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Abstract 
 

Bakgrund: I förskolans uppdrag ingår det att tillföra en trygg och optimistisk 

arbetsmiljö som inkluderar alla barn och personal. Pedagogerna ska ha möjlighet att 

arbeta i en miljö som är hanterbar, begriplig och meningsfull.  

 

Syfte: Undersökningens syfte är att öka kunskaperna om vilka erfarenheter förskollärare 

och barnskötare har av deras arbetsmiljö samt hur den påverkar dem i deras arbete. 

Frågeställningarna innefattar pedagogernas upplevelser kring deras arbetsmiljö och vad 

som kännetecknar en god arbetsmiljö i förskolan.  

 

Metod: Undersökningen är en kvalitativ studie som baserar sig på en enkät med svar 

från 50 pedagoger från två kommuner i Mellansverige.  

 

Resultat: Studien visar att pedagogerna trivs på sin arbetsplats och känner hög känsla 

av sammanhang trots att det finns brister i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön 

som stora barngrupper, låg personaltäthet, stress, arbetsbelastning samt olämpliga 

lokaler. Däremot anser pedagogerna i vår studie att det positiva väger upp för det 

negativa. Kollegor har stor betydelse både för trivseln, arbetsmiljön och vikten av att 

kommunicera genom ett gott samarbete med varandra samt vilket inflytande de har på 

sin arbetsplats.  
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Calle Carling för det goda stöd och 

engagemang som vi fått under processen med examensarbetet. Vi vill även rikta ett stort 

tack till alla pedagoger som ställt upp och tagit sig tid och delat med sig av sina tankar i 

vår enkätundersökning.  

 

Det har varit en intressant resa att få forska kring arbetsmiljön i förskolan samt hur vi 

har tacklat motgångar och hanterat denna ständiga stress under arbetets gång. 

 

Tack till våra nära och kära som har hjälpt till med sina kunskaper och sin tid för att 

stötta oss under arbetets gång. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett fint samarbete som har varit utvecklande 

och lärorikt för oss båda.   
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1 Inledning 
 

I enlighet med Arbetsmiljöverket (2017) så brister nio av tio skolor i sitt systematiska 

arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket beskriver vidare att miljöarbetet ska vara 

säkerställt och ha ett realistiskt aktivt system, för att skolan ska ha möjlighet att 

upprätthålla en bra kvalitet samt skapa en god arbetsmiljö på sikt. Skolverket (2018) 

utvecklar vidare att skolan ska tillföra en betryggande och tillitsfull arbetsmiljö som 

inkluderar alla elever och personal. Eleverna ska ha möjlighet att få vara i en miljö som 

är lärorik och utvecklande. Jeon, Buettner & Grant 2018; Pramling, Samuelsson, 2015; 

Wong, 2015 poängterar att förskolans kvalitet är avgörande för att bibehålla individens 

välmående, utveckling och lärande. Pramling, Samuelsson (2015) belyser faktorer som 

är centrala för förskolans kvalitet, dessa är personaltäthet, barngruppens storlek och 

sammansättning, arbetslagets kompetens, och arbetsmiljö, samt lokalernas utformning. 

Hon menar även att fler utbildade förskollärare per barngrupp skapar förutsättningar för 

hög kvalitet. Waldenström (2014) beskriver olika typer av kvalitet när hon bedömer 

förskolans arbetsmiljö. Hon benämner att strukturkvalitet utgörs av organisatoriska 

faktorer där resurser är centralt. Vidare talar hon om processkvalitet som handlar om det 

inre arbetet med pedagogernas förhållningssätt och processer med barnen. Även 

resultatkvalitet där man ser kvalitén av förskolans arbete och hur det påverkar barnen. 

Waldenström & Pramling Samuelsson (2014, 2015) konstaterar att barngrupperna ökar i 

takt med att personaltätheten har reducerats. 

 

I en kunskapsöversikt från arbetsmiljöverket (2012) beskrivs god arbetsmiljö som något 

mer än en neutral arbetsmiljö. Den goda arbetsmiljön innefattar ha positiva, gynnsamma 

effekter på individen. Kunskapsöversikten lyfter ett antal faktorer som kännetecknar en 

god arbetsmiljö. De faktorer som omnämns är positiva, rättvisa och tillgängliga ledare, 

utvecklad kommunikation, samarbete, socialt stöd, inflytande och delaktighet. 

Empowerment som innebär rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål, 

erkännande som handlar om att utvecklas och växa i arbetet, goda relationer och en bra 

fysisk miljö. 

God arbetsmiljö är ganska oproblematiserat utifrån förskollärarnas perspektiv. I vår 

studie vill vi belysa förskollärare och barnskötares upplevelser kring sin arbetsmiljö i 

förskolan samt ta reda på vad en god arbetsmiljö i förskolan är.  
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1.1 Syfte  

 

Studien syfte är att undersöka arbetsmiljön i förskolan utifrån vad verksamma 

barnskötare och förskollärare beskriver. 

 

1.2 Frågeställningar: 

 

Hur upplever förskollärare och barnskötare sin arbetsmiljö i förskolan? 

 

Vad är en god arbetsmiljö i förskolan enligt förskollärare och barnskötare? 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Införande av arbetsmiljölagen i Sverige 

Hallbäck (2015) beskriver att vid slutet av 1800 - talet i Sverige stiftades lagar kring 

arbetsmiljö där man bedömde att industriarbetarna bör ha arbetsskydd mot olyckor och 

skador i deras arbete. Den första lagen infördes år 1889 om skydd mot yrkesfara som 

inkluderade både privatägda industrier och de människor som arbetade i fabrikerna. 

Samma lag omfattade även jordbruket år 1949 där man även utser skyddsombud för 

första gången som säkerställer att lagen följs. För att ha ett skyddsombud krävdes fler än 

fem anställda men även en säkerhetskommitté om personalen var fler än hundra till 

antalet. Det genomfördes fler förändringar i arbetarskyddslagen år 1963 och 1973 då 

lagen inkluderade både kommunal och statlig verksamhet där det för första gången 

fanns möjlighet att vara med som anställd och utforma sin egen arbetsmiljö. 

Arbetsmiljölagen som vi känner till idag (AML) utvecklades på 1970-talet där lagen 

omfattar alla arbeten samt att det fanns en mer tydlig hänsyn till den psykiska miljön då 

fokuset historiskt sett bara har handlat om den fysiska miljön. Studenter, vårdtagare och 

värnpliktiga hade alla rätt till den nya arbetsmiljölagen bortsett från elever i fritidshem 

och barn i förskolan (Hallbäck 2015). En ny föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö kom 2015. I den nya föreskriften (AFS 2015:4) finns regler för kränkande 

behandling, arbetstider samt belastning. Arbetsmiljöverket (2015) menar att den nya 

föreskriften är till för att reducera ohälsa som är kopplad till arbetet samt att de krav 

som arbetet kräver byggs upp med rätt möjligheter. 

2.2 Ansvaret kring skolans arbetsmiljö 

Skolverket (2018) beskriver att skolan har ett ansvar att bidra till en trygg och hoppfull 

arbetsmiljö som inkluderar alla elever och personal. Där elever har möjligheter att få 

vara i en miljö som är lärorik och utvecklande. För att elever ska känna sig inkluderade 

bör en lärare ha lika positiva förväntningar på alla klasser och på individnivå samt 

samordna grupper i syfte att få eleverna att bli trygga. Skolans arbetsmiljö ska även 

präglas av kommunikation och bemötande mellan lärare och elever där elever ska få 

inflytande i att diskutera värderingar och ha möjlighet att påverka deras lärmiljö 

Skolverket (2018) lyfter att huvudmannen, nämligen arbetsgivaren är den som har 

ansvaret för arbetsmiljön i skolan. Ansvaret kring arbetsmiljö är ofta uppdelade över en 
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större arbetsplats med olika förtroendeuppdrag som exempelvis skyddsombud och 

facklig representant. Det är chefer och arbetsledare som avgör om lärarna inte kan 

utföra sitt uppdrag på ett bra sätt, då enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter för 

arbetsmiljöarbete har chef eller arbetsledare en skyldighet att anmäla det vidare till 

överordnad chef. Arbetsgivaren har även uppdraget att se till att det finns en generell 

arbetsmiljöorganisation. Det som är centralt i denna organisation är vem som borgar för 

att arbetsmiljölagen följs och att verksamhetens chef är meriterad och har ett kunnande 

om hur kvalitetsarbetet kring arbetsmiljön ska säkerställas, utvecklas och gå framåt. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2017) så brister nio av tio skolor i sitt systematiska 

arbetsmiljöarbete. Enligt arbetsmiljöverket ska miljöarbetet vara väl förankrat och ha ett 

levande och aktivt system för att skolan ska ha möjlighet att hålla en god kvalitet samt 

upprätthålla en bra arbetsmiljö på sikt. De beskriver vidare att både rektorer och 

skolledningen inte ska ”uppfinna” egna system för att kunna hantera arbetsmiljöarbeten, 

utan att tillämpa skolorganisationens fasta rutiner och tillvägagångsätt. Detta kunnande 

ska minska sårbarheten vid personalförändring och ansvarar för ett funktionellt 

arbetsmiljöarbete. Det ska även finnas kunskaper ur ett arbetsmiljöarbete direkt kopplat 

till skyddsombud, skolledare och elevskyddsombud. Arbetsmiljöverkets inspektioner 

pekar på att skolan är ett område som innefattar många felaktigheter i arbetsmiljön, både 

planmässigt och dokumentation.  
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3 Tidigare Forskning 

Wong (2015) lyfter att inflytande på arbetsplatsen stärker självkänslan och utvecklar 

förskollärarens självbild.  Inflytande, kollegor, arbetstid var kopplat till välbefinnande 

på arbetsplatsen medan brister av hjälpmedel var negativt förknippat med 

välbefinnande. Vidare tar han upp betydelsen av en gynnsam ergonomisk arbetsmiljö i 

form av hjälpmedel. Arwedsona, Roosb & Björklund (2007) & Nislin et al. (2015) 

pekade också på att en bra arbetsmiljö kännetecknas av en tillfredsställelse och att det 

finns tillgång till hjälpmedel i arbetet samt en uppfattning av att ha kontroll över sitt 

arbete. En anställd som känner välbefinnande och är entusiastisk över sitt arbete 

presterar bättre. Vidare så talar forskningen för att det ökar medarbetarnas 

välbefinnande. Nislin et al. (2015) menar att det finns många studier som visar att 

socialt stöd gör att de anställda känner sig känslomässigt stabil vilket förbättrar deras 

arbetsprestanda. Energin och den positiva inställningen fungerar som en 

återkopplingsslinga som tenderar att berika hela arbetsmiljön. Jeon, Buettner och Grant 

(2018) beskriver vidare att de anställdas arbetsmiljö såsom socialt stöd påverkar deras 

känslomässiga hälsa och välbefinnande avsevärt, samt ökade lärarnas välbefinnande och 

minskade stressen i den psykosociala arbetsmiljön.   

 

Det finns vetenskapliga bevis för att faktorer som positivt arbetsklimat, socialt stöd, 

inflytande, utvecklingsmöjligheter och ledarskap ger en förbättrad psykisk hälsa och 

minskar stressnivån hos de anställda (Forte, 2015). Fitzgerald och Theilheimer (2013) 

menar att för att arbetsgruppen ska utvecklas så krävs ett klimat med förtroende, 

respekt, öppen kommunikation samt en tydlig organisation. Enligt forskarna leder detta 

till att förskollärarna engagerar sig och vågar ta risker. Arwidsson, Roosb & Björklund 

(2007) lyfter att en god arbetsmiljö består av såväl fysiska som psykosociala faktorer 

som exempelvis hjälpmedel, ledarskap, samarbete, självkänsla och ansvar. Jeon, 

Buettner och Grant (2018) lägger även en stor vikt på organisatoriska faktorer som är 

avgörande för lärarnas arbetsmiljö. Några av faktorerna var relationer till kollegor 

emellan och till deras chef där de hade möjlighet till utmaningar och 

undervisningsresurser. Dessa faktorer var avgörande för att förskollärarna skulle 

uppfatta sitt arbete som tillfredsställande. Forte & Arbetsmiljöverket (2015, 2012) 

menar att det finns vetenskapligt stöd för att välbefinnandet på jobbet är avgörande av 

den psykiska och fysiska miljön, relationer med kollegor och organiseringen av arbete 

och arbetsuppgifter. Wong (2015) belyser att förskollärare yrket är känt för att vara 
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stressigt, trots det finns få studier angående den upplevda arbetsmiljön och 

förskollärares välbefinnande. Jeon, Buettner och Grant (2018) tar upp att kaotiska 

miljöer som är bullriga, oförutsägbara och desorganiserade bidrar till negativa 

interaktioner med barn. Kaos hindrar lärarnas förmåga att reglera sina känslor och 

hantera stress, kaotiska miljöer är negativt förknippat med lärarnas psykologiska 

välbefinnande. När en individ möter yttre stressfaktorer från arbetsplatsen finns en ökad 

risk att hen upplever ökad psykologisk belastning och utmattning, särskilt om personen 

upplever att miljön är överväldigande och oföränderlig. Vidare så menar Wong (2015) 

att arbetsbelastning var negativt utmärkande, det visade att förskollärarna utsätts för 

daglig påverkan av skadliga ljudnivåer, ryggproblem, invärtes magproblem, långa 

arbetstider, dålig lärmiljö och personalbrist. 

 

Jeon, Buettner och Grant (2018) tar upp att utbildningsmiljöer ska uppfylla ett positivt 

arbetsklimat som främjar de anställdas mentala hälsa, särskilt viktigt då förskollärarna 

utformar förskolan inlärningsmiljö. Förskollärare som arbetar i strukturerade och 

organiserade miljöer blir de mer kapabla att ge stöd till barnen. Wong (2015) är inne på 

samma spår att förskollärarnas välbefinnande är avgörande för att tillhandahålla en 

undervisning av hög kvalitet. Även Jeon, Buettner och Grant (2018) utvecklar att ett 

kaotiskt klimat begränsar individers förmåga att hantera känslomässig upphetsning som 

leder till trötthet och spänningar vilket ökar den emotionella bördan. Lärare som får 

professionella utvecklingsmöjligheter är mer benägna att lära sig nya färdigheter, 

reflektera över deras praxis skapa positiva interaktioner med barn och samarbeta med 

andra lärare. Det bidrar till att lärare blir självsäkrare vilket leder till ett emotionellt 

välbefinnande. Lärare som är mer kompetenta och har en högre undervisning 

effektivitet samt de lärare som uppfattar sin arbetsmiljö som positiv har högre nivåer av 

emotionellt välbefinnande. 

 

Pramling, Samuelsson (2015) belyser konsekvenserna angående barngruppernas storlek 

och menar att för stora barngrupper påverkar förskollärarens arbete. Enligt studien har 

antal inskrivna barn i förskolan ökat det senaste årtiondet, samtidigt som barns 

vistelsetid ökat. I samband med ökningen av barn som vistas i förskolan har 

problematiken kring för stora barngrupper uppmärksammats. Författaren menar att 

förskolans kvalitet är definitiv av de villkor som ges för barns möjligheter till lärande, 

utveckling och välmående vilket Wong (2015) och Jeon, Buettner och Grant (2018) 
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också påpekar. Några faktorer som Pramling, Samuelsson (2015) klargör är avgörande 

för förskolans kvalitet är personaltäthet, barngruppens storlek och sammansättning, 

arbetslagets kompetens, och arbetsmiljö, samt lokalernas utformning. Vidare belyser 

hon vikten av fler utbildade förskollärare per barngrupp desto större sannolikhet för hög 

kvalitet. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) har skapat ett teoretiskt verktyg som han benämner KASAM. Det 

handlar om att synliggöra människors känsla av sammanhang utifrån olika faktorer. 

Författaren har identifierat tre begrepp i KASAM, dessa är Begriplighet, Hanterbarhet 

och Meningsfullhet. Dessa tre begrepp är avgörande för om individen upplever sin 

tillvaro som meningsfull, trygg och förutsägbar. KASAM står för en känsla av 

sammanhang där utgångspunkten har varit frågeställningen, hur kan människor som 

utsätts för yttre och inre påfrestningar förbli friska. Winroth och Rydqvist (2008) menar 

att det bör finnas en balans mellan de tre begrepp Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet. En hög känsla av sammanhang utgör grunden för att klara svåra 

påfrestningar. Samtidigt menar Winroth och Rydqvist (2008) att generella 

motståndsresurser är en viktig komponent. God anpassningsförmåga, ett positivt socialt 

nätverk och en fungerande omgivning är viktiga faktorer. Antonovsky (2005) menar att 

begreppet begriplighet handlar om hur en individ upplever omvärlden som 

förnuftsmässig och begriplig, vilket syftar till att yttre och inre stimuli är förståeliga. 

När händelser kommer utan föraning går det att organisera och förklara istället för 

motpolen kaotisk, oförklarad slumpmässig.  

Winroth och Rydqvist (2008) tolkar begreppet begriplighet i form av förmågan att 

bedöma verkligheten, genom förståelse och ur kognitiva aspekter. Det andra begreppet 

Antonovsky (2005) belyser är hanterbarhet, den syftar till om individen upplever att den 

har tillgång till resurser att hantera yttre krav som en utsätts för. Människor som har en 

hög känsla av hanterbarhet kommer inte att tycka att livet behandlar en orättvist eller 

känna sig som ett offer. Winroth och Rydqvist (2008) förklara begreppet hanterbarhet 

utifrån tre aspekter, förmågan att möta olika krav, strategier och metoder och 

handlingskomponent. Meningsfullhet är den tredje begreppet inom KASAM och 

Antonovsky (2005) beskriver att det handlar om en känsla av att vara delaktig i de 
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processer som livet för med sig och att vara skapare av sitt eget öde. Formellt syftar 

KASAM begreppet meningsfullhet på i vilken utsträckning människan upplever att livet 

har en känslomässig innebörd. Antonovsky (2005) menar att den som har hög KASAM 

drar sig inte undan vid jobbiga händelser i livet utan konfronterar utmaningen. Winroth 

och Rydqvist (2008) menar att meningsfullhet handlar om att vara delaktig i sin egen 

livsprocess, att besitta en känsla av att kunna påverka sin situation genom motivation 

och betydelsen av att meningsfullhet är en emotionell faktor. 

4.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Lennéer, Axelsson och Thylefors (2018) definierar begreppet psykosocial arbetsmiljö 

som det samspel som sker mellan individ och omgivning. Med omgivning menas både 

människor såväl som den fysiska och organisatoriska omständigheter på arbetsplatsen. 

Människor är inte bara ”offer” av omständigheter utan även aktörer i arbetsmiljön. När 

man pratar om vad som kännetecknar en bra psykosocial arbetsmiljö beskriver Lennéer, 

Axelsson och Thylefors (2018) att det finns faktorer djupt rotat från människans behov 

som kompetens, mening och social tillhörighet. Författarna belyser vikten av 

människors behov av att känna sig delaktiga, kunna påverka och ha kontroll över sin 

arbetssituation. Vidare menar dem att meningsfulla, stimulerande arbetsuppgifter och att 

känna sig kapabel att lösa saker är av betydelse för den psykiska hälsan och ett 

välbefinnande på arbetsplatsen.  

En annan viktig faktor är känslan av samhörighet och vikten av stödjande relationer 

med kollegor. Författarna menar att socialt stöd, delaktighet, handlingsutrymme, och 

ledarskap är viktiga faktorer i en tillfredsställande arbetssituation. En god arbetsmiljö är 

beroende av arbetsgruppens anställda och deras dynamik. Lennéer, Axelsson och 

Thylefors (2018) påpekar även att tillsammans skapar vi arbetsmiljön och har därmed 

en skyldighet att efter bästa förmåga samarbeta med sina kollegor.  Författarna lyfter att 

beteenden som hjälpsamhet, vänlighet, socialt stöd, värme, och självkontroll är faktorer 

som var och en råder över och kan välja att praktisera eller låta bli. Arbetsgivarverkets 

beskrivning av psykosocial arbetsmiljö innefattar hur vårt välbefinnande med våra 

kollegor ser ut och om vi upplever vårt arbete som meningsfullt. En annan viktig faktor 

är huruvida vi har inflytande över vår situation, och vilka möjligheter som finns till 

personlig utveckling.  Lennéer, Axelsson och Thylefors (2018) benämner även att 

ledarskap innebär maktdelning, inflytande och handlingsutrymme, dessa faktorer är 

avgörande för den psykosociala arbetsmiljön.  
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5 Metod 

I metodavsnittet beskrivs vilken metod som använts för det empiriska materialet. Vi 

kommer redogöra för vår analysprocess samt beskriva hur det insamlade materialet har 

bearbetats. Vidare har vi gjort etiska övervägande och säkerställer validiteten och 

reliabilitet i vår undersökning. Vi har använt oss av kvalitativ metod för att genomföra 

vår studie genom att utforma en enkät för att samla in data. 

5.1 Ansats 

Vårt metodval är en enkät som utgörs av kvalitativa och kvantitativa data som är 

utformat för att samla in empiriskt material från både öppna och slutna frågor. Vi ville 

nå ut till många pedagoger samt ha ett holistiskt synsätt på vad som utgör en god 

arbetsmiljö. Bryman (2011) beskriver att kvantitativa data är strukturerade och 

statistiska som hjälper dig att dra generella slutsatser av materialet samt att få en 

helhetsbild över det du undersöker. Trost (2007) menar att när en undersökning inom 

beteende- och samhällsvetenskaperna görs genom en kvantitativ studie blir det mer en 

blandform och inte bara av kvantitativ natur. Vår studie är främst baserad på de öppna 

frågor vi använt oss av genom enkäten och kan således knyta an till en kvalitativ metod. 

Trost (2007) lyfter att en kvalitativ metod är att föredra när vi ska försöka tolka 

människors tankar och agerande. 

5.2 Litteratursökning 

De databaser som använts för att söka adekvat forskning är; Discovery och ERIC 

(Ebscohost). Sökord som vi använt oss av är Workplace environment/Arbetsmiljö, 

preschool/förskola or/eller kindergarden/förskola or/eller early childhood 

education/tidig barndoms utbildning, teachers/lärare or/eller educators/utbildare or 

schoolstaff/skolpersonal, psykosocial factors/psykosociala faktorer, work 

condition/arbetsplatsförhållande, health at work/hälsa på arbetet, teamwork/samarbete 

och stress. Vi har även sökt litteratur via bibliotek samt hittat artiklar genom referenser 

från andra artiklar. 

5.3 Datainsamling 

I studien deltog 50 förskollärare och barnskötare från två kommuner i Mellansverige. 

Datainsamlingen har framställts genom en kvantitativ metod där vi har utformat en 

internetbaserad enkät i Google formulär (se bilaga 1). Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. 
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Franzén (2014) menar att enkäter kan ge svar från ett stort antal individer. Denna 

insamlingsmetod kan ge tillgång till synpunkter och uppfattningar runt en begränsad 

fråga. Detta var relevant för vår undersökning då vi ville samla in förskollärarnas och 

barnskötarnas erfarenheter kring deras arbetsmiljö samt vad som utgör en god 

arbetsmiljö. 

5.4 Urval 

Metodvalet utgjordes i syfte att svaren ska ha representativitet, därav har vi inte valt 

sociala medier eller andra sociala plattformar för att få svar. Vårt syfte var att komma i 

kontakt med förskollärare och barnskötare som är aktiva inom yrket.  

Till undersökningen användes ett målstyrt urval som enligt Bryman (2011) är ett 

beräknande sätt att välja ut deltagare till undersökningen genom att förskolecheferna 

fick vidarebefordra enkäten till aktiva pedagoger i yrket som utgörs av förskollärare och 

barnskötare (se bilaga 2). Vi valde att skicka ut enkäten via e-post till biträdande 

förskolechefer i två kommuner i Mellansverige. Sammanlagt skickades 49 epost ut om 

medgivande inför studie där vi bifogade enkäten till biträdande förskolechefer. Av alla 

49 e-post som skickades ut var det en chef som avböjde och beskrev att arbetsbördan är 

stor hos medarbetarna på hösten vilket har gjort att förskole området i den ena 

kommunen valt att inte delta. Enkäten var tillgänglig för 82 förskolor fördelat på 49 

förskolechefer. Förskolecheferna hade som uppgift att granska och vidarebefordra ett 

informationsbrev där ett medgivande inför studien fanns (se bilaga 2). 

5.5 Genomförandet 

Efter att vi bestämt oss för att undersöka arbetsmiljön i förskolan började vi reflektera 

över konstruktionen av en enkät. Löfdahl et al. (2014) menar att det är en viktig del efter 

urvalsprocessen. Vidare menar hon att det är av vikt att reflektera över vilka frågor som 

bör ställas för att få svar på generella syftet med undersökningen. Bryman (2011) 

påpekar även att då det inte är en intervjuare som ställer frågorna, skall enkäter vara 

lätta att begripa och besvara. Designen ska också vara enkel och enkätens storlek bör 

inte vara för stor, detta för att minimera risken att deltagarna tröttnar. Vi valde att skapa 

en flersvarsfråga med möjligheter att undersöka vilka faktorer deltagarna väljer som 

utgör en god arbetsmiljö enligt respondenterna. Sex av enkätens tolv frågor är 

bakgrundsfrågor för att urskilja och hitta mönster mellan pedagogerna (Löfdahl et 

al.,2014). De andra sex frågorna är öppna för att deltagarna ska få möjlighet att 
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reflektera och ge ett sådant utvecklat svar som möjligt. Syftet med de öppna frågorna är 

att samla in mycket empiriskt material för att sedan klassificera pedagogernas svar 

genom positiva och negativa faktorer. Vi arbetade sedan tematiskt för att ha möjlighet 

att jämföra med tidigare forskning och hitta en röd tråd som binder ihop vårt resultat 

med adekvat forskning inom arbetsmiljö. Löfdahl et al. (2014) belyser att de öppna 

frågorna ger pedagogerna möjlighet att ge svar med egna ord. Svaren ger också 

utrymme för reaktioner som den som utför studien inte kan förutse när den skapade 

frågorna. Pedagogerna fick ta del av studiens syfte i form av ett informationsbrev (se 

bilaga 1) Pedagogerna kunde avstå från att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande 

utan särskild motivering. Vi har valt enkätform för att effektivisera tidsåtgången samt 

för att ta hänsyn till pedagogernas arbetsbelastning. Vi uppskattade att enkäten skulle ta 

10 - 15 min vilket inte tar upp pedagogernas tid från verksamheten på samma sätt som 

en kvalitativ undersökning genom intervjuer skulle gjort. Enkäten fanns tillgänglig i två 

veckor, i syfte att pedagogerna ska ha möjlighet att ta del av enkäten inom deras tidsram 

samt att vi valde en tidsbegränsning med ändamål att hinna bearbeta det empiriska 

materialet.  

5.6 Databearbetning 

Bearbetningen av materialet från enkäten gjordes i Google Formulär, Excel och Word. 

Då enkäten redan var utformad för att kodas automatiskt i Google Formulär hade alla 

bakgrundsfrågor fått en siffra. Detta gjorde att svaren direkt kunde överföras och 

bearbetas kvantitativt i Word-dokument och Excel. För att underlätta presentationen av 

resultatet använde vi oss av tabeller och stapeldiagram tillsammans med förklarande 

texter som underlättar läsarens förståelse (Bryman, 2011). Efter att ha omformat 

bakgrundsfrågor och flervalsfrågor genom databearbetning verktygen gick processen 

vidare med att analysera de öppna frågorna. 

5.7 Analysmetod 

Vi har bearbetat det insamlade materialet kontinuerligt under analysprocessen där vi 

återkopplat till KASAM och psykosocial teorianknytning. I analysen har vi reflekterat 

över de teoretiska perspektiven när vi läst och tolkat det insamlade materialet. Nästa 

steg i processen var att arbeta fram en innehållsanalys för att få en grundläggande 

förståelse för vårt material. Innehållsanalysen arbetades fram genom att analysera 

pedagogernas svar där vi kunde urskilja faktorer som utgör deras arbetsmiljö. 



 

12 

 

Innehållsanalysen används för att dra slutsatser om innehållet i pedagogernas 

beskrivningar. Den synliggjorde faktorer som vi sedan kunde klassificera och 

tematisera. Vidare så urskildes positiva och negativa faktorer genom en sortering och 

tolkning av det empiriska materialet. Därefter skapades tabeller och stapeldiagram för 

att ha möjlighet att förtydliga och redovisa data genom hur positiva och negativa 

faktorer framställs. För att lyfta fram och synliggöra innehållet i tabellerna och 

stapeldiagrammet, användes förklarande texter under respektive tabell och 

stapeldiagram för att sammanfatta och belysa det vi har sett i vår studie. 

5.8 Etiska överväganden 

Deltagarna fick ta del av forskningsetiska aspekter vilket är väsentligt för studien. 

Exempel på detta är att uppgifterna behandlas konfidentiellt och är inte tillgänglig för 

obehöriga samt att inga namn på deltagare, förskolor eller kommuner redovisas i 

examensarbetet. De etiska övervägande vi gjort när vi genomförde vår undersökning var 

att informera pedagogerna om studiens syfte innan den genomfördes. Det gjordes via ett 

informationsbrev (se bilaga 2) där pedagogerna fick ta del av studiens beräknade tid, 

och att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inte finnas tillgängliga för 

obehöriga. Pedagogernas deltagande i studien och samtliga pedagoger fick ta del av 

samtyckeskraven. Löfdahl at el. (2014) menar att den viktigaste principen inom 

forskningsetik innebär att informera eventuella deltagare om sin studie så personerna 

kan ge sitt samtycke till att delta. Pedagogerna informerades även om att hen 

närsomhelst kan avstå att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan att 

motivering. Vetenskapsrådet (2017) belyser fyra riktlinjer som är viktiga att upprätthålla 

sig till när man utformar ett arbete som ska vara etiskt korrekt. De fyra kraven som 

vetenskapsrådet (2017) förespråkar är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Pedagogerna har tagit del av samtliga 

huvudkrav i informationsbrevet som skickades ut till alla anställda. Vi valde Google 

Formulär och har använt oss av ett av våra Gmail- konton för att ha mer kontroll vart 

informationen tar vägen och vi kan ta bort allt material utan att det sparas data där vi 

inte kommer åt den. I Google formulär hade vi möjlighet att välja bort pedagogernas e-

postadresser så de inte var synliga och kunde således inte kopplas till deras anonyma 

svar. 
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5.9 Reliabilitet och validitet  

Trost (2007) menar att i en enkätundersökning är det viktigt att det finns både 

reliabilitet och validitet då det man mäter är stabilt och inte slumpmässigt. Bryman 

(2011) beskriver vidare att båda begreppen ser ut att vara liktydig men att deras 

innebörd skiljer sig åt. Reliabilitet koncentrerar sig på hur trovärdig och logisk 

kvantiteten och mätningarna är, då istället validitet säkerställer en uppfattning om det vi 

mäter har en relevans och tar aktning till vilka konsekvenser mätningen har. Enkäten är 

utformad för att ha likadana frågor och situation för alla som deltar vilket Trost (2007) 

styrker och bekräftar vikten av ett en mätning vid en speciell tidpunkt ska ge samma 

resultat vid en ny undersökning.  

Trost (2007) använder begreppet kongruens som är relevant vid enkätundersökningar. 

Det innebär att man ställer ett antal frågor om liknande omständigheter för att kunna ta 

del av dess nyanser för att sedan kategorisera de likartade frågorna som en del av en 

helhet. Detta var av stor vikt när utformningen av enkäten gjordes för att klassificera 

faktorer och se kontraster som utgjorde pedagogernas arbetsmiljö. 

Syftet var även att få med precision aspekterna i vår analysprocess för att undvika 

många frågor, en bristande textuppbyggnad samt en otydlig design vilket Trost (2007) 

menar är av vikt då en typografisk utformning av formuläret gör det lättare för 

deltagarna att fylla i svaren vilket ger större precision. Trost (2007) beskriver att genom 

att använda sig av enkla och vanliga ord går det att kringgå negationer, ökar rimligheten 

att fler pedagoger uppfattar frågorna på̊ samma sätt. Bryman (2011) menar att det är 

problematiskt att helt undvika fel under insamling och bearbetning, uppgiften blir 

istället att minska dessa fel i så stor utsträckning som det är möjligt. Under 

databearbetningen intog vi ett kritiskt förhållningssätt då vissa av pedagogernas svar var 

svår att utläsa. Vi sorterade bort svar som var svårtolkade eller saknade svar på frågan 

för att ha möjlighet att uppnå ett mått av reliabilitet 
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6 Resultat 

Resultatet av denna studie består av 50 pedagoger, både barnskötare och förskollärare 

arbetandes på förskolor från två kommuner i Mellansverige. Vidare presenteras 

resultatet av den kvalitativa studie där resultaten har sammanställts för att besvara 

frågeställningarna. I början av bearbetningsprocessen av studiens empiriska material 

kunde positiva och negativa faktorer urskiljas. En klassificering gjordes därefter genom 

en innehållsanalys som sedan bearbetades tematiskt, baserade på pedagogernas svar i 

enkäten. Resultatet presenteras utifrån positiva och negativa faktorer som beskriver 

pedagogernas arbetsmiljö och framställs genom text, tabellform och stapeldiagram. 

6.1 Bakgrundsfrågor 

Följande bakgrundsfrågor har använts i enkäten; Ålder, arbetsplatsens läge, hur 

arbetsplatsen är utformad samt hur stora barngrupperna är på respektive avdelning. 

Genom studien har dessa frågor prövats genom att hitta mönster och samband mellan 

faktorer som utgör pedagogernas arbetsmiljö. Studien har inte synliggjort faktorer och 

samband som kan kopplas till bakgrundsfrågorna för att ha möjlighet att svara på 

studiens frågeställningar. 

6.2 Pedagogernas erfarenheter av deras arbetsmiljö 

I denna tabell redovisas en öppen fråga; ”Hur upplever du arbetsmiljön på din 

arbetsplats?”  där 50 pedagoger deltog, varav 46 gav utförliga svar där 26 svar var 

positiva och 17 svar var negativa. 4 gav inget svar och 3 gav oklara svar.  

Tabell 1 

Inom de 26 positiva svaren kunde resultatet urskilja positiva faktorer där det även fanns 

inslag av negativa faktorer men att de mest utmärkande faktorerna var positiva. Detta 

resulterar i att det både finns positiva och negativa faktorer som redovisas i tabell 1. 

Vissa pedagoger valde att nämna flera faktorer i sitt svar som både är av positiva och 

negativ karaktär.  
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Positiva faktorer Antal 

svar 

Negativa faktorer Antal 

svar 

Goda Kollegor 13 Bristande fysisk miljö 12 

Barngruppens positiva påverkan på 

trivseln 

6 Stress 5 

En god fysisk miljö 4 Låg personaltäthet 2 

Ett gott samarbete 4 Barn i behov av särskilt 

stöd 

1 

Goda relationer med 

vårdnadshavare 

3 Frånvarande chef 1 

Närvarande chef 2 Uteblivna raster 1 

    Bristande planeringstid  1 

    Krävande barngrupper 1 

Den utmärkande positiva faktorn är vikten av goda kollegor vilket pedagogerna beskrev. 

En pedagog belyste vikten av varandras olikheter och åsikter vilket är avgörande i att 

vara en god kollega. En annan pedagog menade att det är viktigt att bli bra bemött och 

bekräftad av sina kollegor. Gällande negativa faktorer beskrev 12 pedagogerna att den 

fysiska miljön hade brister såsom dålig ventilation, mögelangrepp och olämplig 

planlösning, lokalerna var även gamla och slitna.  Vidare beskrevs arbetsmiljön som 

högljudd och stressig samt att det fanns en önskan om mindre barngrupper och mer 

personaltäthet. En pedagog uttryckte att de var många barn i behov av särskilt stöd, 

vilket resulterade i att pedagogerna upplever en känsla av otillräcklighet. Raster och 

planeringstid som försvinner på grund av låg personaltäthet var under all kritik.  
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Tabell 2 

Inom de 17 negativa svaren kunde resultatet urskilja negativa faktorer där det även 

fanns inslag av positiva faktorer men att de mest utmärkande faktorerna var negativa. 

Detta resulterar i att det både finns negativa och positiva faktorer som redovisas i tabell 

2. Vissa pedagoger valde att nämna flera faktorer i sitt svar som både är av positiva och 

negativ karaktär.  

Negativa faktorer Antal svar Positiva faktorer Antal svar 

Stress 12 Positiva utmaningar 1 

Bristande psykosocial miljö 11 Goda kollegor 1 

Hög arbetsbelastning 5     

Krävande barngrupper 4     

Låg personaltäthet 4     

Barn i behov av särskilt stöd 3     

Ett bristande samarbete 2     

De utmärkande negativa faktorerna är stress och brister i den psykosociala miljön vilket 

påverkas av hög ljudvolym på grund av för stora barngrupper och låg personaltäthet. En 

pedagog beskriver att arbetsuppgifter som inte hör till professionen skapar stress. 

Vidare belyser två pedagoger att det är mycket kringuppgifter som tar tid och hög 

närvaro i barngruppen samt svårt att få vikarie är bidragande orsaker till stressen. 

Pedagogerna beskriver vidare att de har flera barn med behov av särskilt stöd, vilket 

påverkar avdelningarna negativt och skapar en stressig miljö där verksamhetsplanering 

försvinner. 
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 Tre pedagoger svarade: 

 “-Det finns en arbetsglädje i hela huset mellan både barn och kollegor. Jag tycker att 

cheferna tar ansvar för arbetsmiljön genom att lyfta frågor som berör det på möten. Det 

som påverkar mig mest negativt är den höga ljudvolymen som kan uppstå.” 

“-I regel är den rätt så bra om jag ser till alla fungerande faktorer, det som brister är 

barngruppernas storlek och personalbristen. Att rasterna är 30 min per dag och att 

planeringstiden ofta bara försvinner är under all kritik.” 

“-Vi har många barn med speciella behov som påverkar hela avdelningen, min 

avdelning har för lite personal. Miljön är hektisk och många dagar i veckan hinner vi 

inte med allt enligt planering.” 

 6.3 Pedagogernas syn på kommunikation 

I denna tabell redovisas en öppen fråga: ”Hur fungerar kommunikationen med 

kollegor?” där 50 pedagoger deltog, varav 49 gav utförliga svar där 42 svar var positiva 

och 7 svar var negativa samt 1 gav inget svar. 

Tabell 3 

Inom de 42 positiva svaren kunde resultatet urskilja positiva faktorer där det även fanns 

inslag av negativa faktorer men att de mest utmärkande faktorerna var positiva. Detta 

resulterar i att det både finns positiva och negativa faktorer som redovisas i tabell 3. 

Vissa pedagoger valde att nämna flera faktorer i sitt svar som både är av positiva och 

negativ karaktär.  
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Positiva faktorer Antal 

svar 

Negativa faktorer Antal 

svar 

God kommunikation mellan 

kollegor 

31 Ett bristande samarbete 

mellan avdelningar 

4 

Kommunikationsverktyg som 

hjälpmedel 

7 Hög arbetsbelastning 3 

Ett gott samarbete 6 Stress 3 

Närvarande chef 1 Kollegor som brister i sin 

kommunikation 

2 

    Frånvarande chef 1 

31 av pedagogerna upplevde att de hade en god kommunikation med sina kollegor och 

beskrev vikten av att samarbeta, lyssna och respektera varandra vilket är avgörande när 

man kommunicerar.  7 pedagoger talade för kommunikationsverktyg som ett hjälpmedel 

för att förbättra kommunikationen. 4 pedagoger beskrev applikationen supertext där alla 

pedagoger gemensamt kan kommunicera genom korta textstycken. Vidare beskrev 2 

pedagoger morgonmöten som en avgörande samlingsplats för att utbyta information och 

kommunicera. Även APT (Arbetsplatsträff) och VHT (Verksamhetsträff) nämndes som 

tillfällen där pedagogerna kunde utveckla teamwork och kommunicera om avgörande 

faktorer för att utveckla en fungerande verksamhet. 4 pedagoger beskrev att de önskade 

ett tätare samarbete mellan avdelningarna och att det fanns vissa brister. På grund av för 

hög arbetsbelastning och stress var det vid vissa tillfällen svårt att kommunicera och 

reflektera. En pedagog nämnde att kommunikation var sämre när stressen var hög. 

Tabell 4 

Inom de 7 negativa svaren kunde resultatet urskilja negativa faktorer där det även fanns 

en positiv faktor men att de mest utmärkande faktorerna var negativa. Detta resulterar i 

att det både finns negativa och positiva faktorer som redovisas i tabell 4. Vissa 
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pedagoger valde att nämna flera faktorer i sitt svar som både är av positiva och negativ 

karaktär.  

Negativa faktorer Antal 

svar 

Positiva faktorer Antal 

svar 

Kollegor som brister i sin 

kommunikation 

4 Bra kommunikation mellan 

kollegor 

1 

Hög arbetsbelastning 3     

Stress 2     

Den utmärkande negativa faktorn var kollegor som brister i sin kommunikation, studien 

visar att det fanns olika anledningar till bristerna. En pedagog nämnde betydelsen av att 

våga vara öppen och uttrycka sina behov om något känns fel. En annan viktig faktor var 

den höga arbetsbelastning som blir på grund av inskolningar. Här beskrev en pedagog 

att det uppstod brister i kommunikationen.   

Tre pedagoger har detta att säga om kommunikation; 

 ”-För det mesta fungerar den väl, det vi inte hinner reflektera över tar vi sedan för att 

reda ut om man inte har fått fram budskapet i en stressad situation. Vi ser alltid till 

varandras bästa och har roligt när vi jobbar. Super Text hjälper oss i vår dagliga 

verksamhet.” 

”-Vi har en väl fungerande kommunikation avdelningar emellan då vi har morgonmöte, 

husmöte samt arbetsgrupper kring arbetsplanen på dagtid.” 

“- Svårt att få tid att samprata reflektera och analysera ihop lättare med de pedagoger 

som är närmast men även det kan vara tufft.” 
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6.4 Individens påverkan på arbetsmiljön 

I denna tabell redovisas en öppen fråga; ”Vad gör du för att påverka arbetsmiljön på din 

arbetsplats?” där 50 pedagoger deltog, varav 48 gav utförliga svar där 48 svar var 

positiva och 2 gav inget svar 

Tabell 5 

I tabell 5 redovisas 48 svar om individens påverkan på arbetsmiljön. Resultatet 

beskriver vilket förhållningssätt som pedagogerna anser är avgörande samt vilka 

faktorer som utgör en god arbetsmiljö. 

  

Konstruktiva förslag Antal svar 

Att vara en god kollega  29 

Att ha ett gott samarbete 16 

Att lösa problem 13 

Att skapa en positiv atmosfär 10 

Att ha ansvar i arbetsgruppen genom förtroendeuppdrag 7 

Att använda hjälpmedel 6 

 I tabellen ovan finns pedagogernas konstruktiva förslag för att utveckla arbetsmiljön. 

Även i denna tabell belyser pedagogerna vikten av att vara en god lyssnande kollega. 

Ett gott samarbetet med andra avdelningar och att aktivt jobba för att skapa en positiv 

atmosfär för barn och personal var viktiga delar. Vidare belystes vikten av att sprida 

positiv energi samt att kunna ge med sig och inte behöva driva igenom alla tankar som 

finns. Genom att skapa mindre barngrupper, behålla ett lugn i stressade situationer samt 
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att tänka på bemötandet kan en positiv atmosfär skapas. En pedagog belyste vikten av 

att diskutera och reflektera över sig själv och barnen för att hitta bra lösningar. 7 

pedagoger beskrev att det hade olika ansvarsuppdrag för att på så vis kunna förbättra 

och påverka arbetsmiljön. Dessa uppdrag kunde omfatta att starta pedagogiska 

diskussioner och strukturera upp dagarna. 6 pedagoger beskrev att de använder de 

hjälpmedel som finns att tillgå på arbetsplatsen.  

Två pedagoger beskriver deras personliga insats för att skapa en god arbetsmiljö;  

”-Vara en glad och positiv kollega. Ser kollegorna och frågar hur det är. Försöker att 

se till den större bilden och inte bara ”mitt”. Försöker följa det vi bestämmer. Jobbar 

på att ta min del av ”bördan” på avdelningen.” 

”-Försöker se möjligheter som kan bidra till en bättre arbetsmiljö, där vi prioriterar att 

alla kan ta rast eller gå undan en stund. Att det finns helt material att arbeta med samt 

att förebygga tunga lyft” 

“-Jag hälsar på alla, bidrar med ett glatt humör. Är lösningsorienterad och försöker 

lösa schema vis sjukdom. Hjälper kollegor så ofta jag kan.” 

 

6.5 Pedagogernas inflytande på arbetsplatsen 

I denna tabell redovisas en öppen fråga; ”Beskriv ditt inflytande på arbetsplatsen” där 

50 pedagoger deltog, varav 44 gav utförliga svar där 39 svar var positiva och 5 negativa. 

3 gav inget svar 3 gav oklara svar. 

Tabell 6 

Inom de 39 positiva svaren kunde resultatet urskilja positiva faktorer där det även fanns 

inslag av negativa faktorer men att de mest utmärkande faktorerna var positiva. Detta 

resulterar i att det både finns positiva och negativa faktorer som redovisas i tabell 6. 

Vissa pedagoger valde att nämna flera faktorer i sitt svar som både är av positiva och 

negativ karaktär.  
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Positiva faktorer Antal 

svar 

Negativa faktorer Antal 

svar 

Inflytande genom kollegor 17 Avsaknad av material 2 

Närvarande chef 7 Brist på ekonomiska 

resurser 

2 

Inflytande genom samarbete 6 Frånvarande chef 1 

Förtroendeuppdrag som skapar 

inflytande 

2 Svårigheter att komma in i 

arbetslaget 

1 

Att lösa problem 1     

17 Pedagoger beskriver att deras inflytande kommer främst genom kollegor där de får 

växa genom sin roll och har stöttning för att utvecklas i verksamheten. De upplever 

även att de har en närvarande chef som tar ansvar och driver igenom förslag. Studien 

pekar på att ett gott samarbete och att ta på sig förtroendeuppdrag påverkar 

pedagogernas inflytande och ger möjlighet till att lösa problem. De negativa faktorerna 

som påverkar inflytandet var att pedagogerna saknade material för undervisning och 

kunde även koppla ekonomiska faktorer som en bidragande del i att få ett större 

inflytande. En pedagog beskrev att det tog ungefär ett år att komma in i arbetslaget 

innan det fanns möjlighet till att påverka situationen. 

Tabell 7 

Inom de 5 negativa svaren kunde resultatet urskilja negativa faktorer. Vissa pedagoger 

valde att nämna flera faktorer i sitt svar. 
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Negativa faktorer Antal svar 

Kollegor som påverkar pedagogernas inflytande på arbetsplatsen 4 

Brist på samarbete 2 

 

Resultatet pekar på att de främst bidragande negativa faktorerna är kollegor som 

påverkar inflytande negativt och kollegor som brister i sitt samarbete. Två barnskötare 

belyste att deras roll på arbetsplatsen var ett hinder för att ha ett större inflytande. 

Tre pedagoger uttrycker följande om inflytande på arbetsplatsen;  

”-Mitt inflytande ligger på en bra nivå där jag får vara mig själv och vara en del av 

planeringen” 

”Då jag är barnskötare så försöker jag se hur förskollärare utformar den pedagogiska 

miljön, har inte det inflytande jag önskar än” 

”Jag har stor möjlighet att påverka och framföra mina synpunkter. Jag vill gärna 

inspirera och tycker om kollegialt lärande. Vi lär av varandra” 

  

6.6 Pedagogernas trivsel på arbetsplatsen 

I denna tabell redovisas en öppen fråga; ”Hur trivs du på ditt arbete?” där 50 pedagoger 

deltog, varav 50 gav utförliga svar varav 48 svar var positiva och 2 svar var negativa. 

Tabell 8 

Inom de 48 positiva svaren kunde resultatet urskilja positiva faktorer där det även fanns 

inslag av negativa faktorer men att de mest utmärkande faktorerna var positiva. Detta 

resulterar i att det både finns positiva och negativa faktorer som redovisas i tabell 8. 

Vissa pedagoger valde att nämna flera faktorer i sitt svar som både är av positiva och 

negativ karaktär.  
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Positiva faktorer Antal 

svar 

Negativa faktorer Antal 

svar 

God trivsel 17 Hög arbetsbelastning 7 

Goda kollegor 15 Stress 6 

Barngruppens positiva påverkan på 

trivseln 

8 Låg personaltäthet 3 

God relation till chefen 4 Bristande fysisk miljö 3 

Byte av avdelning/Förskola 2 Frånvarande chef 2 

Goda relationer till vårdnadshavare  1 Att känna sig 

otillräcklig 

1 

Utmaningar och möjligheter som 

skapar trivsel 

1 Att känna sig utanför 1 

I den här tabellen beskriver majoriteten av pedagogerna att de trivs i allmänhet på sin 

arbetsplats utan motivering samtidigt som större delen av majoriteten säger att 

kollegorna är den främsta orsaken till god trivsel. Barngruppen har förmågan att 

påverka ett positivt klimat och främjar trivseln enligt 8 pedagoger. Två pedagoger 

uttrycker att orsaken till deras trivsel beror på ett byte av både avdelning och förskola. 

Det som dominerar de negativa faktorerna är hög arbetsbelastning och stress, tätt följt 

av personalbrist som pedagogerna anser är utmärkande i det som påverkar trivseln 

negativt. 

  



 

25 

 

Tabell 9 

Inom de 2 negativa svaren kunde resultatet urskilja negativa faktorer.  

Negativa faktorer Antal svar 

Brist på utmaningar  1 

Undermålig trivsel 1 

Resultatet visar att en pedagog uttrycker att den saknade utmaningar i arbetet som bidrar 

till trivsel samtidigt som en annan pedagog beskriver att trivseln inte är 

tillfredsställande. 

Fyra pedagoger svarade såhär om trivseln;  

”-Trivs rätt bra, roliga kollegor och fantastiska barn. Skulle önska mer personal och att 

vi kunde få mer tid till varje barn.” 

 ”-Jag trivs mycket bra, efter en vår som var jobbig med höga påfrestningar och en 

sjukskrivning som resultat fick jag byta avdelning och starta på nytt. Detta har lyft mig i 

mitt arbete och jag älskar att gå till jobbet varje dag.” 

”-Jag trivs relativt bra med kollegor och barn. Anser att arbetsbelastningen är för 

hög.” 

“-Har funderat på att byta arbetsplats men trivs så bra med barngruppen” 

 

6.7 Pedagogernas förslag på förbättringar i arbetsmiljön 

I denna tabell redovisas en öppen fråga; ”Hur kan arbetsmiljön på din arbetsplats 

förbättras?”  där 50 pedagoger deltog, varav 43 gav utförliga svar där fler förslag kunde 

synliggöras och 5 gav inget svar och 2 gav oklara svar. 

 



 

26 

 

Tabell 10 

I tabell 10 redovisas 43 svar där resultatet beskriver 73 konstruktiva förslag vilket 

pedagogerna belyser som centrala faktorer i en god arbetsmiljö. 

Konstruktiva förslag Antal svar 

Mindre barngrupper 14 

Högre personaltäthet 11 

En god fysisk miljö 7 

Närvarande chef 7 

Kortare arbetstid 6 

Hjälpmedel i arbetet 6 

Bättre samarbete 6 

Goda kollegor 5 

Organisatoriska faktorer 4 

Förebygga stress 3 

Ett fungerande Kök och städ 3 
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Ekonomiska resurser 1 

I den här tabellen går det att utläsa de främsta konstruktiva förslagen där pedagogerna 

har belyst vilka åtgärder som är centrala för en god arbetsmiljö. Mindre barngrupper 

dominerar tabellen där pedagogerna har svårt att se varje barn samt att de behöver dela 

in barnen i mindre grupper för att kunna bedriva en regelrätt undervisning. Pedagogerna 

ser gärna högre personaltäthet för att minska arbetsbelastningen för att hantera stora 

barngrupper. Även att den fysiska miljö kan bli bättre genom bra ventilation, anpassade 

lokaler och utegårdar som bidrar till ett meningsskapande. Pedagogerna föreslår även 

fler närvarande chefer, mer hjälpmedel i verksamheten, ett väl fungerande 

blocköverskridande samarbete mellan avdelningar och att de har möjlighet till att gå ner 

i tid eller 6-timmars dagar som en ny reform. 

Två pedagoger svarade på följande sätt;  

”-Mindre barngrupper så att jag känner mig nöjd med min undervisning och tillräcklig. 

Att politiker lyssnar på oss när vi berättar om arbetssituationen. Det kommer inte löna 

sig att spara på barnens resurser i framtiden. Barnen är vår framtid. ” 

”-6 timmars dagar, mer tillgång till vikarier och mindre barngrupper.” 

 

6.8 Pedagogernas valda faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö 

Tabell 11 

I tabell 11 har pedagogerna valt sex av tolv faktorer som är avgörande för om deras dag 

ska vara funktionell samt att vara bidragande faktorer till en god arbetsmiljö. 
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I detta stapeldiagram redovisar vi tolv faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö. 

Resultatet pekar på att de sex främst bidragande faktorerna är bra kollegor 82,7%, alltid 

hinna med att ta rast 75%, god miljö 67,3%, möjlighet till att gå undan utöver sin rast 

69,2%, närvarande personal 69,2% samt bra ledarskap 50%. 

6.9 Sammanfattning 

I studien framkom det att pedagogerna trivs med sin arbetsplats, kollegor har stor 

betydelse både för trivseln, arbetsmiljön och vikten av att kommunicera med varandra 

samt vilket inflytande de har på sin arbetsplats. Pedagogerna använder ofta termen “god 

kollega” där resultatet har visat på faktorer som ryms inom den termen är exempelvis att 

ha en bra attityd och eller glatt humör, ha ett gott öga till samarbete, ha ett bra 

inflytande, tydlig i sin kommunikation eller att ta ansvar. Av de 50 pedagogerna som 

deltog i studien beskrev 48 pedagoger att de trivdes på sin arbetsplats varav två 

pedagoger nämner att deras nuvarande trivsel beror på byte av avdelning och byte av 

förskola. Vidare beskriver ytterligare två pedagoger att det fanns brister i samarbetet 

mellan kollegorna varav en upplevde utanförskap. 17 Pedagoger beskriver att deras 

inflytande beror på deras kollegor där de ges möjlighet att mogna och formas genom sin 

roll som pedagog. Samma pedagoger upplever också att de har stöd för att utvecklas i 
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verksamheten. I resultatet framgick det även att de har en närvarande chef som tar 

ansvar och driver igenom förslag. Fem pedagoger upplevde att de hade mindre 

inflytande på arbetsplatsen varav två var barnskötare och en pedagog tog det ett år för 

att komma in i arbetslaget. Barnskötarna poängterade att förskollärarna hade mer 

inflytande och kände sig otillräckliga i sin roll. Resultatet visade att 

kommunikationsverktyg var av stor vikt där applikationen Super Text och 

morgonmöten var till hjälp då det minskar stress och arbetsbelastning.  

Pedagogerna tar upp att de främst utmärkande faktorerna som upplevdes som negativa i 

arbetsmiljön var för stora barngrupper, låg personaltäthet, stress, brister i den fysiska 

och psykiska miljön, brist på hjälpmedel i arbetet, frånvarande chef, bättre samarbete, 

kortare arbetsdag samt organisatoriska faktorer. Sex pedagoger beskrev att de hade 

tillgång till hjälpmedel på sin arbetsplats och använde dessa hjälpmedel för att avlasta 

kroppen. Varav sex pedagoger upplevde att de inte hade tillgång till hjälpmedel på sin 

arbetsplats. 13 pedagoger beskrev sin chef som en av det viktiga pusselbitarna i en 

funktionell verksamhet varav nio pedagoger anser att deras chef tar ansvar och driver 

igenom förslag och har ett gott öga till personalen. Tolv pedagoger har en mer negativ 

inställning till sin chef och gemensamt för pedagogerna är en önskan där deras chef är 

mer närvarande i verksamheten. Tolv pedagoger beskrev att deras fysiska miljö hade 

brister som exempelvis dålig ventilation, mögelangrepp och olämplig planlösning. Fyra 

pedagoger upplever att de har en positiv syn på deras fysiska miljö då den är formbar 

och att det finns möjligheter att utveckla den. Sex pedagoger nämner 6-timmars dagar 

och vill se en möjlighet att kunna gå ner i tid. 12 pedagoger utnämner stress till den 

mest bidragande faktorn till dålig arbetsmiljö tätt följt av att 11 pedagoger uttrycker att 

den psykosociala arbetsmiljön har en negativ inverkan på klimatet på deras arbetsplats. 

Sex pedagoger anser att barngruppen har en positiv effekt på arbetsmiljön och deras 

trivsel på arbetsplatsen. Att minska barngrupper och öka personaltätheten är 

återkommande positiva faktorer som pedagogerna beskriver som lösningar för en god 

arbetsmiljö. 
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7 Diskussion 

 

Under detta avsnitt presenteras en metoddiskussion om studiens metodologiska val som 

varit till nytta och vad som varit ett hinder i processen. Sedermera kommer en analys av 

undersökningens resultat att presenteras genom att besvara studiens frågeställningar. 

Det första stycket handlar om hur pedagogerna beskriver sin arbetsmiljö och det andra 

stycket belyser vad som utgör en god arbetsmiljö. Diskussionen vävs in och ställs 

gentemot våra teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt styrdokument och 

lagar som reglerar förskolans verksamhet. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Valet av metod stod mellan en enkät och intervju, vi valde att utforma en enkät för att ta 

del av en stor mängd data som går att generalisera samt ge en helhetsbild över den 

rådande arbetsmiljön i förskolan. Fördelen med enkät är att det går att genomföra på 

kortare tid än vad en intervju tar att genomföra, samt att antalet respondenter blir flera. 

Ett hinder med att använda sig av en enkät är att det inte går att ställa följdfrågor vid 

eventuella kommunikationssvårigheter. En kvantitativ studie har visat på att det kan 

vara svårt att gå in på djupet och tolka vad pedagogerna menar i sina reflektioner. Under 

bearbetningen av studien resultat fanns en önskan om att ställa följdfrågor som kunde 

inbringa ett större perspektiv kring de faktorer vi hittade i det empiriska materialet. En 

kvalitativ studie hade haft större möjlighet att svarat på dessa frågor som kom fram 

under analysprocessen. 

 

Vid utformningen av enkäten upplevde vi att det var svårt att konstruera frågorna för att 

få fram relevanta svar till vår studie. När vi bearbetade resultatdelen väcktes många nya 

tankar om vilka frågor som hade kunnat reduceras eller tillförts. Vi reflekterade över 

flervalsfrågorna och insåg att dessa borde ha omformulerats för att tydligare knytas an 

till de öppna och slutna frågorna. Vi har under analysprocessen bearbetat resultatdelen 

ett flertal gånger, syftet var att synliggöra det empiriska materialet. För att redovisa de 

siffror och faktorer som framkom under analysprocessen skapade vi tabeller och 

stapeldiagram. Därefter kunde vi förtydliga innehållet i tabellerna och stapeldiagrammet 

i en sammanfattande text. Tabellerna används i studien som ett verktyg för att beskriva 

pedagogernas arbetsmiljö. 
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Under arbetet med urvalet har vi insett att när vi har skickat ut enkäten till alla 

förskolechefer har de makt över vilka förskollärare och barnskötare som kommer ta del 

av den. Resonemanget kretsade kring vad som är lämpligt när en enkät skickas ut, 

tanken var att förskolechefen lätt kan förmedla enkäten till sina medarbetare samt kan 

använda sitt inflytande för att uppmuntra dem till att svara på enkäten. Baksidan av 

detta val kan vara att förskolechefen inte skickar enkäten vidare då arbetsbelastningen är 

hög på en förskola. En annan reflektion var även att pedagogerna fick enkäten på deras 

intranät vilken kan både medföra att den kan besvaras på en rast eller dylikt, men också 

att pedagogerna inte tar tid till enkäten på fritiden på samma sätt då intranätet är mer 

kopplat till arbetet. Efter att enkäten var utskickad till 49 förskolechefer fick vi tillbaka 

två svar där det ena svaret var en bekräftelse att förskolechefen hade skickat enkäten 

vidare. Den andra förskolechefen tackade nej till vår undersökning och hänvisade till att 

det var hög arbetsbelastning på hösten. Vi upplever att processen har fungerat bra även 

om vi har fått omarbetat stora delar av vår undersökning. Vi har kunnat urskilja 

betydande faktorer i vår studie som är grundläggande för vad en god arbetsmiljö består 

av, samt att det empiriska materialet har gett svar på våra frågeställningar. 

 

7.2 Resultatdiskussion  

 

Vår första frågeställning handlar om hur förskollärare och barnskötare upplever sin 

arbetsmiljö i förskolan och pedagogerna beskriver faktorer som är i linje med tidigare 

forskning. I studien framkom vikten av goda kollegor som är bekräftande och har ett bra 

bemötande gentemot varandra där det finns en gemytlig respekt för varandras olikheter. 

Vidare i undersökningen menade pedagogerna att de kände samhörighet och att de hade 

stödjande relationer med sina kollegor vilket Lennéer, Axelsson och Thylefors (2018) 

menar kännetecknar en god arbetsmiljö. Det framkom i studien att pedagogerna 

upplevde brister i den fysiska miljön och att lokalernas utformning hade olämplig 

planlösning samt gamla, slitna lokaler och dålig ventilation. Arwidsson, Roosb & 

Björklund (2007) menar att en god arbetsmiljö är avgörande av fysiska fungerande 

faktorer och Jeon, Buettner och Grant (2018) hänvisar till att organisatoriska faktorer är 

avgörande för en god arbetsmiljö. I vår studie beskrev pedagogerna faktorer som direkt 

har en negativ påverkan på arbetsmiljön där stress och höga ljudnivåer var 

återkommande. Dessa negativa faktorer är direkt sammankopplade med stora 

barngrupper, låg personaltäthet och hög arbetsbelastning vilket leder till brister i den 

psykosociala miljön. Pedagogerna beskrev i samband med bristerna att de upplevde en 
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känsla av otillräcklighet.  Jeon, Buettner och Grant (2018) menar att kaotiska miljöer 

hindrar pedagogernas förmåga att hantera stress vilket bidrar till negativa interaktioner 

med barn och en känsla av missnöje. Pedagogernas erfarenheter kring 

kommunikationen på arbetsplatsen handlar om ett gott samarbete där man är 

inlyssnande och respekterar sina kollegor. Vi har sett kontinuerligt genom studien att 

pedagogerna tar upp vikten av kommunikationsverktyg och hjälpmedel. En 

framträdande orsak som skapar en ohållbar kommunikation menade pedagogerna 

berodde till stor del på hög arbetsbelastning. Wong (2015) menar att hög 

arbetsbelastning och kaotiska miljöer är skadlig och påverkar pedagogernas 

kommunikationsmöjligheter. Vilket Jeon, Buettner och Grant (2018) bekräftar och 

följer upp att skolan ska formas runt ett positivt klimat för att ha möjlighet att utveckla 

och säkra förskolans kvalitet. Undersökningen visade att pedagogerna hade mycket 

inflytande på arbetsplatsen och för att utveckla sitt inflytande har en del pedagoger ett 

eller flera förtroendeuppdrag som exempelvis att vara skyddsombud eller facklig 

representant. Kvällsmöten som APT (Arbetsplatsträff) och VHT (Verksamhetsträff) 

belyste pedagogerna som viktiga tillfällen där det fanns möjlighet att påverka. På 

mötena diskuterades arbetsmiljön där det fanns tid och utrymme att ifrågasätta, samt att 

ge positiv feedback kring arbetsmiljöarbetet. Enligt tidigare forskning synliggör Wong 

(2015) i sin studie att inflytande på arbetsplatsen stärker självkänslan och framåtandan 

vilket utvecklar förskollärarens självbild.  Inflytande, kollegor, arbetstid och hjälpmedel 

var sammanlänkat till ett välbefinnande på arbetsplatsen.  

 

I överensstämmelse med studiens teoretiska utgångspunkter visar resultatet i vår 

undersökning att många av pedagogerna trivdes på sin arbetsplats trots de negativa 

faktorerna som framkom i studien. Pedagogernas behov synliggörs genom utmärkande 

faktorer som delaktighet, inflytande, samarbete, att de har möjlighet att påverka samt 

behärskar sin arbetssituation. Trivseln utgörs även av att ha goda relationer till kollegor, 

chef, vårdnadshavare, och barngruppen. Lennéer, Axelsson och Thylefors (2018) menar 

att vara förmögen till att lösa problem och att ha betydelsefulla och tillfredsställande 

arbetsuppgifter påverkar den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. En annan 

faktor som underbygger pedagogernas trivsel i studien är att de känner gemenskap och 

ett socialt stöd där ett relationsskapande mellan kollegor, barn och vårdnadshavare är 

essensen av ett välbefinnande. I studien såg vi egenskaper som bra anpassningsförmåga 

där ett starkt socialt nätverk, en väl fungerande omgivning samt en god dynamik i 
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arbetslaget är viktiga faktorer vilket Antonovsky (2005) menar är direkt kopplat till en 

känsla av sammanhang. De faktorer som nämndes som negativa var hög 

arbetsbelastning, stress, låg personaltäthet, bristande fysisk miljö, frånvarande chef, 

stora barngrupper, att känna sig otillräcklig eller att känna sig utanför. Trots de negativa 

faktorerna så väger relationerna med kollegor, barn, chef och vårdnadshavare högre och 

skapar god trivsel. Winroth och Rydqvist (2008) menar att ett positivt nätverk och en 

fungerande omgivning är avgörande faktorer för att uppleva sin tillvaro som 

meningsfull, begriplig och hanterbar.  

 

Vår andra frågeställning beskriver vad god arbetsmiljö i förskolan är och även här har 

vår studie belyst avgörande faktorer som är av vikt för en god arbetsmiljö.  

De framträdande faktorer som kännetecknas som en god arbetsmiljö i förskolan är 

mindre barngrupper, hög personaltäthet, goda kollegor, hjälpmedel, en god fysisk miljö. 

Tidigare forskning (Jeon, Buettner & Grant 2018; Pramling, Samuelsson, 2015; Wong, 

2015) menar att förskolans kvalitet är avgörande för att bibehålla individens välmående, 

utveckling och lärande. Pramling, Samuelsson (2015) vidareutvecklar faktorer som är 

centrala för förskolans kvalitet och dessa är personaltäthet, barngruppens storlek och 

sammansättning, arbetslagets kompetens, arbetsmiljön, samt lokalernas utformning.  Att 

lyssna och respektera sina kollegor var av vikt och att ha en positiv inställning med högt 

i tak tillför god energi som berikar och skapar en god arbetsmiljö. Arwedsona, Roosb & 

Björklund (2007) & Nislin et al. (2015) beskriver gemensamt att en god arbetsmiljö 

kännetecknas av ett välbehag samt en uppfattning av att ha kontroll över sitt arbete 

vilket Antonovsky (2005) förklarar som att kontrollen syftar till om individen upplever 

att den har tillgång till resurser att hantera yttre krav som den utsätts för. En anställd 

som känner välbefinnande och är entusiastisk över sitt arbete presterar bättre.  

 

Arbetsmiljöverket (2017) tar upp att pedagogerna bör gå efter förskolans rutiner och 

strategier för att ha möjlighet att hantera ett fungerande arbetsmiljöarbete när det sker 

personalbyten och rotationer. I stället för att ta egna vägar ska detta synsätt vara 

gemensamt för alla och ska även vara direkt kopplat till förtroendeuppdrag där kunskap 

och en helhetssyn på miljöarbetet ska finnas och förmedlas vidare i arbetsgrupperna. 

För att bibehålla förskolans kvalitet har pedagogerna i uppdrag tillsammans med 

ledningen för förskolan att bedriva undervisning i en trygg och tillåtande atmosfär där 

respekt för människolivets okränkbarhet och integritet finns. Alla som verkar i 
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förskolans miljö ska visa respekt för varje människas egenvärde samt den gemensamma 

miljön (Skolverket, 2018). Alla pedagoger ska ha möjlighet att arbeta i en miljö som är 

hanterbar, begriplig och meningsfull.  

 

7.3 Slutsats  

Våra diskussioner kan sammanfattas med att arbetsbelastningen är hög på förskolorna 

då pedagogerna beskriver att de arbetar mer intensivt, att raster och planering blir 

lidande samt att det sällan finns ork kvar när dagen är slut. Detta utgörs av att krav som 

ska tillgodoses och som i pedagogernas arbetsmiljö ständigt ökar tillsammans med 

stressen. Pedagogerna skildrar att de två största negativa faktorerna som påverkar 

arbetsmiljön mest är barngrupperna som har vuxit och personalomsättningen som har 

minskat. Även om studien pekar på brister i arbetsmiljön har pedagogerna tydligt visat 

på en god arbetsmiljö, där kollegor är den mest framträdande positiva faktorn och det 

finns en strävan efter ett kollegialt lärande. Pedagogerna målar upp en bild där de ger 

varandra stöttning och att de tillsammans är lösningsinriktad i en kravfylld miljö. 

Kommunikation och samarbete är grundbulten i en god arbetsmiljö där det ska finnas 

utrymme för ledarskap, inflytande och ett meningsskapande på både individ och 

gruppnivå. Vidare har vi sett att pedagogernas attityder är avgörande för hur den 

psykosociala miljön genomsyrar verksamheten. Vi upplever genom vår undersökning 

att pedagogernas trivsel beror på att de har utvecklat förskolans arbetsmiljö genom 

samarbete och att de känner hög KASAM vilket gör arbetsmiljön mer begriplig och 

hanterbar. Det har framkommit i studien att arbetsmiljön är problematisk på förskolorna 

men att den är hanterbar i nuvarande situation. Detta har fört diskussionen vidare till 

vad som händer med arbetsmiljön om barngrupperna ökar i takt med att 

personaltätheten minskar. 

 

7.4 Fortsatt forskning 

Under processen väcktes tankar och funderingar som vi reflekterade över. Tidsbristen 

och stressen gjorde att vi var tvungen att begränsa studien och frågeställningarna. Detta 

gjorde att vi upplevde att det fanns områden som vi kunnat fördjupa oss mer kring som 

berör arbetsmiljön i förskolan. Vi reflekterade över tre områden som vi vill lyfta nedan 

som kan vara aktuell i framtida forskning kring den rådande arbetsmiljön i förskolan. 

Skillnaderna mellan förskollärare och barnskötares inflytande i arbetsmiljön 
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Forska kring begreppet socialt stöd inom psykosocialt perspektiv 

Utforma enkäten ur ett KASAM perspektiv för att få andra svar 

Dessa reflektioner anser vi är tänkvärda för att studera vidare och hade varit lämplig i en 

bredare studie, där vi hade haft möjlighet att kontakta fler förskolor och haft ett större 

antal förskollärare och barnskötare med i undersökningen.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Enkätundersökning  
 

 

En kvantitativ enkätstudie till examensarbete i pedagogik 

Denna enkät är till för förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolan. 

Vi som gör studien vill undersöka hur du upplever din arbetsmiljö samt få en överblick 

över hur du trivs. Undersökningen tar ungefär 10–15 minuter att svara på och du 

kommer att vara helt anonym.  Tack på förhand! 

 

Kön: 

 

Ålder: 

 

Var ligger din arbetsplats: 

 

Hur ser din arbetsplats ut? 

 

Hur många barn är det i din barngrupp? 

 

Hur upplever du arbetsmiljön på din arbetsplats? Utveckla ditt svar. 

 

Välj sex av dessa faktorer du anser är avgörande för en bra dag på din arbetsplats?  

 

Att alltid hinna med att ta rast 

Tillgång till vikarier 

Möjlighet till att gå undan utöver rasten (exempelvis toabesök, ta luft eller dricka 

vatten) 

Att ha ork kvar efter arbetsdagen 

Närvarande personal 

Att få tid till sin planering 

En närvarande chef 

Bra ledarskap 

Hjälpmedel att avlasta kroppen 

Tillgång till funktionellt material 

God miljö 

Bra kollegor 

 

Hur fungerar kommunikationen med kollegor? Utveckla ditt svar. 

 

Vad gör du för att påverka arbetsmiljön på din arbetsplats? Utveckla ditt svar. 

 

Beskriv ditt inflytande på arbetsplatsen. Utveckla ditt svar. 

 

Hur trivs du på ditt arbete? Utveckla ditt svar. 

 

Hur kan arbetsmiljön på din arbetsplats förbättras? Utveckla ditt svar. 
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Bilaga 2: Medgivande inför studie 
                                                                                            Gävle 2019-10-09 

 

 
  

 

 

 

Hej! 

 

Under höstterminen 2019 kommer vi att genomföra en studie som är del i vårt 

examensarbete i pedagogik inom förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. I vår 

studie vill vi undersöka vilken syn förskollärare och barnskötaren har på en god 

arbetsmiljö i förskolan. Vi vore tacksam om du vill skicka ut enkäten till dina 

medarbetare.  

 

Syftet med studien är att lyfta fram vad en god arbetsmiljö innebär i förskolan. 

Det krävs ingen handledning från arbetsplatsens sida men respektive arbetsplats ska 

informeras om studiens syfte. Vi kommer att samla data genom en enkätundersökning. 

Ifyllandet av enkät beräknas ta 10–15 minuter. De data som samlas in kommer endast 

att användas i examensarbetet.  

 

Länk till enkäten hittar du här: 

https://docs.google.com/forms/d/1VUmMhFvFxrtAsmtQD2T6zzp_qp_RjS0UKEYPpF

u94N8/viewform?edit_requested=true 

 

Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas tillgängliga för 

obehöriga. Inga namn på deltagare, förskolor eller kommuner kommer att redovisas i 

examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att svara på 

frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Vi följer uppsatta regelverk 

enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. 

 

Vår handledare för arbetet är universitetslektor Calle Carling calle.carling@hig.se  

 

För mer information kring studien kontakta undertecknad 

Våra namn, telefonnummer samt e-postadress: 

 

Katarina Andersson 070–4176235 kattis80@hotmail.com  

Chris Andersson 070–3241772 crossbuster_@hotmail.com 

 

Vänliga hälsningar Katarina Andersson och Chris Andersson 


