.44, p<.05, η²=0.07. Post hoc testet Tukey HSD visade en signifikant 

skillnad i upplevda kvantitativa arbetskrav där ÅS1 upplevde högre krav (M=3.32) än ÅS2 

(M=2.96). Post hoc testet visade att ÅS1 upplevde högre beslutskrav (M=4.15) än både ÅS2 

(M= 3.76) och ÅB (M=3.84). 
 

Tabell 4. Medelvärden för organisationsformerna ÅB (åldersblandade barngrupper), ÅS1 (åldersspecifika 

barngrupper infört för mer än två år sedan) och ÅS2 (åldersspecifika barngrupper infört för mindre än två år 

sedan) redovisat per psykosocial arbetsmiljöfaktor 

  Medelvärde     

Psykosocial arbetsmiljöfaktor ÅB (N=119) ÅS1 (N=34) ÅS2 (N=31) 

Kvantitativa krav 3,10 3,32*² 2,96*² 

Beslutskrav 3,84*¹ 4,15*¹*² 3,76*² 

Inlärningskrav 2,85 2,88 2,75 

Rollkonflikt 2,75 2,93 2,77 

Rolltydlighet 4,52 4,41 4,59 

Beslutskontroll 3,00 3,15 3,02 

Kontroll av arbetstakt 1,87 1,87 1,91 

Positiva utmaningar 4,45 4,56 4,47 

Socialt stöd 3,94 4,08 4,09 

Engagemang 3,78 3,92 3,60 
    

*¹ Signifikant (p<.05) skillnad mellan ÅB och ÅS1  
*² Signifikant (p< .05) skillnad mellan ÅS1 och ÅS2  

  
  

Utbildningsnivå antogs vara en variabel som i kombination med organisationsform 

skulle kunna påverka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Tvåvägs variansanalys 

med organisationsform som faktor ett och utbildningsnivå som faktor två visade signifikanta 

skillnader på följande variabler: beslutskrav, rolltydlighet och engagemang. På beslutskrav 

(figur 2) fanns en signifikant huvudeffekt av utbildningsnivå F(1,176)= 8.23, p<.01, η²=0.05. 

På rolltydlighet (figur 3) fanns signifikanta huvudeffekter av organisationsform F(2,176)= 3.54, 

p<.05, η²=0.04 och utbildningsnivå F(1,176)= 10.11, p<.01, η²=0.05. På engagemang (figur 4) 

fanns en signifikant huvudeffekt av utbildningsnivå F(1,176)=9.62, p<.01, η²=0.05, samt en 

interaktionseffekt F(2,176)= 3.62, p<.05, η²=0.04 av organisationsform och utbildningsnivå. 



Betydelsen av förskolegruppers ålderssammansättning för personalens psykosociala arbetsmiljö 

 

14 
 

En tvåvägs variansanalys med organisationsform som faktor ett och utbildningsnivå 

som faktor två samt med fem kovariat (ålder, tid på arbetsplats, chefens 

förändringsbenägenhet, preferens för utmaning och innovativt klimat) visade att när hänsyn 

togs för kovariat kvarstod inte effekten av organisationsform. Effekten av utbildningsnivå 

kvarstod på variablerna beslutskrav och rollkonflikt. De kovariat som signifikant (p<.05) 

påverkade resultatet av de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna redovisas i tabell 5. 
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Figur 2. Tvåvägs variansanalys med faktorerna 

organisationsform (ÅB: åldersblandade 

barngrupper, ÅS1: åldersspecifika barngrupper 

infört för mer än två år sedan, ÅS2: ålderspecifika 

barngrupper infört för mindre än två år sedan) och 

utbildningsnivå gav på variabeln beslutskrav en 

huvudeffekt av utbildningsnivå. 

Figur 3. Tvåvägs variansanalys med faktorerna 

organisationsform (ÅB: åldersblandade 

barngrupper, ÅS1: åldersspecifika barngrupper 

infört för mer än två år sedan, ÅS2: ålderspecifika 

barngrupper infört för mindre än två år sedan) och 

utbildningsnivå gav på variabeln rolltydlighet 

huvudeffekter av organisationsform och 

utbildningsnivå. 
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Figur 4. Tvåvägs variansanalys med faktorerna 

organisationsform (ÅB: åldersblandade 

barngrupper, ÅS1: åldersspecifika barngrupper 

infört för mer än två år sedan, ÅS2: ålderspecifika 

barngrupper infört för mindre än två år sedan) och 

utbildningsnivå gav på variabeln engagemang en 

huvudeffekt av utbildningsnivå, samt en 

interaktionseffekt av organisationsform och 

utbildningsnivå. 
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Tabell 5. Kovariaten (ålder, tid på arbetsplats, chefens förändringsbenägenhet, preferens för utmaningar och 

innovativt klimat) och deras effekt på de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna. 

Psykosocial arbetsmiljöfaktor Ålder 
Tid på 

arbetsplats 

Chefens 

förändrings- 

benägenhet 

Preferens för 

utmaningar 

Innovativt 

klimat 

Beslutskrav x   x  

Rollkonflikt 
    x 

Rolltydlighet x   x x 

Kontroll av beslut 
   x x 

Positiva utmaningar x  x  x 

Socialt stöd 
  x  x 

Engagemang 
  x x x 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens primära hypotes var att upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skulle skilja 

sig mellan personal som arbetade med åldersblandade barngrupper (ÅB) och personal med 

åldersspecifika barngrupper (ÅS). Utifrån de nio uppmätta och analyserade 

arbetsmiljöfaktorerna (kvantitativa arbetskrav, beslutskrav, rolltydlighet, rollkonflikt, kontroll 

av beslut, kontroll av arbetstakt, positiva utmaningar i arbetet, socialt stöd och engagemang) 

fann studien ingen skillnad mellan de olika organisationsformerna ÅB och ÅS. Williams et al. 

(2016) fann i sin studie att de flesta av de tillfrågade förskollärarna föredrog åldersspecifika 

barngrupper. Även under insamling av material till denna studie pratade flera förskollärare i 

gruppen ÅB om att de önskade få arbeta i grupper med mer jämnåriga barn och många 

förskollärare i gruppen ÅS om att de var nöjda med att arbeta just med denna organisationsform. 

Det är därmed intressant att denna preferens för åldersspecifika barngrupper inte verkar speglas 

i någon av studiens psykosociala arbetsmiljöfaktorer. En fortsatt forskningsfråga skulle kunna 

vara att undersöka om organisationsformen påverkar förskolans kvalitet. Kvaliteten av den 

pedagogiska verksamheten på förskolan påverkar i sin tur barnens välmående, samt deras 

emotionella och kognitiva utveckling och är därmed ett angeläget forskningsområde.   

Studiens andra hypotes ämnade se om skillnaden i upplevd psykosocial arbetsmiljö 

påverkades av en pågående förändringsprocess. Gruppen med förskolor som arbetade med 

åldersspecifika barngrupper delades därmed i två grupper, där ÅS1 hade arbetat i denna 

organisationsform i längre än två år, medan ÅS2 ansågs vara i en förändringsprocess eftersom 

organisationsförändringen gjordes för mindre än två år sedan. Studien fann statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna på två arbetsmiljöfaktorer: kvantitativa arbetskrav och 

beslutskrav. Gruppen ÅS1 som arbetat längre med åldersspecifika barngrupper upplevde högre 

kvantitativa arbetskrav än gruppen ÅS2 som var i förändringsprocessen, vilket utifrån de 

använda teoretiska modellerna hade kunnat förutsättas vara den motsatta. Kvantitativa 

arbetskrav är kopplade till att behöva arbeta i högt tempo och att ha för mycket att göra 

(Karasek, 1979; Lindström et al., 1997) och dessutom anses förändringsprocesser oftast 

upplevas som mer arbetskrävande för personalen (Aronsson et al., 2012). Det är svårt att 

förklara varför den skillnaden egentligen uppstod, men kanske berodde den på skillnader mellan 

grupperna. En annan möjlig förklaring kunde vara att utbildningsnivån i grupperna var olika.  

Vad gäller beslutskrav visade analysen att de som arbetat längre med åldersspecifika 

barngrupper (ÅS1) upplevdes dessa krav som högre än både de som var i förändringsprocessen 

(ÅS2) och de som arbetade i åldersblandade barngrupper (ÅB). Beslutskrav handlar om att fatta 

snabba och komplicerade beslut och att vara maximalt fokuserad. Williams et al. (2016) menade 

att förskollärarna upplevde att i åldersblandade grupper krävde de yngre barnen uppmärksamhet 

och omsorg på bekostnad av de äldre barnen. Denna studie visade att upplevelsen av beslutskrav 
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var högre för personalen när barnen var i åldersspecifika grupper. Det skulle kunna innebära att 

de äldre barnen har möjlighet att ställa högre krav på uppmärksamhet hos personalen när de är 

i en åldersspecifik grupp. Det skulle i så fall kunna gynna deras lärande och utveckling, vilket 

är något som kan vara av intresse för vidare forskning. 

Personalen i åldersspecifika barngrupper upplevde högre beslutskrav, men inte en högre 

grad av kontroll i jämförelse med personalen i åldersblandade barngrupper och personalen i en 

organisationsförändring. Enligt Lindström et al. (1997) och Karasek (1979) är 

arbetsbelastningen som störst när kraven är höga och kontrollen låg. Slutsatsen som skulle 

kunna dras är att arbetsbelastningen var högre för de som arbetat med åldersspecifika 

barngrupper en längre tid. Även om studien inte kunde visa statistiskt säkerställda skillnader i 

faktorerna positiva utmaningar, socialt stöd och engagemang, så var medelvärdena för gruppen 

som arbetade med åldersspecifika barngrupper något högre än för gruppen som arbetade med 

åldersblandade barngrupper. Dessa faktorer kan enligt Karasek och Theorell (1990) moderera 

de negativa effekterna för arbetsbelastning. Några generella slutsatser gällande skillnader 

mellan dessa gruppers upplevda psykosociala arbetsmiljö kan inte dras utifrån denna studie. 

Skillnader mellan grupperna är allmänt små och fortsatta studier med större urval behövs för 

att se om de funna resultaten kan upprepas. 

I tidigare studier (t.ex. Sheridan et al., 2009; Sylva et al., 2010) lyftes lärarnas 

kompetens som en av de viktigaste aspekterna för förskolans kvalitet. För att undersöka om 

personalens kompetens påverkade upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön analyserades 

alla variablerna utifrån utbildningsnivå. Tvåvägs variansanalyser med faktorerna 

organisationsform (ÅB, ÅS1, ÅS2) och utbildningsnivå (grundskole-/gymnasieutbildning och 

högskole-/universitetsutbildning) visade att personalen som arbetade med åldersblandade 

barngrupper och var i förändringsprocessen upplevde en högre grad av rolltydlighet (ÅB) 

jämfört med de som arbetade med åldersspecifika barngrupper (ÅS1). Alla tre grupper skattade 

rolltydlighet högt vilket är positivt, då det kan anses som en dimension av kontroll (Aronsson 

et al., 2012). Den upplevda rolltydligheten påverkades även av utbildningsnivån, där högskole- 

och universitetsutbildad personal upplevde högre rolltydlighet än grundskole- och 

gymnasieutbildad personal. Detta skulle kunna förklaras genom att förskollärare har en 

tydligare roll utifrån läroplanen, samt att de har ansvaret över att sätta de pedagogiska målen 

för verksamheten (Skolverket, 2016a). 

Vid analys av hela den studerade populationen fann studien att förskolepersonalen i 

Östersunds kommun upplevde en hög grad av beslutskrav och en låg grad av kontroll av 

arbetstakt. Höga krav i kombination med låg grad av kontroll är enligt krav-kontrollmodellen 

förknippat med ansträngande arbeten (high-strain jobs), vilket har visat sig kunna leda till 

psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). 

Personalen skattade däremot sin upplevelse av psykosocial arbetsmiljö högt inom följande 

variabler: rolltydlighet, socialt stöd och positiva utmaningar i arbetet. Tydliga roller, positiva 

utmaningar i arbetet och ett gott socialt stöd från såväl chefer som medarbetare kan moderera 

upplevelsen av krav och agera stödjande för individens copingförmåga (Johnson & Hall, 1988; 

Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012). Förskolepersonalen skattade även sitt engagemang 

högt, vilket skulle kunna förklaras med det sociala stödet på arbetsplatsen och att andra aspekter 

av kontroll än just kontroll av arbetstakt medförde att de överlag trivs bra på sina respektive 

arbetsplatser. Lindström et al. (1997) menar att arbetstillfredsställelse och engagemang är 

korrelerade och anses kunna ha ett reciprokt samband. 

Utifrån krav-kontrollmodellen är skillnaden mellan ett aktivt arbete och ett 

ansträngande arbete nivån av upplevd kontroll (Karasek, 1979). Bland förskolepersonalen var 

kontroll av arbetstakt markant lägre än Dallner et al.’s (2000) referensvärde för nordiska 

yrkesgrupper. Det skulle kunna vara en förklaring till varför förskolepersonal varit särskilt 

drabbad av ökad ohälsa. Personalens upplevelse av stöd och engagemang kan däremot 
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moderera bristen på upplevd kontroll (Karasek & Theorell, 1990), men inte häva dess effekt 

helt och hållet. Inom förskolan skulle antalet personal per barn kunna fungera som en moderator 

för upplevelsen av den höga arbetstakten. Även om personaltätheten totalt sett inte minskat, så 

gör barnens längre vistelsetider att personaltimmarna måste spridas ut på fler timmar. Detta 

medför färre timmar då alla pedagogerna är på plats samtidigt, vilket skulle kunna förklara 

varför arbetstakten upplevs som för hög. Dessutom är det rimligt att anta att det ökade antalet 

sjukdagar (Försäkringskassan, 2016) medför en ökad arbetsbelastning för kvarvarande 

personal, särskilt om en sjukskriven förskollärare ersätts av en outbildad vikarie. Vidare 

rapporterar verksamhetschefen M. Laurin-Jacobsson (personlig kommunikation, 2016-12-09) 

en stor brist på förskollärare, vilket också bidrar till en högre belastning på befintliga 

förskollärare. Studien fann att andelen förskollärare varierade stort mellan förskolor där spannet 

var mellan 27 procent och 100 procent. Belastningsgraden för förskollärare skiljer sig därmed 

stort mellan de olika arbetsplatserna. Ett förslag till vidare studier är att se om den psykosociala 

arbetsmiljön skiljer sig mellan förskolorna och om denna skillnad kan kopplas vidare till 

kvalitetsskillnader. 

Studien kontrollerade även för förändringsbenägenhet, eftersom det var något som 

antogs kunna påverka resultatet. Förändringsbenägenheten ansågs kunna verka på olika nivåer 

inom organisationen: chefs-, arbets- och individnivå. Detta medförde att studien använde tre 

kovariat för att kontrollera för förändringsbenägenhet: chefens förändringsbenägenhet, 

innovativt klimat och preferens för utmaningar. När studien kontrollerade för kovariat försvann 

de tidigare signifikanta resultaten av organisationsform, vilket tyder på att kovariaten (ålder och 

förändringsbenägenhet på olika nivåer) är av betydelse för upplevelsen av psykosocial 

arbetsmiljö.  

Det innovativa klimatet visade sig ha samband med ett flertal variabler: rollkonflikt, 

rolltydlighet, kontroll av beslut, positiva utmaningar i arbetet, socialt stöd och engagemang. 

Eftersom det innovativa arbetsklimatet anses spegla de mönster som finns i organisationen och 

deras flexibilitet genom förändring (Lindström et al., 1997) ter det sig ganska rimligt att det har 

samband med ovan nämnda variablerna. Positiva utmaningar i arbetet, socialt stöd och 

engagemang var de variabler uppvisade samband med chefens förändringsbenägenhet. De 

variablerna är starkt förknippade med den sociala miljön och öppenhet för förändringar och nya 

idéer, vilket Ekvall & Arvonen (1991) menade kan påverka upplevelsen av psykosocial 

arbetsmiljö. Det ligger även i linje med Ekvalls (1996) slutsatser att chefens sätt att hantera 

förändringar påverkar och påverkas av sociala faktorer på arbetet.  

Beslutskrav, kontroll av beslut, rolltydlighet samt engagemang hade samband med 

individens preferens för utmaning. Eftersom individer skiljer sig i förändringsbenägenhet och 

förhåller sig på olika sätt till nya förutsättningar (Lindström et al., 1997) skulle detta delvis 

kunna förklaras med att olika individer hanterar förändringar på olika sätt beroende av 

copingmönster och kontroll-lokus (Theorell, 2012). Organisationens klimat påverkas av 

ledarskapet och chefer tenderar också att anpassa sin ledarstil efter det rådande klimatet. 

Ledarstilen påverkas dessutom av chefens stresstålighet och förmåga till coping (Ekvall, 1996). 

Det skulle kunna innebära att de olika nivåerna av förändringsbenägenhet som studien 

kontrollerade för till viss del hänger samman. Hur dessa samband ser ut och hur de påverkar 

psykosocial arbetsmiljö kan vara intressant för vidare forskning. 

Förutom förändringsbenägenhet kontrollerade studiedesignen även för 

bakgrundsvariablerna ålder och tid på arbetsplats då det antogs kunna påverka resultatet. Tid 

på arbetsplats gav inga signifikanta effekter, medan ålder var en faktor som spelade roll när 

det kom till beslutskrav, positiva utmaningar i arbetet samt engagemang. Hur sambanden 

mellan kovariaten och de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna hänger ihop ligger utanför 

studiens frågeställning, men kan vara intressant att studera i vidare forskning. 
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Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen för studien var 71 procent och det externa bortfallet kan ha haft flera 

tänkbara förklaringar. På flertalet förskolor hade en avdelning fortfarande öppet vid tidpunkten 

för APT (arbetsplatsträff), vilket medförde att inte all personal hade möjlighet att delta i studien. 

Vissa saknades vid APT på grund av sjukdom och dessutom kan personal ha valt att inte delta 

i studien. Grupperna i studien var olika stora, där kontrollgruppen (N=119) var betydligt större 

än experimentgruppen (N=65). Studien inkluderade samtliga identifierade förskolor som infört 

åldersspecifika barngrupper (bortsett från den förskola som uteslöts eftersom den skiljde sig 

från övriga förskolor när det kom till storlek på barngrupper), så det hade inte varit möjligt att 

få en större experimentgrupp. Även om antalet förskolor inom grupperna var lika många så var 

det totalt fler avdelningar med åldersblandade än åldersspecifika barngrupper.  När 

experimentgruppen delades i två grupper utifrån när åldersspecifika barngrupper infördes blev 

grupperna relativt små (N=31, N=34), vilket skulle kunna vara en förklaring till de svaga 

resultaten i studien.  

Överlag tenderade samtlig personal skatta sin psykosociala arbetsmiljö högt när det kom 

till den sociala och organisatoriska nivån (som exempelvis engagemang och socialt stöd), vilket 

skulle kunna tyda på att de individer som trivs med åldersspecifika barngrupper sökt sig till en 

förskola med den organisationsformen, medan de som föredrar åldersblandade barngrupper 

redan arbetar där. Studien tittade inte på hur rörligheten inom förskolan sett ut i Östersunds 

kommun under tidsperioden för omorganisationen, så det går inte att utesluta en sådan 

mobilitet.  

Det är omöjligt att utesluta att den fysiska miljön skiljde sig mellan de studerade 

förskolorna och att det är en faktor som kan ha påverkat upplevelsen av arbetsmiljön. Aronsson 

et al. (2012) menar att det är många interagerande faktorer som är av vikt för hur en individ 

upplever sin arbetsmiljö. En annan betydelsefull faktor är samspelet på arbetsplatsen (Aronsson 

et al., 2012; Näslund & Jern, 2015; Theorell, 2012). Det var omöjligt att veta i fall det rådde 

konflikter på vissa arbetsplatser som inte framkom i studien. Chefen har även en viktig roll när 

det kommer till att skapa en bra arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2016). I studien framkom inte 

någon information om hur uppskattade cheferna var, eftersom studien endast mätte chefens 

förändringsbenägenhet. Däremot låg medelvärdet relativt högt för socialt stöd på arbetsplatsen 

från chefer och medarbetare jämfört referensvärden från QPS-Nordic. Det utesluter dock inte 

en variation på individnivå som skiljer sig på mellan förskolor. Dessutom var chefen i många 

fall närvarande när enkäten fylldes i, så det går inte utesluta att det kan ha påverkat skattningen. 

QPS-Nordic är ett validerat instrument som är framtaget för att passa nordiska 

förhållanden (Dallner et al., 2000). En svaghet med instrumentet skulle kunna vara att det är 

gammalt, men frågorna ansågs fortsatt aktuella och passade studiens frågeställning, Till skillnad 

från andra frågeformulär var QPS-Nordic avsett för såväl forskning som interventioner. 

Dessutom fokuserar QPS på flera nivåer av den psykosociala arbetsmiljön (individ-, arbets- och 

organisationsnivå) (Dallner et al., 2000), vilket är av betydelse eftersom den upplevda 

arbetsmiljön består av flera komponenter (Aronsson et al., 2012; Näslund & Jern, 2015) vilket 

också finns definierat i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).  

De redovisade medelvärdena för samtliga deltagare utmärkte sig i jämförelse med QPS-

referensvärden där Dallner et al. (2000) redovisade lägre värden för beslutskrav, rolltydlighet, 

rollkonflikt, positiva utmaningar i arbetet, socialt stöd och engagemang, men högre värden 

avseende kontroll av arbetstakt och kvantitativa arbetskrav. Detta skulle i och för sig kunna 

bero på det större antalet deltagare vid framtagning av QPS-Nordic (N=2010) jämfört med den 

här studien (N=184), eller också kan det förklaras med att förskolan inom Östersunds kommun 

som organisation skiljde sig från de studerade organisationer som ligger till grund för QPS-

Nordic. 
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Reliabiliteten (Cronbachs alfa) i datamaterialet var tillfredsställande med några få 

undantag: inlärningskrav (α=.37), beslutskrav (α=.54) och innovativt klimat (α=.55). Variabeln 

inlärningskrav uteslöts ur vidare analyser på grund av att den interna konsistensen inte ansågs 

acceptabel. Koefficienterna på övriga variablerna låg mellan α=.61 och α=.83, vilket ligger i 

linje med de värden Dallner et al. (2000) presenterade (mellan α=.60 och α=.88) och som ansågs 

tillfredställande vid utvecklingen av instrumentet. DeVellis (2016) menar att Cronbachs alfa 

inte är ett optimalt mått på reliabilitet, utan att alfavärdet bör ses som den lägsta gränsen för 

reliabiliteten snarare än den faktiska reliabiliteten. Variablerna innovativt klimat och 

beslutskrav fick därmed ingå i studien, eftersom de låg strax under de värden Dallner et al. 

(2000) redovisade. 
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