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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att studera och analysera hur anställda vid för-
skolor i Sundsvalls kommun upplever sin arbetssituation och arbetsbelast-
ning. Studien utgick ifrån tre förskolor där det valdes ut två anställda från 
varje arbetsplats. Vidare var syftet att utifrån en analys av dessa erfarenheter 
och upplevelser generera insikt och kunskap om ämnesområdet. Denna stu-
die har en kvalitativ hermeneutisk ansats eftersom vårt syfte var att belysa 
upplevelsen av arbetssituation och arbetsbelastning. Resultatet visar på att 
det har stor betydelse hur arbetsledare leder och fördelar arbetet. Arbetssitu-
ationen upplevs olika på förskolorna, några upplever att arbetsbelastningen 
är stor och någon upplever inte alls någon arbetsbelastning. Finns det ett bra 
samarbete mellan personalen fungerar arbetet utan problem. Ska arbetsupp-
gifterna fördelas så att alla får göra lika mycket, då är det arbetsfördelningen 
av arbetsuppgifter som styr arbetet och det svårt att få ett väl fungerande ar-
betsteam. 
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Att personalen mår bra och trivs på sitt arbete är viktigt för en framgångsrik 

företagsverksamhet. Arbetsrelaterade problem och ohälsa kostar förutom 

personligt lidande även pengar i form av t.ex. bristande kvalitet, produktivi-

tetsförluster, personalomsättning och sjukskrivningskostnader.  

 

Bakgrund  

Det finns åtskilliga artiklar och debatter i media där det tas upp problem 

med arbetssituationer och ökad arbetsbelastning inom förskolorna i Sunds-

valls kommun. Det vore av intresse för så väl personal på förskolorna, som 

för arbetsgivare i detta fall Sundsvalls kommun att se om det går att få nå-

gon klarhet i varför arbetssituationen upplevs så olika på förskolorna.  

Enligt en personalenkät där man efterfrågade om hur personalen (anställda 

inom Sundsvalls kommun) upplevde sin arbetssituation märktes en markant 

variation bland personalen vid kommunens förskolor (Edholm 2005).  

Därför är det intressant att undersöka om det går att få någon klarhet i vad 

som är orsaken till att personalen vid tre förskolor i Sundsvalls kommun 

upplever arbetssituationen så olika. Förskolepersonalen på en av förskolorna 

lämnade höga betyg utifrån enkätstudien och personalen på de två andra för-

skolorna lämnade betydligt lägre betyg gällande deras arbetssituation. 

 

Historik 
 
Förskolan har sitt ursprung i de verksamheter som växte fram i slutet av 

1800-talet. Det fanns barnkrubbor och barnträdgårdar som drevs och finan-

sierades av privat personer eller välgörenhetsorganisationer.  

Under 1930- och 1940-talet började staten och kommunerna att allt mer 

överta ansvaret för barns omsorg och fostran.  

I slutet av 1940-talet infördes stadsbidrag till barnkrubbor och kommunerna 

övertog ansvaret, barnkrubborna fick namnet daghem. 1960-talets ekono-

miska expansion krävde mer arbetskraft allt fler kvinnor behövdes på  

arbetsmarknaden, behovet förde med sig ett ökat behov med utbyggnad av 

barnomsorgen enligt skolverket. (Skolverket, 2006-04-10 ) 
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Den svenska förskolemodellen som förenar omsorg och pedagogik har sina 

rötter i barnstugeutredningen.  

Utredningar som gjorts på 1970-talet kan ses som ett tecken på ökad tyngd 

inom barnomsorgen, det blir en viktig del av välfärden.  

Skolverket skriver att under 1990-talet kom den stigande arbetslösheten och 

fallande skatteintäkter och det blev ett hårt slag mot barnomsorgen.  

Redan på 1980-talet ökade antalet barn på de avdelningar som fanns.  

Det var planerat med ca 15 barn på varje avdelning, mellan 1980-1986 för-

dubblades antal avdelningar som hade mer än 15 barn. 

Genomsnittet på barngrupperna var 13-13,5 barn under 1980-talet, under 

1990-1993 låg snittet på 13,8-15,5 barn och våren 2001 var barngrupperna 

så stora som 17,5 barn i genomsnitt. 

 I början av 1990-talet var besparingarna kraftiga inom förskoleverksamhe-

ten, fler barn togs in på förskolorna och personaltätheten minskades. Skol-

verket har enligt egna undersökningar konstaterat att barngrupperna sällan 

ligger under 18 barn, idag är barngrupper på omkring 20 barn allt vanligare 

på våra förskolor.  

Barnen är idag yngre i förskolan, orsaken till detta torde vara att 1998 över-

gick sexåringarna till förskoleklasser (Skolverket, 2006-04-10 ) 

  

Skolverket har slagit fast att  
 
”Färre barn i grupperna gynnar framför allt de yngsta barnen och barn i 
behov av särskilt stöd.” ”Mindre barngrupper och högre personaltäthet 
kompenserar bristande förutsättningar och ökar likvärdigheten i förskolan.”  
 

En avgörande kvalitetsfaktor i förskolan är barngruppens storlek och perso-

naltäthet. Samtidigt finns det ingen garanti för att kvalitén skulle bli bättre i 

små barngrupper. Den avgörande faktorn är att barngruppen är anpassad  

efter de behov som behövs för ett gott pedagogiskt arbete och att barnen får 

utvecklas, må bra och lära sig. För att barnen ska få möjlighet att utvecklas 

på ett optimalt sätt finns ett riktmärke med ungefär 15 barn per grupp. Barn 

med särskilda behov och mindre barn bör vara i mindre grupper för att deras 

behov ska tillgodoses, enligt skolverket. 
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Grupperna ska anpassas efter barnens ålder och kön, behov i form av särskilt 

stöd, andelen barn med annat modersmål, kontinuiteten i barn- och perso-

nalgrupper, personalens kompetens, lokalernas och utemiljöns karaktär, 

upptagningsområdets sociala karaktär och barnens tider för närvaron på för-

skolan ( Skolverket, 2006-03-10). Kompetensutveckling är ett viktigt verk-

tyg för kunskaper och färdighet inom arbetsområdet, och även som en resurs 

för gott samarbete och bra utveckling för organisationen. Även under de ti-

der då det är lågkonjunktur är det väl så viktigt att satsa på utbildning bland 

personalen. Personalen behöver utvecklas hela tiden för att vara  

aktualiserad med nya erfarenheter som finns för att göra ett bra arbete och 

för att bli mer delaktig i verksamheten (Angelöw 2002). 

 
 
Arbetsmiljöarbete 
 
Enligt arbetsmiljöverket är en arbetsgivare skyldig att bedriva ett systema-

tiskt arbetsmiljöarbete om de har fler än 10 anställda (AFS 2 001:1). Det 

systematiska miljöarbetet ska ingå i den dagliga verksamheten såsom alla 

sociala, fysiska och psykologiska förhållanden som har betydelse för ar-

betsmiljön på arbetsplatsen. På varje arbetsplats ska det finnas en  

arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för en 

betryggande arbetsmiljö ska uppnås, samt att ohälsa och olycksfall ska före-

byggas. Enligt 4 § i arbetsmiljölagen ska arbetstagaren medverka i ar-

betsmiljöarbete och delta i de åtgärder som behövs för att skapa en god ar-

betsmiljö. Arbetstagaren ska följa föreskrifter, vara aktsam och använda sig 

av de skyddsanordningar som finns på arbetsplatsen för att förhindra ohälsa 

och olycksfall. Arbetstagaren ska följa arbetsgivarens regler för hur påfres-

tande fysiska belastningar bör undvikas. Arbetstagaren ska upplysa sin ar-

betsgivare om sådana brister förekommer i arbetet (AFS 1 998:1 7 §). 

Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete skapas genom utbildning i arbets-

miljökunskap. Genom kompetensutveckling, handledning och ett aktivt 

medverkande skapas en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser i den dagliga 

verksamheten.  Det gäller för företaget att se till att arbetsmiljön och arbets-

förhållandena ger förutsättningar för personalen att prestera sitt bästa i ar-

betet. 
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Arbetsbelastning 
 
”Nedskärningar, rationaliseringar och besparingar inom olika organisatio-

ner har lett till en ökad arbetsbelastning. ”Majoriteten av sysselsatta män 

och kvinnor anser att arbetsbelastningen har ökat under de senaste åren” 

(Angelöw 2002) 

Den höga arbetsbelastning kan ses som en av de viktigaste orsakerna till nu-

varande stressnivåer och höga sjukfrånvaron. Arbetsvillkoren har stort in-

flytande på hur människors hälsa och välbefinnande artar sig.  

Blir arbetsbelastningen för hög och de anställda inte har möjlighet att på-

verka sitt arbete finns det risk för att hälsan sviktar hos arbetstagaren.   

En viktig framgångsfaktor handlar därför om att olika sätt skapa en lag om 

arbetsbelastning. Enligt arbetsrättsexperten Tommy Iseskog behövs en 

skärpt medvetenhet om arbetsmiljöfrågor och att en tillämpning av den ar-

betsmiljölag som vi nu har skulle räcka anser han (Angelöw 2002). 

Det som orsakar belastningsskador är både psykosociala faktorer men fram-

för allt fysiologiska faktorer enligt forskning. Uppskattningsvis är det ca 50-

70 % av arbetssjukdomarna som är belastningsskador då främst nacke, 

skuldror och rygg. Det är i dag dubbelt så många kvinnor som drabbas av 

smärtor och då främst i övre delen av ryggen. Belastningsskadorna ökar i 

dag med lätta, statiska repetitiva belastningar, de arbetsbelastningarna går 

inte alltid att åtgärda lika lätt som med tungt arbete, genom att förbättra ar-

betsmiljön. Mental stress har enligt forskning visat sig påverka muskulatu-

ren i den övre delen av ryggen, exakt hur stressen påverkar smärtorna är i 

dag inte utrett. (Arbetslivsinstitutet, 2006-05-02) 

 
 

Tidigare forskning 
 
Doktorand Sandra Jönsson vid arbetslivsinstitutet Syd, har i sin doktorsav-

handling ”Client work, job satisfaction and work environment aspects in 

human service organizations” studerat arbetsvillkoren för förskollärare, 

sjuksköterskor och socialsekreterare. 

Studien visar att det finns flera faktorer som påverkar att de olika yrkeskate-

gorierna upplever hög arbetsbelastning på sina arbeten. Bristande resurser 

kan vara en av dessa faktorer. En annan orsak kan vara anställda som upple-
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ver arbetet som ett kall, typiska för ”kvinnoyrkena”, att de inte känner sig 

göra ett meningsfullt arbete när det inte finns resurser till de insatser som 

behövs.( Arbetsmiljöupplysningen, 2006-05-02)  

 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/20051202_SandraJonsson.pdf

 

Från en enkätundersökning som Kerstin Ekberg gjort om arbetsorganisation 

och psykosociala arbetsförhållanden, visar det sig att arbetsbelastning har 

ökat under senaste året. I undersökningen deltog lite drygt fyra tusen  

människor från olika yrkesgrupper i Östergötlands län, av dessa uppger  

ca 40 % att arbetsbelastningen har ökat.  Utbildningsnivån har en viss 

betydelse för arbetsbelastningen, yrken där det krävs högskoleutbildning 

uppger 45 % att arbetsbelastningen ökar. Många företag har omstrukturerat 

sina organisationer vilket i flera fall har lett till neddragningar av personal. 

Villkoren för den personal som finns kvar har förändrats med nya arbets-

uppgifter, mer ansvar och ökad tidspress, vilket ställer högre krav på kortare 

tid. Något som i längden kan utveckla arbetsskador av för stora arbetsbe-

lastningar.(Lio,  2006-05-03). 

 

Sverige har som ett land i bland sju andra länder deltagit i en studie för EU- 

projektet ”Psycones”. Femtusen anställda har deltagit i studien som innehöll 

frågor om sin arbetssituation, syftet med studien var att undersöka hur olika 

anställningsformer påverkar hälsan. Resultat från studien visar att de som är 

fast anställda har sämre hälsa och fler belastningsskador.  

En bidragande orsak kan vara att de fast anställda tar större ansvar för sina 

arbetsuppgifter än de som vikarierar säger Kerstin Isaksson forskare på ar-

betslivsinstitutet och samordnare för projektet. De som är vikarier och pro-

jektanställd har lägre arbetsbelastning än de fast anställda samt att de har 

mindre ohälsa och de mår bättre enligt studien säger den ansvarige för pro-

jektet. (Suntliv, 2006-05-03)  
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och beskriva hur förskolepersonal 

upplever sin arbetssituation, för att få en ökad förståelse hur de upplever ar-

betsbelastning. 

 
Avgränsningar 
I studien ingår tre förskolor med två intervjupersoner från varje arbetsplats 

med Sundsvalls kommun som arbetsgivare. 

 
Frågeställningar 
Hur upplever personalen:  

• Trivsel 

• Utvecklingsmöjligheterna 

• Ledarskap 

• Stress 

• Arbetsklimatet 

• Påverkansmöjligheterna 
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Metod 
 

Denna studie har en kvalitativ hermeneutiska ansats eftersom vårt syfte var 

att belysa upplevelsen av arbetsbelastning. Den kvalitativa hermeneutiska 

forskningen handlar om analys och tolkningar från människans skrivna eller 

talade ord och observerbara beteenden. Vid utförande av kvalitativ studie är 

det betydelsefullt att vara medveten om den hermeneutiska cirkeln och spi-

ralens princip. Den hermeneutiska traditionen skådar detta cirkulerande mel-

lan delar och helhet som en spiral. Denna spiral går ut på att man ska få stör-

re förståelse när delar av till exempel ett intervjumaterial sätts i relation till 

helheten som skall tolkas. (Olsson & Sörensen 2001) 

 
Urval 
 

För att kunna utföra denna studie har vi tagit hjälp av vår handledare och 

tillika personalstrateg på Sundsvalls kommun, Håkan Edholm. 

Han har utformat en personal och kund undersökningsenkät där frågan om 

hur nöjd personalen är med sin anställning inom Sundsvalls kommun, ut-

ifrån den enkäten har det utsetts tre likvärdiga förskolor inom kommunen. 

För att uppnå validitet i studien var det viktigt att förutsättningarna är det 

samma när det gäller storlek på barngrupper, antal personal/barn, utbild-

ning/ålder på personalen bör vara likvärdiga. De förskolor som valdes ut såg 

likadana ut, barngrupperna bestod av tjugo till tjugotvå barn. Den utbildning 

personalen hade var förskolelärare genomgående. Åldern på de anställda var 

mellan tjugo och sextio år. Utifrån resultatet från personalenkäten valdes en 

förskola där personalen var mycket nöjd med sin anställning, de två övriga 

förskolorna som valdes visade sig mindre nöjd med sin anställning. Områ-

descheferna vid dessa tre förskolor kontaktades via E-post och telefon. Det 

bifogades ett brev och det berättades om vilka vi var men även vårt intresse 

och syftet med studien.(Bilaga1) Områdescheferna ombads lägga ut en för-

frågan om möjligheten till att göra en intervju med två anställda från de tre 

förskolorna. Det var två anställda från varje förskola som ville ställa upp på 

vår intervju. På detta sätt ansåg vi att urvalet skedde genom självselektion 

vilket innebär att intervjupersonerna själva avgör om de vill delta eller inte i 

intervjun (Halvorsen 1992).  
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Datainsamling 

 

Datainsamlingen har skett i form av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Den kvalitativa ansatsens syfte är att försöka förstå hur människor upplever 

och tolkar arbetsbelastning, och därför valde vi att göra enskilda intervjuer 

med sex anställda, två anställda från vardera förskolan på tre förskolor i 

Sundsvalls kommun Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad inter-

vjuguide som innehåller teman och underfrågor (Bilaga 2).  

Detta för att få den information som är viktig och relevant för uppsatsens 

syfte (Repstad 1999). Intervjupersonerna fick själva bestämma var de ville 

intervjun skulle äga rum, detta för att få en så avslappnad och trygg miljö 

som möjligt (Thomsson 2002).  

Samtliga intervjupersoner valde att intervjuas på respektive förskola i ett av-

skiljt rum. För att diskussionen kring uppsatsens ämne och syfte skulle un-

derlättas fick intervjupersonerna tillgång till de frågeområden som var rele-

vant för intervjun. Intervjuerna tog ca: 30 minuter och datainsamlingen 

gjordes med hjälp av bandspelare och anteckningar. Materialet har sedan 

renskrivits, analyserats och bearbetats för att slutligen komma fram till ett 

resultat. 

 

 Analys 

 
Efter intervjuerna avlyssnades varje inspelningen och skrevs ner ordagrant. 

Sedan utfördes en innehållsanalys av intervjuerna där materialet identifierats 

och kategoriserats. Genom att bearbeta och analysera texten metodiskt, 

plockades texten ner i delar, som sorterades för att söka efter betydelsefulla 

begrepp i intervjutexterna och på så sätt få struktur och dela in materialet i 

olika nyckelområden. Dessa nyckelområden har sin begynnelsepunkt i de 

frågeområden som intervjuerna grundar sig på.   

Tillvägagångssättet har varit att det utformats tre tabeller med nyckelområ-

den som utkristalliserats från frågorna som användes i studien.  

 8



Dessa har sedan plockats ner och bearbetats genom latent innehållsanalys, 

där man omtolkar innehållet och försöker finna den bakomliggande me-

ningen och dess innerbörd i texten.  

Sedan har meningsbärande enheter (citat), omformulerade meningar som 

slutligen utmynnade i teman.  

Dessa presenteras under resultatanalysen där meningsbärande enheterna  

(Citaten är märkta med förkortningar av förskolorna) Björken (Bj),  

Granen (Gr), Tallen (Ta). Vi har analyserat den data som baserar sig på de 

upplevda erfarenheterna som intervjupersonerna gav oss om ämnet  

(Hartman 1998). Innehållsanalys används vid vetenskaplig analys av  

dokument och innehållet ska relatera till mänskligt beteende, social organi-

sation och historisk utveckling (Olsson & Sörensen 2001). 

 

 
Etiska aspekter 
 
Vi tillämpade grundläggande etiska principer som alltid är aktuella då det 

gäller relationer mellan människor, dessa är Autonomi- Godhets- Rättvise-

principen samt principen att inte skada (Olsson & Sörensen 2001). När vi 

kontaktade samtliga intervjupersoner informerade vi dem om  

undersökningens syfte, vi överlämnade ett brev där vi klargjorde att inter-

vjupersonerna är garanterade konfidentialitet genom att vara avidentifierade. 

Det innebar att allt material avkodas och att kassettband raderas så att inte 

någon av intervjupersonernas identitet går att spåra, även att förskolorna av-

identifieras. Vi informerade även de aktuella presumtiva intervjupersonerna 

om möjligheterna att avböja medverkan eller att avbryta medverkan under 

studiens gång (Denscombe 2004). 

 
 
 
 
 
 
 

 9



Resultat  
Resultatredovisning av frågeområden  
 
Resultatet från samtliga intervjuer redovisas tillsammans under varje fråge-

område. Namnen på förskolorna är fingerade. I presentationen nedan har 

förskolorna kallats Björken, Granen och Tallen.  

 
Hur personalen upplever sin trivsel på förskolan 
 

Intervjupersonerna på samtliga förskolor är överens om att grunden till triv-

sel på arbetet är arbetskamraterna och gemenskapen.  

”Ett bra arbetsklimat mellan kollegorna gör att man tycker det är roligt och 

gå till jobbet.” 

Andra faktorer som är viktiga är att bli sedd och bekräftad för det arbete 

man gör, av både arbetskamrater och arbetsledare. Vidare framkommer det 

att samarbetet fungerar mycket bra mellan Björken och en annan förskola 

som deras arbetsledare har ansvar för. Förskolorna har stort utbyte av var-

andra, de har gemensamma arbetsplatsträffar, planerar tillsammans och det 

skapar trivsel.  

 Från Granens förskola får man intryck av att: 

”Om personal och föräldrar är positiva och kan prata om allt, så skapar det 

trivsel” 

 på deras förskola. På Tallens förskola skulle personalen vilja ha färre barn 

och ett lugnare arbetstempo. För närvarande har förskolan ungefär fyrtio 

barn något som anses vara väl mycket, färre barn skulle skapa ett lugnare 

arbetstempo. Det finns inte tillräckligt med tid avsatt för planering av arbetet 

vilket kan kännas frustrerande ibland och det påverkar trivseln. Många 

gånger skulle det behövas tid utan barngrupper för att få hinna tänka efter 

vad det är de skulle vilja göra för att de ska känna sig nöjda med sitt arbete: 

 

”Ja det som alltid är problem på förskolor är planeringstid, att man inte får 

egen tid att jobba utan barn.”  

 

Många gånger känner de sig nedslående för att de inte hunnit med olika sa-

ker under dagen, det skapar ingen bra trivsel berättas det.   
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Hur personalen upplever sina utvecklingsmöjligheter i förskolan 
 
Personalen från Björkens förskola har möjlighet att delta på de flesta kurser 

och föreläsningar som de vill gå på. 

 

”Vi har stora utvecklingsmöjligheter inga problem om jag kommer med för-

slag.” 

  

De har aldrig blivit nekade att fara på någon utbildning av sin arbetsledare, 

snarare tvärtom. De har själva ansvar för att se till hur de ska planera sitt ar-

bete och sin budget för verksamhetens bästa. På den här förskolan har de an-

ställda stor frihet under ansvar. Granens förskola har ett visst belopp för var-

je personal som är avsatt för utbildning. Den summan kan de förvalta över 

själva och välja vad de vill gå på för utbildning eller föreläsning. Om någon 

inte förbrukar sin pott kan den ge sina pengar till någon som har önskemål 

om att gå på någon dyrare utbildning. Utbildningar som är dyrare kan disku-

teras med arbetsledaren om det finns möjlighet och ekonomi till att kunna 

delta i någon sådan. Både Granens och Tallens förskola antyder att de är  

begränsade att gå på utbildning, en orsak är att det inte går att få vikarier 

under tiden ordinarie personal är borta. En annan orsak som upplevs är att 

det är neddragning och ”sparlåga” av fortbildningen i förskolorna.  

Något som Tallens förskola skulle uppskatta är att det bildades nätverk mel-

lan olika förskolor i kommunen för att utbyta kunskaper och idéer.  

Det skulle sporra personalen och ge dem nya infallsvinklar. 
 
 
Hur personalen upplever ledarskapet 
 

Samtliga tycker att de har ett bra ledarskap. Åsikterna om vad det innebär 

med ett bra ledarskap varierar något mellan intervjupersonerna.  

Personalen från en förskola tycker att en bra arbetsledare ska leda och för-

dela arbetet, vilket deras egen arbetsledare gör.  
 

”Hon leder och fördelar arbetet och sen litar hon på att vi kan ta hand om 

och ta ansvar och sköta arbetet och de uppgifter vi har, vi får förtroende 

och att vi gör det ja att vi gör ett bra jobb liksom.”  
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Hon litar på sin personal, ger dem förtroende så att de kan ta ansvar och skö-

ta arbetet utan att hon lägger sig i. De blir bekräftad för att göra ett bra arbe-

te, hon finns på förskolan varje dag, hon är allt vad de kan önska sig av en 

bra arbetsledare. Personalen på de tre förskolorna tycker att arbetsledaren 

ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. För några år sedan fanns det en ar-

betsledare för varje förskola. Omorganisationer inom barnomsorgen har lett 

till att i dag har de flera enheter som de ansvarar för. Björkens förskola är 

nöjda och tycker att det fungerar bra med ledarskapet på förskolan, fastän de 

delar arbetsledare med en annan förskola. De två andra förskolorna saknar 

att arbetsledaren inte kan närvara på förskolan varje dag. 

 

”Ja jag har ju inte sett så mycket av henne men hon dyker ju upp ibland då 

men hon har ju så många förskolor hon är ju med på arbetsplatsträffar.”  

 

Orsakerna är flera till att arbetsledarna inte hinner vara på respektive för-

skolan varje dag uppges vara att de har många enheter att ansvara för, stora 

geografiska avstånd och mycket administrativt arbete enligt personalen.  

Arbetsledarna för dessa två förskolor har liksom på den första förskolan an-

svar för fler än en förskola. En viktig egenskap en arbetsledare bör ha är att 

kunna vara uppmärksam, känna av stämningen i arbetslaget, ha bra inblick i 

arbetet och kunna delegera arbetet så att det fungerar även utan arbetsleda-

rens närvaro. Att ha förståelse och kunna ge feedback för det arbete perso-

nalen utför hör också till bra egenskaper hos en arbetsledare. 
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  Hur upplevs stress av förskolepersonalen 
 

Det som kan upplevas som stress, är att under en viss tidsperiod när de 

minsta barnen skall hjälpas på och av med galonkläder. Hos en del personal 

kan detta frambringa en viss stress att inte vara tillräckligt effektiv när det är 

många små barn som behöver hjälp samtidigt. De är väl medvetna om att det 

är en period som är övergående och att de för övrigt inte känner någon stress 

på arbetsplatsen i något avseende.  

 

”Jag kan inte uppleva att det är stress här, men det beror kanske därför att 

det är så bra samarbete här.”  

 

Det som kan vara en stressfaktor är när någon ur arbetslaget anmäler sig 

sjuk, vilket i sin tur påverkar på ett sätt som gör att det blir stressigare för 

den personal som finns på plats. Det finns svårigheten att tillsätta vikarier 

vid sjukfrånvaro, men även om vikarier finns att tillgå så kan det vara stres-

sigt för den ordinarie personalen. Många gånger söker sig barnen till den 

personal de är vana vid, då de inte känner vikarien vilket gör att den ordina-

rie personalen känner att de får mer att göra. Att inte hinna med allt som 

borde göras under dagen kan framkalla stress. Den nya generationens föräld-

rar ställer nya krav på personalen och det kan upplevas som stressigt för att 

det är svårt att tolka deras behov. I dag finns många kombinationer av fa-

miljer, man kanske är i högre grad fler som ska delges information och vara 

delaktiga än tidigare då det var mer vanligt med bara kärnfamiljen.  

 

En del av personalen upplever att direktiven ”uppifrån” blivit fler idag än 

förr och en bidragande orsak till att de kan uppstå stress är att det är idag 

större barngrupper och mindre personal än tidigare år. 
 

 
         Hur arbetsklimatet upplevs på förskolan 

 
Arbetsklimatet anses som öppet och gott bland personalen på nästan samt-

liga förskolor. Det finns saker på den ena förskolan som drar ner det goda 

arbetsklimatet. Det som kan vara orsak till det är att personalen har arbetat 
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tillsammans i flera år och känner varandra väl och tar hänsyn för att inte stö-

ta sig med varandra.  

 
”Kanske skulle man säga mer saker och det skulle rensa luften bättre, men 

då känner man varandra så bra att det kan bli svårt.” 

 

Detta kan många gånger leda till förutfattade meningar i arbetslaget utan att 

man för den skull vet att det verkligen är så. Det som även sägs som en bi-

dragande orsak till att arbetsklimatet inte var så bra alla gånger var sjukfrån-

varon hos personalen. Arbetsklimatet skulle lättas upp om det fanns yngre 

arbetskraft att tillgå på arbetsmarknaden. Som det ser ut i dag är intresset att 

utbilda sig inom barn och omsorg vagt, därför är det ett problem att få yngre 

medarbetare till förskolorna   
 
 
Hur upplevs påverkansmöjligheterna av den egna arbetssitua-
tionen 
 
Det finns stora möjligheter att påverka sin arbetssituation på förskolorna om 

än i olika utsträckningar. Björkens förskola berättar att de har väldigt stor 

frihet och upplever att de har stort spelrum och säger att det är ungefär som 

att vara egenföretagare med frihet under ansvar.  

 

Det finns utrymme för att kunna ha påverkan på de övriga förskolorna också 

men det är mycket upp till de själv hur engagerad de är, finns intresset så 

finns ju påverkningsmöjligheterna. 

 

Saker som inte går att påverka anses vara storleken på barngrupperna.  

 

”Mycket kan vi inte påverka å just de där att man har mycket små barn i 

grupperna för det är ju slitsamt.” 
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Resultatanalys 
 
 
Utifrån de frågeområden som legat till grund för denna studie har tre över-
gripande nyckelområden utkristalliserats som relevanta för ämnet.  
 
 
 1: Betydelsen av tillgång till arbetsledare 

            
            Tabell 1: Arbetsledarens betydelse 
 

Meningsbärande enheter Omformat 

citat 

Tema 

”Vår arbetsledare är fantastisk 
och litar på sin personal, måste 
inte ha koll på precis allt” ”Hon 
leder och fördelar arbetet och 
sen litar hon på att vi kan ta hand 
om och ta ansvar och sköta arbe-
tet och de uppgifter vi har, vi får 
förtroende och att vi gör det ja att 
vi gör ett bra jobb liksom.” (Bj) 

Arbetsleda-
ren låter 
personalen 
använda de 
kunskaper 
och kompe-
tens som de 
besitter.  

 

Kompetens 

”Hon är så himla duktig, hon 
kommer varje dag och tar sig tid 
och kan hon inte komma ringer 
hon och talar om att hon finns på 
den andra förskolan” (Bj) 

Arbetsleda-
ren får per-
sonalen att 
känna sig 
betydelsefull 
och obero-
ende. 

Betydelsefull 
Oberoende 

”Hon kommer mest hit varje dag, 
oftast så att man har rast och så 
att man kan sitta prata om allt, 
vilket är jätte bra om det är nå-
got.” (Bj) 

Arbetsleda-
ren gör att 
personalen 
känner sig 
sedd. 

Får bra 
feedback 

”Ja jag har ju inte sett så mycket 
av hon men hon dyker ju upp 
ibland då men hon har ju så 
många förskolor hon är ju med 
på arbetsplatsträffar” (Gr) 

Arbetsleda-
ren finns inte 
tillgänglig på 
arbetsplat-
sen så ofta 
som perso-
nalen skulle 
vilja. 

Ledarbrist 

”Ett gott ledarskap har mycket 
med vidsynthet att göra då menar 
jag att arbetsledaren skall vara 
uppmärksam på de anställda så 
som att kunna känna av stäm-
ning bland personal” (Ta) 

Att persona-
len får bli 
sedd och 
bekräftad. 

Förståelse 
bekräftad 

”Ett gott ledarskap för mig är att 
arbetsledaren skall ha god inblick 
och bra förståelse men även 
stötta personalen och ge feed-
back för det arbete personalen 
utför” (Ta) 

Att kunna ge 
personalen 
uppskatt-
ning. 

Saknar feed-
back 
 

 15



 

Alla intervjupersonerna upplever att de har en bra arbetsledare. Åsikterna 

om vad det innebär med ett bra ledarskap varierar något mellan intervjuper-

sonerna på förskolorna. På Björkens förskola menar man att deras arbetsle-

dare gör personalen delaktiga, arbetsledaren leder och fördelar arbetet, och 

sedan litar hon på att personalen kan ta hand om och ta ansvar och sköta ar-

betet utan att hela tiden behöva vara närvarande och styra.  

Angelöw (2002) skriver att det är många faktorer som spelar in för ett bra 

ledarskap. Ledare som kan skapa medansvar och delaktighet hos sin perso-

nal det har stora möjligheter att främja deras hälsa.  

Vidare skriver Angelöw (2002) att olika studier visar på att ett konstruktivt 

och framgångsrikt ledarskap är att stödja och uppmuntra sina medarbetare, 

vilket leder till att det skapar motivation, arbetsglädje vilket i sin tur leder 

till bra insatser. På Granens och Tallens förkola är det till viss del avsaknad 

av arbetsledaren, tillgängligheten av arbetsledaren upplevs inte tillfredstäl-

lande alla gånger. Intervjupersonerna på Granens och Tallens förskola 

tilläger att arbetsledarna idag har mer att göra, så som att sköta fler sysslor 

men även fler förskolor, än tidigare år. Angelöw (2002) skriver: 

 
”Att göra medarbetarna delaktiga genom att delegera ansvar och befogen-

heter är inte alltid så lätt för en arbetsledare, ledaren agerar oftast broms-

kloss.”  

 
Anställda som inte får gensvar som visar på att man gör ett bra arbete menar 

Angelöw (2002) upplever en högre arbetsbelastning vilket kan medföra 

stress och ohälsa. 
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2: Betydelsen av ett väl fungerande samarbete 

 
             Tabell 2: Samarbetets betydelse 
 

Meningsbärande enheter Omformat 

citat 

Tema 

”Vi har bra gemenskap, trivsel 
och förtroende för varandra” (Bj) 

Personalen 
har ett bra 
samarbete. 

Samarbete 

”Vi känner varandra så väldigt väl 
vi som jobbar här och vi har ett 
jättebra arbetsklimat.” (Bj) 

Alla vet vad 
de ska göra 
för att arbe-
tet ska fun-
gera.   

Teamwork 

”Vi vill att alla barnen ska få ta 
del av allt” (Bj) 

Personalen 
specialiserar 
sig inom 
olika områ-
den. 

Intresse 

”Vi har fått en ny typ av föräldrar 
som har andra krav och som vi 
riktigt inte kan koda av. Ja det är 
en generations ändring så det 
skulle funka bättre med yngre 
personal” (Ta) 

Osäkerhet 
att möta 
yngre föräld-
rar. 

Osäkerhet 

”Kanske skulle man säga mer 
saker och det skulle rensa luften 
bättre, men då känner man var-
ann så bra att det kan bli svårt” 
(Ta) 

Svårt att 
vara ärlig 
och raka mot 
varandra.    

Kommuni-

kations -

svårigheter 

”Vi hjälps ju åt de ä ju våran för-
skola de ä ju inte gräns mellan 
avdelningarna man hjälper varan 
så gott de går” (Gr) 

Förhoppning 
om att det 
ska fungera. 

missbelå-

tenhet 

 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att de har ett gott samarbete på försko-

lorna. På Björkens förskola säger man att alla vet vad de ska göra, att de dis-

kuterar som ett team och har även fått med en känsla som visar på ett väl 

fungerande Teamwork. I boken friskare arbetsplatser beskriver Angelöw 

(2002) att ett väl fungerande samarbete har stor betydelse för så väl hälsa 

som välbefinnande för människor, men även för att frambringa arbetsglädje 

och ett positivt arbetsklimat.  

 

”Ett positivt arbetsklimat handlar om förhållanden som arbetsglädje och ett 

väl fungerande samarbete” (Angelöw 2002) 
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De övriga intervjupersonerna på Granen och Tallen nämner att det saknas 

möjligheter till planeringstid vilket kan upplevas påverka samarbetet, men 

även att faktorer så som, för stort hänsynstagande till varandra många gång-

er är bidragande orsaker till att inte samarbetet upplevs som tillfreds-

ställande. Angelöw (2002) tar upp vikten av att ha en god kommunikation 

för att utveckla en hälsosam arbetsplats. 

 
 
3: Betydelsen av att planera sin arbetsvardag  

 
              Tabell 3: Betydelsen av planering 
 

Meningsbärande enheter Omformat 

citat 

Tema 

”Kvalitén på arbetet ska vara 
den bästa” (Bj) 

Alla har sam-
ma mål.   

Planering 

”Det här med stress och stora 
barngrupper kan jag inte upp-
leva att det är här, men det 
kanske beror på att vi har ett 
bra samarbete” (Bj) 

Personalen 
kan fördela 
arbetet på ett 
bra sätt 
självständigt. 

Teamwork 

”Sen reser vi bort en helg och 
gör grovplanering” (Bj) 

Planering av 
arbete sam-
tidigt som de 
är tillsam-
mans.   

Uppmuntran 

 

”De som alltid är problem på 
förskolorna är planeringstid, att 
man inte får egen tid att jobba 
utan barngrupper” (Ta) 

Ostrukture-
rad planering 
bland perso-
nalen 

Frustration 

”Man känner att man inte hin-
ner tänka efter vad de är man 
vill göra, det känns som om det 
inte finns tid” (Ta) 

Känsla av 
tidsbrist 

Bättre plane-

ring 

”Det här gör vi inte därför att 
den blir ledsen om vi gör det, 
och det kan bli lite tungrott” 
(Ta) 

Går på tå för 
varandra, 
rädslan för 
konflikter. 

konflikträdd 

 
 

Här skiljer det sig åt enligt intervjupersonerna hur det är med fördel-

ning/arbetsuppgifter, uppriktighet och strävan efter att arbeta mot samma 

mål. Inom förskolan arbetar man i arbetslag där det visar sig att man kanske 

inte alla gånger strävar mot samma mål. Det kan vara en bakomliggande or-
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sak enligt Nasenius (2003) hon tar även upp det i sin bok. ”På vägen mot 

målet uppstår ett psykologiskt kraftspel mellan människorna i gruppen.” 

För att kunna förstå processen i en arbetsgrupp så är det viktigt att uppmärk-

samma tre funktioner så som målfunktion, gruppfunktion och individfunk-

tion. De handlingar som leder gruppen mot målet kan beskrivas som att 

gruppen har en god arbetsmiljö, ett öppet klimat som hjälper gruppen framåt 

men även att de personliga relationerna i arbetsgruppen fungerar tillfred-

ställande. ”Detta för att det ska finnas energi till att uppnå målet” skriver 

Nasenius (2003) i sin bok. Hit hör också de dispyter och gruppdynamiska 

konflikter som uppstår, det kan förklaras som att arbetsgruppens arbete är 

bunden av gruppdynamiken, men även så att reaktionsmönster uppstår och 

därmed gruppens påverkan på den enskilde individen. 

”En ny struktur med nya arbetsuppgifter för den enskilde medarbetaren kan 

få stor betydelse för motivationen och själförverkligandet” skriver Nasenius 

(2003). 
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Diskussion  
 
Metoddiskussion    
 
Det gjordes en begränsning till tre förskolor med vardera två intervjuperso-

ner från varje enhet. Valet av de ringa antalen förskolor som togs med i stu-

dien är den begränsade tiden som fanns till förfogande. 

Om urvalet av förskolor och anställda varit större och det funnits mer tid att 

disponera har studien säkerligen kunna fördjupas inom detta ämne.  

Vi anser att valet av en kvalitativ metod i studien var den rätta eftersom syf-

tet var att belysa upplevelsen av arbetssituationen och arbetsbelastningen.  

Vi valde att utföra halvstrukturerade intervjuer enskilt med förskolepersonal 

från tre olika förskolor i Sundsvalls kommun.  

Den halvstrukturerade formen på intervjuerna ansågs vara lämplig i sam-

manhanget eftersom uppsatsen har frågeställningar där den upplevda upp-

fattningen ska belysas. För att kunna genomföra studien med den tid som det 

förfogades över ansågs den halvstrukturerade intervjun mer rimlig att hinna 

med. En annan valmöjlighet har varit en ostrukturerad intervju.  

Intervjupersonerna har då fritt kunnat berätta om sina upplevelser och erfa-

renheter, det har säkert givigt både bredare och djupare förståelse för de 

upplevda erfarenheterna de anställda har.  
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Resultatdiskussion 
 

 

Granen/Tallen Björken 

Få utveck-

lingsmöj-
ligheter 

Ingen pla-
nering/ 

Struktur 

Rättvis 

arbets- 

fördelning 

Formell ledare Närvarande 
ledare 

Struktur/ 

Planering 

Eget an-
svar/ ut-
veckling 

Samarbete

Figur 1 Den tolkade helheten  
  

Vad som framkommer under intervjuns gång är att Granens och Tallens för-

skolor saknar närvaron av sin arbetsledare på arbetsplatsen. Arbetsledaren 

på den ena förskolan har som många andra arbetsledare flera förskolor att 

ansvara för. Att närvaron av arbetsledaren saknas på Granens förskola är 

helt uppenbart, men de tycker det är bra att hon kommer till arbetsplatsträf-

farna. Ibland kan det vara svårigheter att få tag på henne berättar personalen, 

då brukar de kunna lämna ett meddelande på mobiltelefonen till henne.  

Det vi kan tolka av de intervjuer som gjorts på den här förskolan är att det 

behövs någon som kan strukturera upp arbetsfördelningen på arbetsplatsen. 

Personalen behöver hjälp med en noggrann planering av rutiner för att ut-

forma ett fungerande arbetslag som kan ta eget ansvar för planering av sitt 

arbete. På en arbetsplats kan man inte bara fördela arbetet och tro att det ska 

fungera helt felfritt. Det måste även till ett samarbete mellan personalen och 

inte bara en rättvis arbetsfördelning, där alla skall göra lika mycket.  
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Vi anser att Granens och Tallens förskola har en arbetsfördelning på sin ar-

betsplats, de själva upplever och ser det som ett samarbete. För att få ett 

samarbete i arbetslaget krävs det bland annat en arbetsledare som är närva-

rande och kan skapa delaktighet samt att stödja sin personal och ge dem fri-

het under ansvar.  

 

Angelöw (2002) skriver i sin bok ”Friskare arbetsplatser” om hur viktigt 

det är att chefen är tillgänglig på arbetsplatsen om medarbetarna behöver råd 

och vägledning. Arbetsledaren kan delegera ut olika arbetsuppgifter till sina 

medarbetare. Samtidigt måste arbetsledaren säkerhetsställa sig om att 

medarbetaren är införstådd med sin arbetsuppgift och vara tillgänglig för att 

vägleda. På Granens och Tallens förskola upplevde vi att det saknades 

många bitar för att det skall vara en hälsosam arbetsplats. Då tänker vi på att 

personalen inte blev sedda och inte får någon feedback. Vilket har stor bety-

delse för att personalen skall känna bekräftelse på att de gör ett bra arbete. 

Det som behöver belysas och resoneras om var bristen på kommunikation på 

dessa arbetsplatser. Vilket vi anser beror på att personalen inte vill ta even-

tuella konflikter som kan uppstå, då de i viss grad är konflikträdd och inte 

vill stöta sig med sina kollegor. En mer öppen dialog mellan personalen an-

ser vi skulle lätta upp stämningen avsevärt. I dag känner personalen att de 

inte kan vara riktigt öppen och säga vad de vill utan att stöta sig med någon. 

Många gånger är de inte uppriktiga och säger vad de tycker för att inte såra 

någon. Det är något som personalen anser som en svårighet att komma vi-

dare i sitt arbete.  

Det vi tolkat utifrån såväl intervjuer som temana på så väl Granens som Tal-

lens förskola var att personalen hade svårigheter att strukturera upp pla-

neringen för att det skulle kännas tillfredställande, men även för att hinna 

med allt som de vill göra.  

Förskolorna Granen och Tallen säger att det är för stora barngrupper/för 

många barn, men även att det är för lite personal.  

En påtaglig arbetsbelastning anses vara de stora barngrupperna på försko-

lorna. Tallens förskola tror att 15-timmars regel är en bidragande orsak till 

ökad arbetsbelastning, då barngrupperna blir större under vissa tider.  
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 (15-timmars regel, är för barn vars förälder är arbetslösa eller föräldraledig och har 

enligt lag rätt till 15-timmars vistelse på förskola åt sitt barn i veckan).  

 

Vilket vi kan tycka är märkligt då de tre förskolorna i denna studie har 

samma förutsättningar. 

Tolkningen av det material som kommer från Björkens förskola visar en helt 

annan bild av tillgång till arbetsledare.   
 

”Vår arbetsledare är fantastisk och litar på sin personal, måste inte ha koll 

på precis allt.” 
 
”Hon leder och fördelar arbetet och sen litar hon på att vi kan ta hand om 

och ta ansvar och sköta arbetet och de uppgifter vi har, vi får förtroende 

och att vi gör det ja att vi gör ett bra jobb liksom.”  

 

En markant skillnad märks när de beskriver hur ledarskapet fungerar på ar-

betsplatsen. De får uppmuntran och blir sedda av arbetsledaren och det anser 

vi ge bra förutsättningar för att personalen ska känna sig betydelsefull.  

Vi kan likna henne med en bra lagledare i ett fotbollslag, hon har på ett stra-

tegiskt sätt satt ut spelare som täcker upp hela planen. De har kurage att för-

svara sig vid anfall likaväl som de tillsammans försöker att göra mål.  

Hon finns alltid vid kanten av planen för att leda och fördela spelet.  

Hon är närvarande medan Granens och Tallens ledare inte har dykt upp till 

matchen än. Studierna har visat att arbetsledaren tar tillvara på den kompe-

tens som finns i arbetslaget och på så sätt får alla aktivt medverka till ett bra 

resultat. Personalen blir sedd av sin arbetsledare vilket vi anser är en bety-

delsefull uppmuntran. Hon finns alltid närvarande trots att hon har fler ar-

betsplatser att sköta. Personalen berömmer sin arbetsledare för att hon ger 

dem tid att komma till tals med både stora och små problem. 

 

Catharina Nasenius (2003) skriver i sin bok ”Vardagens Dramatik” att en 

chef inte bara ska höra vad medarbetarna säger, han ska även lyssna. 
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Det gör att personalen blir målmedveten och kan strukturera och planera sin 

arbetsvardag på ett praktiskt sätt. Alla tar ansvar för att arbetet ska fungera 

och att barnens behov ska bli tillgodosedda. De känner sig värdefulla och 

behövda på sin arbetsplats. 

De arbetsuppgifter som finns på de olika förskolorna upplevs så olika.  

Granen och Tallen anser att vissa arbetsuppgifter är svår att hinna med de 

anser att arbetsbelastningen är hög på deras förskolor, medan Björkens för-

skola inte upplever att de har något som de anser som arbetsbelastning.  

Ett citat från Björkens förskola:  

 

”Arbetsbelastningen som nämns i tidningar och media kan jag inte förstå ... 

det känner vi inte av här”. 

 

Skälet till att de inte upplever arbetsbelastningen i samma utsträckning som 

andra förskolor tror de beror på att de har som de säger ”ett bra samarbete 

och en bra trivsel” på sin egen arbetsplats. 

De ”arbetstoppar” som förekommer på Björkens förskola tar personalen 

med ro och anser att de är övergående. Det finns god planering av arbetet, 

de har en bra förmåga att strukturera upp sina arbetsuppgifter. 

Jämför vi då med de andra förskolorna hur de ser på arbetsuppgifterna, kan 

det ibland vara svårt att planera arbetsdagen så att allt ska flyta.  

Ett problem som nämns är att det är svårt att få mer personal för att lätta på 

belastningarna som upplevs. 

 

Den stora skillnaden mellan förskolorna är att på Björkens förskola planerar, 

strukturerar och samarbetar man. Medan Granen och Tallens förskolor mer 

ser till att arbetsuppgifterna blir rättvist fördelat på personalen, mer än att 

försöka planera och strukturera för ett bra samarbete och arbetsglädje.  

Vi anser att mycket beror på hur arbetsledaren fördelar och leder arbetet 

samt hur mycket ansvar och frihet som tilldelas personalen.  
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Slutdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att studera och analysera hur personalen vid tre 

förskolor upplever sin arbetssituation. Vi ville studera och analysera tre för-

skolor med samma förutsättningar i det avseendet när det gäller, storlek på 

barngrupper, antal personal/barn, utbildning/ålder på personalen. Men varför 

skiljer de sig då så mycket åt? En förklaring som vi har är att arbetet leds på 

olika sätt. Här visar det sig hur viktigt det är med en närvarande arbetsleda-

re. På en arbetsplats med en formell ledare blir arbetet rättvist fördelat till 

skillnad mot en arbetsplats med en närvarande ledare där det hela utmynnar 

i ett samarbete. Vidare visar det sig att de förskolor som har en formell leda-

re även har såväl mindre bra planering som utvecklingsmöjligheter. Björ-

kens förskola som har en närvarande arbetsledare visar på att de har eget an-

svar och goda möjligheter till utveckling. De har även en väl genomtänkt 

planering för att klara arbetsvardagen. De är bra på att ta eget ansvar samt 

att de har ett bra teamwork.  Arbetslaget på den här förskolan har fått tagit 

ansvar och har visat att de kan klara av att planera sin egen arbetsvardag. 

Arbetsledaren på den här förskolan har givigt personalen förtroende och an-

svar anser vi. Detta påvisar att arbetsledarens närvaro på arbetsplatsen är 

viktig för personalen. På de två andra förskolorna har de svårt att hinna med, 

personalen anser att barngrupperna är för stora och att det är för lite perso-

nal. Vi anser att orsaken inte ligger i att det är för mycket barn eller för lite 

personal, utan den största orsaken är brist på planering vid dessa förskolor. 

Arbetsledarna på dessa förskolor har förmodligen inte delegerat ut många 

arbetsuppgifter som personalen kan sköta lika bra som sin arbetsledare anser 

vi. Det skulle vara intressant att göra en studie om arbetssituationen och hur 

arbetsbelastning upplevs på samtliga förskolor i Sundsvalls kommun. Det 

finns säkert fler orsaker till ökad arbetsbelastning inom förskolorna än de vi 

kom fram till i vår lilla studie. Kanske det skulle bli ett bra projekt i Sunds-

valls kommun för att minska de upplevda arbetsbelastningarna vid olika för-

skolor. Möjligen skulle det kunna locka fler att arbeta inom barnomsorgen 

om inte arbetsbelastningen ökar. 

 
        

 25



Referenser 
 
Angelöw, B (2002) Friskare arbetsplatser .Lund; Studentlitteratur 

Denscombe, M.(2004) Forskningens grundregler. Samhällsforskarens 
handbok i tio punkter. Lund: Studentlitteratur 

Edholm, H (2005) Resultat, analys och erfarenheter av personalenkäten 
Sundsvalls kommun 

Halvorsen,K. (1992). Samhällsvetenskapliga metoder Studentlitteratur 
Svenska utgåvan 

Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. 

Nasenius, C (2003) Vardagens dramatik Utbildningsförlaget Brevskolan 
Femte upplagan  

Olsson, H. & Sörensen, S. (2001) Forskningsprocessen – kvalitativa och 
kvantitativa perspektiv Stockholm; Liber AB 
 
Repstad, P. (1999) Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsve-
tenskap Lund; Studentlitteratur 
 
Thomsson, H. (2002) Reflexiva intervjuer Lund; Studentlitteratur 
 
Internet 
 
Arbetsmiljölagen i lydelse från 1 juli 2004. Stockholm: Arbetsmiljöverket; 

2004   

http://www.av.se/regler/arbetsmiljolagen/default.shtm 2006-04-10 

Arbetsmiljöverkets författningssamling Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 

2001:1 Stockholm: Arbetsmiljöverket; 2001 

http://www.av.se/regler/afs/2001_01.pdf   2006-04-08 

Arbetsmiljöverkets författningssamling Belastningsergonomi AFS 1998:1. 

Stockholm: Arbetsmiljöverket; 2001 

http://www.av.se/regler/afs/1998_01.pdf . 2006-04-08 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=632  2006-03-10 

http://www.skolverket.se/sb/d/396/a/1065   2006-04-10 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/stress/belastning.asp 2006-05-02 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=7092 
2006-05-02 
www.lio.se/upload/dokroot/riktlinjer/Folkhalsa/Befolkningsenkat/kapitel%2

0VIrev.pdf   2006-05-03 

http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=6125   2006-05-03 

 26

http://www.skolverket.se/publikationer?id=632
http://www.skolverket.se/sb/d/396/a/1065
http://www.arbetslivsinstitutet.se/stress/belastning.asp
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=7092
http://www.lio.se/upload/dokroot/riktlinjer/Folkhalsa/Befolkningsenkat/kapitel%20VIrev.pdf
http://www.lio.se/upload/dokroot/riktlinjer/Folkhalsa/Befolkningsenkat/kapitel%20VIrev.pdf
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=6125


 
Bilaga 1  Intervjubrev 

 
 
 
Hej  

 
Vi är två studenter som läser sista terminen på rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid 

Mittuniversitetet. Vi håller på att skriva vår C-uppsats och vi har valt att skriva om arbets-

belastningen inom förskolan som varit ett omdebatterat ämne i media flera gånger. 

Vår förhoppning är att få genomföra enskilda intervjuer i början av april. Det kommer att 

handla om ett intervjutillfälle som vi tror kommer att ta ca 40 min. 

Vi försäkrar din anonymitet, vi kommer alltså i vår uppsats att avidentifiera dig så att ingen 

vet vem du är. Vi kommer också att behandla alla uppgifter med största möjliga  

konfidentialitet. Uppgifterna kommer alltså inte att spridas utan förvaras på ett betryggande 

sätt. Resultatet kommer att redovisas i form av en uppsats.  Du bestämmer när och var du 

vill ses för att genomföra intervjun. Du bestämmer också vad du önskar svara på och du 

kan när som helst avbryta intervjun. Vid intervjutillfället kommer en av oss fokusera på 

samtalet medan den andra i huvudsak kommer att anteckna. Vi kommer att använda oss 

utav bandspelare under intervjun för att inte missa något väsentligt under samtalet, om ni 

godtar det. Bandet med intervjun kommer att raderas efter vår analys.  

Vill du inte att vi använder bandspelare, så respekterar vi detta och använder oss enbart av 

anteckningar. Har ni några frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. Ni 

kan kontakta oss på de E-post adresser och telefonnummer som ni hittar längst ner på si-

dan. Det kan även bli så att det uppstår frågor från vår sida efter avslutad intervju. Det vore 

därför bra om även vi får höra av oss till er med eventuella frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Thomas Johansson och Eva W Wicksell 
 

Thomas Johansson   E-post: xxxxxxxxxxxxxxxx  Tele xxxxxxxxx 

Eva W Wicksell        E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxx  Tele xxxxxxxxx 
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Bilaga 2  Intervjuguide 
 
 

Trivsel 

Vad är trivsel för dig?  

Vilka faktorer är viktiga för att du ska trivas på arbetet? 

Vad kan förbättras? 

Utvecklingsmöjligheter 

Vad är utvecklingsmöjligheter för dig? 

Vilka utvecklingsmöjligheter har du på din arbetsplats?  

Vad kan förbättras? 

Ledarskap 

Vad kännetecknar ett bra ledarskap för dig? 

Hur ser du på din arbetsledning/chefen? 

Vad kan förbättras? 

Stress 

När upplever du stress på arbetet? 

Vad är stress för dig? 

Arbetsklimat 

Hur upplever du arbetsklimatet på förskolan? 

Vad är ett bra arbetsklimat för dig? 

Vad kan förbättras?  

Påverkansmöjligheter 

Har du möjlighet att påverka i din arbetssituation? Tider, raster, arbetets in-
nehåll och organisering,  ledning, arbetslag mm. 

Vad kan förbättras? 
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