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Abstrakt 

Stress är ett vanligt problem inom näst intill alla yrken och arbeten men som ofta inte 

upptäcks i tid. På grund av psykiska besvär och sjukdomar har sjukskrivningar ökat påtagligt 

under följande år. Psykisk ohälsa och stress i arbetslivet har visat stor ökning generellt under 

1990-talet. Vi behöver blicka framåt och tänka förebyggande och barnen är vår framtid. 

Förskollärare har en viktig roll i barnets utveckling och grund till livslångt lärande vilket gör 

det därför viktigt att identifiera vad som orsakar att de upplever stress i arbetslivet. Syftet i 

denna studie var att undersöka ledarskapets betydelse till förskollärares upplevelse av stress i 

sitt arbete. Jag ville ta reda på hur ledarskapet skiljer sig på en kommunal förskola och en 

föräldrakooperativ förskola och om det finns någon koppling mellan ledarskapet och de 

eventuella stressorerna. Som datainsamlingsstrategi användes intervjuer och studien baseras 

på åtta respondenter vilket gjordes av ett strategiskt urval. Resultatet visar att den totala 

stressupplevelsen på förskolorna gick upp och ned och pågick sällan under längre perioder. 

De centrala anledningarna till den upplevda stressen visade sig vara förhållande mellan 

kollegor, ”top-down” och frihet inom arbetet. 

 

 

Nyckelord: stress, ledarskap, påverkan, förskollärare, upplevelse, kommunal förskola, 

föräldrakooperativ 

Keywords: stress, leadership, impact, preschool teacher, experience, municipal preschool, 
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1. Inledning 

Stress är ett vanligt problem inom näst intill alla yrken och arbeten men det upptäcks sällan i 

tid. Det upplevs dyka upp utan förvarning bortsett från symptom som man själv kan bli blind 

för. Behandling och stöd ser olika ut på olika arbetsplatser beroende på om man arbetar privat 

eller i offentlig sektor. Inom offentlig sektor följer man ramverk och riktlinjer för hur dessa 

problem behandlas. Personalen känner till detta vilket i sig kan leda till upplevd stress. Vet 

man att man har en stort och tryggt skyddsnät att använda om det skulle hända något så är 

man ofta en bra bit på vägen för att buffra stress. Vet man att man befinner sig utan stöd om 

det skulle inträffa något kan i sig vara en tickande klocka.  

Arbetar man inom privat eller offentlig sektor så gäller olika ramverk för vilken hjälp man får 

och hur man blir omhändertagen av sin ledning. Vissa väljer att ändå följa kommunens regler 

och en del väljer att skapa sina egna regler. Ett av folkhälsoinstitutets (Socialdepartementet, 

2008) elva delmål kan kopplas hit vilket är delmål 4: Hälsa i arbetslivet vilket omfattar 

kontroll över sin vardag och sin arbetssituation. Individer i arbetslivet ska själva anse att de 

har auktoritet över hur arbetet ska uträttas. Att bli uppmärksammad och värderad för det man 

åstadkommer av sin ledning. Dessa faktorer påverkar hur hälsan existerar på arbetet och är 

inte en självklarhet på alla arbetsplatser (ibid, s. 66.). Försäkringskassan (2008) har i sina 

redovisningar kunnat fastställa att på grund av psykiska besvär och sjukdomar har 

sjukskrivningar ökat påtagligt under följande år. En undersökning som gjordes av dem om 

långvariga sjukskrivningar under perioden 1999-2003 visar på att stressreaktioner 

tillsammans med ångesttillstånd och depression är dominerande delen av de psykiska 

sjukdomarna som rapporteras (ibid.). De står för 27 procent av totala 30 procent. Psykisk 

ohälsa och stress i arbetslivet har visat stor ökning generellt under 1990-talet. Det har synts 

markant hos anställda inom kommuner och landsting (Riksförsäkringsverket, 2004).  

Amy L. Sapp (2010) fann i sin studie att hög arbetsbelastning är kopplad till ökade odds för 

att röka, men det sociala kapitalet på arbetsplatsen avtar effekten av den höga 

arbetsbelastningen, alltså av rökningen (ibid.).  

Ett projekt i Umeå där man undersökte åtgärder till att få lägre ljud visade i sin slutsats att 

förskollärare är ovanligt engagerade i sitt yrke samtidigt som stressnivån är oroväckande hög. 

Stressen stiger redan innan det är dags att gå till jobbet och ligger kvar på samma nivå under 

hela arbetsdagen. Det har visats sig svårt att varva ner på kvällen. Det är inte självklart att det 

handlar om biller och ljudnivå utan andra faktorer kan också göra sitt till (Ekelöf, 2011). 
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning och litteratur kring stress i allmänhet, 

ledarskap och stress inom förskolan vilket kan kopplas till studiens syfte. Teorier om stress 

kommer också att presenteras och förklaras. 

 

2.1 Stress 

Det är en del av livet att uppleva stress. Både människor och djur blir stressade ibland när det 

krävs lite extra utav oss vilket bildar en reaktion. Den så kallade ”kamp- och flyktreaktionen” 

är känd från förr vid situationer, exempelvis mellan människa och björn. Kroppen förbereder 

sig på att antingen hamna i kamp eller att fly för sitt liv. Mer blod pumpas ut till musklerna 

och fokus ökar vilket gör att man klarar sig på färre sömntimmar en period. I sin tur får 

kroppen extra uthållighet och styrka (Ledin, 2012). Reaktionen har varit livsnödvändig men i 

dagens samhälle hamnar vi sällan i situationer där vi behöver kämpa för vår överlevnad. Men 

kroppen reagerar samma oavsett om man springer ikapp en buss eller upplever en verklig 

fara. Såväl som fysiska ansträngningar så startar stressreaktionen vid psykiska ansträngningar, 

vid exempelvis tuffa arbetsperioder på jobbet med många arbetsuppgifter att göra eller om 

man är arg på någon. Stress kan infinna sig innan man ska tävla, giftermål eller viktigt 

framförande med mera. Så alla stressituationer behöver inte vara negativa. Det kan istället bli 

en gynnande stress då man upplever sig få extra krafter som behövs för att orka och känna 

stimulans (ibid.). 

Stress ligger på andra plats bland de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa.  

Milczarek, Schneider & González (2009) genomförde en europeisk undersökning som visade 

att över hälften av alla arbetstagare anser att arbetsrelaterad stress ofta förekommer på deras 

arbetsplats. De frekventa anledningarna till arbetsrelaterad stress var omorganisationer, osäkra 

anställningar, långa arbetsdagar, för hög arbetsbelastning samt mobbning och trakasserier på 

arbetsplatsen. Samma studie visade att ungefär hälften av arbetstagarna bedömer att stress inte 

kan hanteras på ett bra sätt på deras arbetsplats (ibid.). Weigner, Skagert & Pettersson (2012) 

talar om att kroppen reagerar negativt om den befinner sig i stress under en längre period utan 

någon återhämtning. Känsla av trötthet och nedstämdhet infinner sig och energin försvinner. 

Samtidigt är kroppen uppe i varv och kan inte riktigt koppla av. Trots vid tappra försök till 

vila så förlorar kroppen förmågan till återhämtning. Risken ökar för en mängd olika 

sjukdomar på lång sikt, exempelvis högt blodtryck och diabetes. Delarna av hjärnan som 

ansvarar för uppmärksamhet och minne reagerar på ett negativt sätt. Personen blir mer 
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känslostyrd och får sämre logiskt strukturerat tänkande. Tillverkningen av serotonin och 

dopamin påverkas också1, vilket i sin tur, kan orsaka ångest och depressionssjukdom. 

Kvarstår detta under en längre tid kan det utmynna utmattningssyndrom (ibid.).  

 

2.2 Ledarskap 

Det finns många olika teorier om hur man bör betrakta begreppet ledarskap och det har tagits 

fram många definitioner i hopp om att klargöra vad det innebär. De mest funktionella ledarna 

använder flera ledarstilar beroende på tid och rum (Ledarskap.biz, 2012). Det är en utmaning 

att anpassa olika ledarstilar efter situationen men resultatet blir en betalning i sig och en snabb 

sådan. Tankar om ledarskap och dess olika definitioner kan vara: 

 

Organisationen Ledarna definierar det så här:  "Ledarskap handlar om att få alla 

medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du 

genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer 

till framför alla dina medarbetare." 

 

Steven R Covey’s definition av ledarskap är följande:  "Ledarskap är att kommunicera 

människors värde och potential, så klart och tydligt, att de ser det i dem själva." 

 

Ledarskapsgurun Brian Tracys definition lyder så här:  "Ett av de djupaste begären vi 

människor har är att kännas oss behövda; att ha en känsla av mening och syfte i livet och 

inom jobbet. Ledaren är en person som kan komma in på och förstå andra människor och få 

dem att höja sig och prestera mer än vad de har gjort tidigare.”. 

 

Alla dessa uttalanden, som är framtagna av skribenter med bakgrund inom ledarskap och 

coaching, menar på att personen som agerar ledare försöker förutom att uppnå alla mål och 

bra resultat att även agera som en medmänniska och vän. Medarbetarnas självkänsla ska höjas 

och de ska känna sig behövda. Förhoppningsvis kan de även känna sig delaktig i framgången. 

Detta stärks av vad på yngre år har blivit uppenbarat, att olika former av ledarskap kan 

inverka på anställdas välmående och hälsa. Diktatoriskt ledarskap, förlust på positivt 

ledarskap (Nyberg, 2009) och passivt ledarskap (Hetland, Sandal & Johnsen, 2007; Kanste, 

                                                        
1 Ämnen som påverkar vår hälsa 
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Kyngäs & Nikkilä, 2007) finns bland de mer nedbrytande formerna av ledarskap vilket är 

motsatsen av vad citaten ovan menar på. 

Gary D. Sherman, J. J. Lee, A.J.C. Cuddy, Jonathan Renshon, Christopher Oveis, James J. 

Gross and Jennifer S. Lerner (2012) på Harvard Business School har lyft fram forskning om 

ledarskap och dess påverkan på stress. Det presenteras sex markanta ledarstilar vilket kommer 

från olika delar av emotionell intelligens2. Ledarstilarna visar sig ha sällsynt och direkt effekt 

på ett företag i dess atmosfär, ett lag eller en grupp. De ledare som medför bäst resultat består 

inte av endast en av stilarna av ledarskap. De använder näst intill alla stilar under en 

arbetsvecka och även i olika mängder beroende på hur läget ser ut (ibid.). För att förtydliga 

detta så kan en föreställning om ledarstilarna vara att de utformar klubborna i en 

proffsgolfspelares golfbag. Spelaren använder under spelets gång de klubbor som passar bäst 

till situationen. Det mesta går per automatik men ibland behövs en extra reflektion. Proffset 

känner av läget, drar sakta rätt instrument till uppgiften och börjar arbeta. 

 

En av Harry Levinson teorier The Great Jackass Fallacy (1973) bygger på att användningen 

av belöning och straff förutsätter att människan är rationell men att mänskliga naturen är för 

komplex för det. Människor beter sig inte alltid rationellt då motivationen har många källor 

vilket gör att belöning och straff har begränsad påverkan (ibid.). Om förhållandet mellan 

ledare och medarbetare endast bygger straff och belöningar så är det svårt för medarbetaren 

att känna passion och personligt intresse i arbetet. Istället ses det endast som ett arbete som 

ger mat på bordet och tak över huvudet varje månad. Hur en ledare tänder gnistan hos sina 

följare är en tankenöt som är känd sedan långt tillbaka. 

Fram tills ganska nyligen fanns det inte kvantitativ forskning som kunde framföra vilka 

ledarskapsegenskaper som ger bäst resultat vilket i sin tur har lett till att många organisationer 

och människor har undgått effektivt ledarskap. Johansson (2011) menar att kommunikativt 

ledarskap, alltså bra funktionell och invändig kommunikation, leder till tillfredställelser bland 

medarbetarna, högre produktivitet, bättre kvalitet på varor och tjänster, minskade kostnader, 

lägre sjukfrånvaro och högre grad av innovationsförmåga. Dessa är bara några av de positiva 

effekterna som kommunikativt ledarskap kan bära med sig. Medarbetare är mer nöjda med 

ledningens kommunikation när de är lojala och att närmaste chefens kommunikation och 

personliga feedback är viktiga för medarbetares identifikation med sitt jobb. Hur 

organisationen fungerar hänger ihop med hur lojaliteten till organisationen ser ut vilket 

                                                        
2 Ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha 

relationer, motivera sig själv och vara empatisk 
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betyder att bara små förändringar i prestationen hos medarbetarna påverkar organisationens 

finansiella resultat ofta och i stor bredd (ibid.). Ledarskap.biz (2012) talar om när en ledare 

kommunicerar med sina medarbetare dyker begreppet kommunikativt ledarskap upp 3 . 

Svenska organisationer använder det arbetssättet och värderar kommunikationsfrågor högt 

och har gjort det i drygt tio års tid. Humanistiskt ledarskap står högt upp på listan. 

Kommunikativa ledare har stor inverkan på sina medarbetares tillfredställelse, insatser och 

attityder och uppfattas ha bättre kommunikation än andra ledare. På så sätt blir de vassare på 

att motivera sina medarbetare att nå de angivna målen än ledare som inte är det. Begreppet 

kommunikativa organisationer som används av Sveriges Informationsförening är relaterat till 

begreppet kommunikativt ledarskap, om organisationer där värde skapas av effektivt 

kommunikation. De är övertygade om att det är en avgörande konkurrensfaktor. 

Kommunikativa effekter tas med i beslutsprocesserna, ledarna blir föredömen inom 

kommunikation och kommunikatörer utgör en central kvalifikation. 

Nyberg, A. (2009) har undersökt svenska män och kvinnor med mindre korttidsjukfrånvaro. 

De har uppgett uppleva sina ledare som inspirerande, entusiastiska och positiva inför arbetet. 

De anställdas självrapporterade hälsa i övrigt var oberoende av detta samband. De har även i 

flertal studier kontrollerat de negativa hälsoutfallen efter tänkbara konkurrerande orsaker men 

inte funnit några. Slutsatsen blir att resultaten visar ett samband mellan vad de anställda har 

för erfarenhet av sina ledare och hur deras välmående, både psykiskt och fysiskt, är och inte 

bara under arbetet utan också även senare i livet (ibid.). Hur bra en ledare än är så blir man 

aldrig fullärd eller färdig. Med tanke på alla teorier och definitioner som finns kring just 

ledarskap, dess ramar och sen all forskning och studier så färdigställs aldrig riktigt någon 

bestämd form eller svar. James MacGregor Burns är historiker inom ledarskapsstudier och 

uttryckte sig en gång ”Leadership is one of the most observed and least understood 

phenomena on Earth” (1987, s 2) vilket styrker det faktum att man aldrig är fullärd hur 

mycket man än observerar ämnet (ibid.). 

Maureen E. Metzger (2005) menar i sin studie att inflytande och delaktighet i ledningen visar 

på positivt resultat i deltagande. När medarbetarna känner att de får bidra till att fastställa 

arbetsvillkor så är de mer benägna att inte bara lyssna och arbeta utefter dem utan också för 

att känna att man följer dem på grund av att man själv har varit med och skapat dem. Med 

denna balans kan medarbetarna känna sig mer nöjda med de fördelar som kommer ur det och 

mer toleranta mot de kostnader eller negativa konsekvenser som de orsakar då de fått vara 

                                                        
3 En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i 

beslutsfattande, och uppfattas som öppen och närvarande 
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med att bestämma själva. Medarbetarna kan känna sig mer säkra på att de inte kommer att 

jobba förbi varandra och därför kan deras egna bidrag komma att vara effektiva. Något som 

Korkmaz, M. (2007) kompletterar med i sin studie är hur ledarstilar som uppvisats av rektorer 

på skolor har en tydlig effekt på arbetstillfredsställelsen hos personalen. En intressant punkt 

av slutsatsen i studien är att transformerande ledarskap har en djupgående inverkan på 

lärarnas trivsel4. Dessutom har dessa ledare ett starkt inflytande på sin personal när de skapar 

ett gemensamt mål. De underlättar kommunikationen mellan dem och hanterar det 

pedagogiska jobbet på skolan. Det kunde rapporteras att lärarna, när de tilläts personlig 

utveckling, kände de sig glada över att arbeta i en sådan organisatorisk miljö. Där etablerade 

de goda relationer mellan sina kollegor och överordnade. De fick ta del i beslutsfattandet 

angående exempelvis metoder i skolan vilket resulterade i hög tillfredställelse i deras jobb 

(ibid.). Arnold, Turner, Barling, Kelloway & McKee (2005) talar om det transformerande 

ledarskapet och dess positiva inverkan på anställdas hälsa. Ledarskapsformen har fått störst 

uppmärksamhet bland annat på grund av ökad känsla av meningsfullhet i arbetet. Även 

Nielsen, Randall, Yarker & Brenner (2008) talar om en förstärkt rolltydlighet och att bättre 

utvecklingsmöjligheter ges genom det transformerande ledarskapet. Den har konstaterats att 

indirekt påverka den anställdas välmående positivt (ibid.). 

En svensk studie har påpekat att salutogent och inspirerande ledarskap har potential att dämpa 

förekomsten av kortvarig sjukfrånvaro bland anställda (Nyberg, Westerlund, Magnusson 

Hanson & Theorell, 2008). Ytterligare har det visats att ett ledarskap som myntas av rättvisa, 

stöd och att sporra delaktighet och utveckling kan buffra mot utbrändhet (Peterson, 2008). Ett 

stödjande ledarskap kan fungera som ett hjälpmedel som skyddar mot distansering 

(Demerouti et al 2001). I många studier har det uppenbarat sig att ett visionärt och 

stimulerande ledarskap kan resultera i lägre nivåer av känslomässig utmattning (Densten, 

2005) och därtill även att mental stimulering kan ha positivt inflytande på utbrändhet bland 

anställda (Bass, 1999). Många studier menar på att högre kommunikation på arbetsplatsen är 

relaterat till olika mål för bättre hälsa hos medarbetarna. Tuula Oksanen (2008) gjorde en stor 

studie i Finland där man fann att mindre nivåer av socialt kapital var förknippande med 

svagare självrapporterad hälsa hos både individen och arbetsplatsen. Vad som kom fram var 

att oddsen för hälsosvacka var 1.27 gånger högre för anställda i arbete med lågt socialt kapital 

än för dem med konstant högt socialt kapital. Sammanfattningsvis läggs det fram att lågt 

                                                        
4 Denna typ av ledarskap bygger på att leda utifrån grundläggande ideal och värderingar, att måla upp 

inspirerande framtidsvisioner, att uppmuntra till kreativitet och nytänkande och att synliggöra individer i 

gruppen  
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socialt kapital i jobbet kan vara ofördelaktigt för hälsan hos de anställda (ibid.). En annan 

studie av Spreitzer & Mishra (1999) inom amerikans industri menar på att ledare som visar 

sina medarbetare tilltro samt att ge information om resultat och belöning för prestation är 

förenad till ökad trivsel hos medarbetarna jobbet. På så sätt fortsätter de att jobba produktivt. 

Förtroendet var den biståndsdel som visade den starkaste korrelationen med produktiviteten 

(ibid.).  

Lärare är ett yrke som meddelar dubbelt så mycket som genomsnittet på arbetsmarknaden att 

arbetsmängden är så stor. De drivs till att dra in på lunchraster, pressas att arbeta övertid eller 

ta med arbetet hem på fritiden. Enligt undersökningar av Statistiska centralbyrån (SCB), 

oavsett kön eller skolform, befinner sig läraryrket bland de yrkeskategorier som har högst 

arbetskrav, sämst socialt stöd och minst egenkontroll (Månsson & Persson, 2004, sid. 302). 

Faktorer som har betydelse för den arbetsrelaterade stressen (Karasek & Theroell, 1990). 

 

2.3 Stress inom förskolan 

Om förskollärare är väldigt stressade kan risken finnas att det pedagogiska arbetet påverkas 

negativt. Då barnen tillbringar mycket tid på förskolan tillsammans med förskollärare så 

spelar de en viktig roll i barnets utveckling. För att kunna erbjuda det bästa pedagogiska 

arbetet till barnen så är förskollärarens hälsa och kunskap viktig (Bakker, Demerouti, 

Hakkanen och Xanthopoulou, 2007). 

 

”Stress har blivit ett allt större samhällsproblem. ... Den riskerar inte bara hälsan för dagens 

vuxna utan det finns också̊ allt fler indikationer på att den smugit sig ned i åldrarna. Stress i 

skolan riskerar att drabba barnens emotionella och intellektuella utveckling samtidigt som 

lärarna flyr ohälsosamma skolmiljöer.” (Ekman & Arnetz, 2002, s. 9) 

 

Har förskollärarna ohälsa och det pedagogiska arbetet inte fungerar så har det en negativ 

effekt på barnen och deras lärande (Betoret, 2006; Schwarzer & Hallum, 2008; Skaalvik & 

Skaalvik, 2007; Arbetsmiljöverket, 2011). Både lärare och förskollärare har ansvaret att lägga 

grunden för ett livslångt lärande och att ge barnen en god undervisande rörelse där omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. Förskolläraryrket och läraryrket hör av den orsaken ihop 

(Skolverket, 2010). I överensstämmelse med Skolverket (2010) ska förskolan fungera som 

stöd för familjerna i deras ansvar för barnen genom ett samarbete med barnens hem (ibid.). 
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2.4 Teorier 

Ett sätt att öka förståelsen för det omskrivna ämnet; vilka stressorer upplevs, upplevs de 

likadant på förskolorna samt om det pedagogiska arbetet påverkas, är genom att använda 

teorier. Utifrån teorier om KASAM, Krav-kontroll-stödmodellen och begreppet 

empowerment kan studiens syfte och frågeställningar diskuteras. 

 

2.4.1 KASAM – känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky var professor inom medicinsk sociologi och myntade begreppet KASAM. 

Personer som har en god psykisk hälsa har en hög ”känsla av sammanhang” som vanligtvis 

förkortas med KASAM. Antonovsky (2005) menar på att KASAM består av tre olika delar, 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Hur svåra situationer hanteras och hur 

personen i fråga kommer att må påverkas av hur balansen mellan dessa tre faktorer är. 

Begriplighet handlar om förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser. 

Hanterbarhet handlar om förmåga att möta och hantera dessa olika händelser utan att bli offer 

för omständigheterna. Meningsfullhet handlar om delaktighet och en känsla av att kunna 

påverka situationen och att se en mening i helheten. Komponenterna samverkar med varandra 

men är inte beroende av varandra. De är olika starka hos olika individer vilket i sin tur leder 

till skillnader i hälsan. Det skapar inte problem om alla komponenterna är höga eller låga så 

länge de ligger på samma nivå. Det är främst när det är skillnad mellan komponenterna som 

problemen kan uppstå.  

KASAM – känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

 

En person med stark KASAM är i sitt förhållningssätt flexibel och i och med det mer 

anpassningsbar utan att fara illa av det hälsomässigt. Antonovsky (2005) redovisar hur 

KASAM påverkar olika stressorer och delade in dem i tre olika typer, nämligen kroniska 
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stressorer, livshändelsestressorer och dagliga förtretligheter. Kroniska stressorer är något som 

påverkar oss under en stor del av livet då det exempelvis kan handla om barnlöshet, sjukdom 

eller mobbning. En stark KASAM som har en kronisk sjukdom kanske anpassar dagen efter 

hur man mår för tillfället och tar en dag i taget. En svag KASAM kanske istället upplever 

frustration över att känna sig otillräcklig, över att inte kunna planera saker och att 

levnadssättet saknar mening på grund av sjukdomen. Irritation påverkar i hög grad 

livssituationen och går ofta ut över andra runt omkring. Livshändelsestressorer är av typ som 

händer oss alla och kan mer eller mindre påstås höra livet till. Det kan röra sig om dödsfall, 

pensionering, skilsmässa eller att få barn med mera. Många utav dessa händelser går att på 

förhand se men det är beroende av vår KASAM hur vi reagerar på dem. Stark KASAM kan 

uppleva ilska, smärta, sorg och så vidare men kan ändå lösa det och ta tag i problemet. Svag 

KASAM upplever istället förtvivlan, övergivenhet och ångest vilket i sin tur kan leda till att 

man blir passiv eller förnekar situationen. Dagliga förtretligheter kan vara att hinna med 

hushållsbestyren, tillfälliga konflikter eller att ha en dålig dag. Vi alla hamnar i sådana 

situationer men som inte har någon omfattande påverkan på vår stressituation eller långsiktiga 

hälsa. Egentligen spelar inte vår KASAM någon större roll här. Om det strömmar händelser 

av dessa slag så räknas det som en del i vårt livsmönster och går då istället under kroniska 

stressorer. 

För att i en svår tid kunna finna kraft att kämpa vidare krävs denna motivation, i form av 

något som skapar mening. Mening och meningsfullhet kan enligt Johansson et. al (2011) ses 

som de tre komponenterna tro, hopp och kärlek. Hoppet är en positiv inställning till livet, som 

ger en grund och en anledning till att fortsätta. Kärleken finns till familj, vänner, husdjur, 

hobby eller arbete (ibid.).  

 

2.4.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Modellen grundades av en man vid namn Robert Karasek och har under senare tid utvecklats 

av bland annat Jeffrey Johnson (1986, 1991) och Töres Theorell (2003). Theorell tolkade de 

fysiologiska förhållandena kontroll och krav medan Johnson (1986, 1991) tolkade betydelsen 

av socialt stöd. Modellen används ofta inom forskning om arbetslivet då den rör både hälsa 

och arbete. Krav, kontroll och stöd behöver självfallet utvecklas och förklaras för att kunna 

användas och bli förståelig. Åborg (2001) menar på att det finns både fysiska krav såsom 

tungt fysiskt arbete och psykiska krav såsom höga förväntningar, både på sig själv från andra 

utifrån. Kontroll kan också delas in i två delfaktorer; beslutsutrymme och stimulans (dessa 
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delfaktorer kan ibland ges andra namn). Beslutsutrymme siktar på personens möjlighet att 

själv påverka påtagliga förhållanden i sitt jobb, exempelvis när pauser ska läggs in. Med 

stimulans menas att få möjligheten att applicera och dra nytta av sin förmåga och att hela 

tiden utvecklas, utöka sin kompetens och lära sig nya saker. Till sist kommer socialt stöd 

vilket också förstås kan delas upp i delfaktorer, instrumentellt och emotionellt stöd. 

Instrumentellt stöd handlar om handfast hjälp i form av materiella resurser som pengar, 

material och både egen tid och andras tid. Det känslomässiga stödet kan komma från både 

arbetsledare och arbetskamrater men även utanför arbetet av människor från privatlivet, som 

familj och vänner (ibid.). 

Krav- kontroll- stöd- modellen (Theorell, 2003). 

 

Utifrån krav-kontroll-stöd-modellen kan man tyda hur de höga kraven i arbetet tillsammans 

med lite ansvar och saknad av stöd har en central betydelse för psykisk ohälsa i arbetet 

(Theorell, 2003). Det kan istället ge positiv inverkan om de höga kraven är kombinerat med 

större ansvar som istället kan ge individen mer tillfredställelse i sitt arbete och viljan att 

utvecklas. Om individen istället känner dämpade krav tillsammans med större ansvar kan det 

istället ge känslan av att jobbet känns otillräckligt för individen. Ett jobb utan utveckling och 

utan utmaningar. En arbetsplats där personalen känner dova krav och litet ansvar kan mynna 

ut till omotiverade individer (ibid.). Allt handlar om att bygga upp en balans mellan dessa tre 

faktorer för att en individ ska fungera optimalt på sin arbetsplats. Johnson (1986, 1991) menar 

vidare på att ett försvar mot stress i denna modell är socialt stöd. Stöd från familj och vänner, 

från kollegor och arbetsledare eller vägledning från chefer. Det ger individen en känsla av 

interaktion och ärlighet (ibid.) 
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2.4.3 Empowerment 

Begreppet empowerment myntades under 1960-1970 talet i USA och innefattar allt från 

självstyre, utveckling till klass- och raskamp. Under färskare jordsnurr har konceptet spridit 

sig för att användas i både politiska sammanhang som inom vård och omsorg. Begreppet 

avgränsas av Starrin (1997) till sysselsättningar som expanderar människans kontroll över sitt 

liv. Genom att ha ett stort självförtroende och självinsikt, ett lyhörande av möjlighet och 

förmåga hos individen så utvecklas förmågan att påverka och styra sitt liv (ibid.). Människans 

anspråk på makt är en vilja att kunna kontrollera sitt liv och sin situation. Enligt Brusén & 

Hydén (2000) skapar brist av den makten beroendesituationer där man sätter sin tillit till 

andra, vilket i längden ger otillfredsställda livsbehov, en känsla av maktlöshet, ångest, 

hopplöshet och även i värsta fall fysiska sjukdomar. Genom att se makt som något som växer 

och delas där makten delas vidare från en person till en annan utan att makten blir mindre 

eller går förlorad, så undviks ett konkurrensperspektiv på makt. Makt är inte till för att en part 

ska förfoga över den. Brusén & Hydén (2000) menar vidare på som exempel genom att 

upplysa patienten distribuerar sjuksköterskan sin makt (som i detta fall är kunskap) med 

patienten. Resultatet av det blir att maktförhållandet balanseras dem emellan och auktoriserar 

patienten. Genom att i egenskap av sjukvårdspersonal med professionell kunskap visa respekt 

och observera patientens unika kunskap om sin egen hälsa resulterar i att patientens status 

ökar i vården, vilket i sin tur leder till ett ökat självförtroende hos patienten. Det ger patienten 

större inflytande och kontroll på den egna livssituationen (ibid.). Empowerment står för just 

egenmakt och delaktighet. Tanken är exempelvis att alla människor har kapaciteten att 

definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att finna lösningen på dessa 

(Folkhälsoguiden, 2012). Det är den inre motivationen, snarare än yttre styrning, som står i 

fokus (Socialdepartementet, 2008). 
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3. Problemformulering 

I försäkringskassans socialförsäkringsrapport (2010) kan man se att anställda inom 

arbetaryrken rapporterar besvär av fysiska exponeringar i jobbet, exempelvis tung manuell 

hantering och upprepade arbetsmoment. Den dåliga möjligheten till inflytande på sitt jobb 

genom att anpassa sina arbetsuppgifter, vid förändrad arbetssituation kunna anpassa 

arbetstiden och andra anpassningsmöjligheter i arbetet förknippas med uppträdandet av 

sjukskrivning. Yrken som fritidsledare, behandlingsassistenter och förskollärare finns på med 

listan över flest antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2008 (från försäkringskassan) 

då dessa yrken karaktäriseras med exempelvis hög psykosocial arbetsbelastning (ibid.). Vad 

det egentligen är som påverkar människans stressupplevelser är svårt att kartlägga då 

upplevelsen av stress är väldigt individuellt från person till person. Vilken situation som helst 

kan uppfattas stressande beroende på vem som upplever den. Omständigheter och situationer 

som vanligen kan upplevas som stressigt kan till exempel vara stark press i arbetet. Att man 

har krav att alltid vara tillgänglig och aldrig stänga av mobiltelefonen (Ledin, 2012). 

Nyberg, A (2009) lägger fram forskning som menar att medarbetare som uppfattar sina ledare 

som motiverande och inspirerande har lägre sjukfrånvaro från sitt jobb och känner sig mer 

motiverade till att jobba. Situationerna som är tvärt emot dessa kan orsaka stress i arbetslivet. 

Ett problem som blivit känt är stress inom läraryrket och förtjänar forskningsuppmärksamhet 

(Boyle, Borg, Falzon, & Baglioni, 1995; van Dick & Wagner, 2001; Kyriacou, 1987; 

Kyriacou & Kobori 1998). Kyriacou (2001) visar upp i sin studie att ett av de mest 

stressfyllda yrkena var läraryrket. I en annan studie visade en tredjedel av tillfrågade lärare att 

läraryrket var mycket stressande (Borg, 1990). 

 

3.1 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att undersöka ledarskapets betydelse till förskollärares upplevelse av stress i 

sitt arbete. Jag vill undersöka vilket ledarskap som gynnar förskollärarnas arbete och hur det 

skiljer sig på en kommunal förskola och på en föräldrakooperativ förskola. Syftet mynnar ut i 

följande frågeställningar: 

1. Vilken roll har ledarskapet på den upplevda stressen hos förskollärarna? 

2. Vilka stressorer upplevs hos förskollärarna på en kommunal förskola och på en 

föräldrakooperativ förskola? 

3. Finns det en koppling mellan eventuella upplevda stressorer och ledarskapet? 

 



 17 

4. Metod 

Under denna rubrik presenteras studiens metod. En förklaring kring varför den kvalitativ 

inriktade intervjumetoden valdes och tanken till hur intervjufrågorna är utformade. En kort 

presentation och en motivation av det strategiska urvalet görs och i sin tur hur bearbetningen 

av det empiriska materialet har gått till. Etiska ställningstaganden i förhållande till studien 

lyfts fram för att sedan klargöra giltigheten i relation till undersökningsresultatet. 

 

4.1 Studiens kvalitativt inriktade intervjumetod 

Ett kvalitativ metodiskt arbetssätt har valts att användas i relation till studiens syfte. För att 

skapa en förståelse kring studiens frågeställningar så handlar det om att gräva djupt och 

jämföra differenser och överensstämmelser istället för att renodla det mätbara vilket görs i 

kvantitativ metod (Kvale & Brinkmann, 2010). ”Om man vill veta hu människor uppfattar sin 

värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (ibid, s. 15) och av det valdes att göra en 

kvalitativ studie med intervjuer som utspelades i form av samtalsintervjuer. För att lära känna 

andra människor och få kunskap om deras erfarenheter, attityder, känslor och den värld vi 

lever i så ställdes utformade frågor. Frågorna besvaras och integration sker. Att använda 

intervjuer som metod bygger på syftet i studien där intresset ligger i stressupplevelser som 

förskollärarna känner. 

 

4.2 Intervjufrågornas utformning 

Intervjuer är förberedda, planerade och med noggrann struktur som intervjuaren följer och har 

enligt Rosenqvist & Andrén (2006) frågor som är utformade efter studiens syfte för att få 

fram mest lämpligast resultat. Intervjuguiden verkar som ett manus, det vill säga en överblick 

över de ämnen som ska diskuteras och sen några utkast till frågor och följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann 2010). I denna studie användes denna utformning där övergripande ämnen som 

kunde vara av karaktär för studien skrevs som en lista och ur denna kunde olika underrubriker 

formas med mer konkreta frågor, se bilaga 1. Utöver de direkta frågorna kopplat till syftet så 

fanns även övriga frågor som behandlar mer privata svar. Detta med syfte att lära känna 

intervjupersonen och att skapa tillit under intervjun. Syftet med guiden var att under tiden 

som intervjun pågick kunna bocka av de olika samtalsämnena för att på så sätt hålla koll på 

var man befann sig och vad man behövde mer. Frågornas turordning varierade en del och 

berodde på hur konversationen utvecklades då samtalet skulle styras så lite som möjligt. 

Kvale & Brinkmann (2010) menar att tematiska frågor relaterar till intervjuns ”vad” och tar 
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hänsyn till kunskapsproduktionen. Dynamiskt till intervjuns ”hur” tas hänsyn till i 

interaktionen under intervjun. Med det i tanken var undersökningsfrågorna teoretiskt 

gestaltade medan intervjuguiden följer ett mer vardagligt språk. 

De inledande frågorna kunde exempelvis handla om hur det hela började att man började 

jobba på förskolan till att sedan prata om studiens syfte och att man frågar: vad tänker du på 

när du hör uttrycket stress…? En uppföljningsfråga kunde komma att bli; kan du utveckla 

det…? eller enligt Kvale (1997) med en specificerad fråga som; har du själv upplevt detta…? 

Enligt Bryman (2001) är sonderande frågor en vidareutveckling och fördjupning av ett svar 

som har getts på en direkt fråga. För att kringgå att kontrollera intervjupersonerna för mycket 

så bör, om det går, direkta frågor undvikas. Om möjligt vänta till intervjun lider mot sitt slut. 

En direkt fråga kan vara; är du nöjd med din chefs insats…? Beckers (1998) ”trick” användes 

genom att använda frågan hur istället för varför under intervjun. Det gav respondenterna 

möjlighet att själva uttrycka sina svar och ge skiftning och personifierande svar till det 

empiriska materialet. Enligt Kvale (1997) så blir intervjun bättre då det ställs kortare frågor 

som resulterar i långa svar. En viktig komponent i en intervju som är lyckad är omfattningen 

av rika, specifika, spontana och relevanta svar. Hur man ställer frågorna klargör dess innebörd 

och de relevanta synvinklarna i svaren följs upp vilket också är viktigt för intervjun värde.  

 

4.1 Urval 

Respondenterna bestod av åtta förskollärare från kommunal förskola och föräldrakooperativ 

förskola vilket är byggt på ett strategiskt urval. Enligt Kvale (1992) medför ett strategiskt 

urval att de respondenter som används i studien är valda på grund av att de för med sig den 

största kunskapen inom det berörda området. Vidare menar Trost (2012) att ett strategiskt 

urval är ett lämpligt val vid kvalitativa studier då en variation i svaren är betydande och inte 

representativ statistik. 

Undersökningsgruppen bestod av fyra förskollärare från den kommunala förskolan och fyra 

förskollärare från den föräldrakooperativt styrda förskolan som ligger i mellan Sverige. 

Varför det gjordes fyra intervjuer på varje förskola var helt enkelt på grund av utbudet som 

blev erbjudet. Det var bara kvinnor som medverkade under intervjuerna vilket inte hade 

någon avsiktlig mening i denna studie. Intervjupersonerna valdes ut av förskolechefen på 

båda förskolorna. När förskollärarna hade blivit valda så delades missivbrev (se bilaga 2) ut 

till båda förskolorna så att de kunde läsas igenom innan intervjutillfällena. Intervjufrågorna 

valdes att inte visas innan intervjuerna då det var avsett att utföra ett samtal och inte ett 

utfrågningsmöte. Respondent är en person som själv är delaktig i den företeelse som studeras 
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enligt Holme & Solvang (1997). På grund av detta så används den benämningen på 

intervjupersonerna i denna studie som respondenter. 

 

4.1.1 Presentation av förskolorna 

Under denna rubrik introduceras de deltagande förskolorna. Yrkesgruppen var förskollärare 

från en kommunal förskola och en föräldrakooperativ förskola. Anledningen till det var för att 

kunna urskilja förskolornas mål, arbetssätt och förutsättningar i kommande diskussion. 

Förskollärare har pedagogiskt ansvar tillsammans med arbetslaget på förskolan 

(Arbetsförmedlingen, 2013)5. De arbetar med barn i grupp med läroplanen som bas, men ser 

också till att varje enskilt barn får utmaningar, erfarenheter och kunskaper som passar deras 

ålder. Detta görs genom att konstruera tillfälle till utforskande, lek och lärande där det ges 

utrymme till barnens inflytande. Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av 

dess läroplan som används (ibid.). 

 

4.1.2 Kommunal förskola 

Den kommunala förskolan ligger i Värmland i Sverige. På förskolan arbetar de i huslag vilket 

innebär att de inte har traditionella avdelningar utan de tar emot barn i åldern ett-fem år. 

Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad och pedagogerna finns där efter gruppens 

storlek och behov. De har 48 barn och 9 personal som är uppdelade i tre barngrupper. Ekorre 

som består av ett-två åringar med tre pedagoger, Räv som består av tre-fyra åringar med tre 

pedagoger och Älg som består av femåringar med två pedagoger. En pedagog och 

förskolechef över dessa som befinner sig där behovet finns. På förskolan upplever barn och 

personal vardagen tillsammans. Alla avdelningar är mycket tillsammans på hela förskolan, 

alla barn är alla pedagogers ansvar. I flera år har förskolan arbetat med Vägledande samspel 

ICDP (International Child Development Programme) som går ut på att stödja, utmana och 

vägleda barnet utifrån barnets initiativ, intressen och egna behov. 230 pedagoger är idag 

utbildade i Vägledande samspela vilket är en central del i deras värdegrundsarbete. De följer 

styrdokument som sätter prägel i hela verksamheten. De ligger som grund för all planering 

och pedagogiskt arbete med barnen. Skolverkets läroplan är vad som används och arbetas 

efter. 

 

                                                        
5 Yrkesinformation förskollärare 
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4.1.3 Föräldrakooperativ förskola 

Den föräldrakooperativa förskolan ligger i Värmland i Sverige. De är en I Ur och Skur 

förskola vilket innebär att de arbetar enligt Friluftsfrämjandet i ur och skur pedagogik. Deras 

mål är bland annat att ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla, ge barnen 

stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen, ge barnen ett ekologiskt synsätt 

och därmed skapa miljömedvetenhet, ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett 

lustfyllt sätt i naturen och grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv och att ge barnen 

kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten. Förskolan består av 

20 barn och fem personal. Även denna förskola jobbar efter skolverkets läroplan och 

eftersträvar målsättningarna. 

 

4.2 Utförandet av intervjuerna 

 

”Intervjun är en scen på vilken kunskap byggs upp genom samspelet 

Mellan intervjuare och intervjuperson” (Kvale, 1997, s. 146) 

 
Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum hos den kommunala förskolan. En intervjuare och 

en respondent. De pågick i ca 45-60 minuter vardera i ett bokat enskilt rum. Målet var att 

skapa en avslappnad atmosfär vid tillfällena då intervjuerna ägde rum. På så sätt tonas 

utfrågningskaraktären ut. Ett rum på förskolan erbjöds och de skulle förhoppningsvis känna 

sig nog bekväma med att befinna sig på jobbet för att dela med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter, då det anses generera ett mer omfångsrikt underlag. Anteckningar gjordes under 

intervjuernas gång och ljudinspelning gjordes samtidigt. Eftersom målet var att föra ett samtal 

med respondenterna istället för en fråga-svar-konversation så visades aldrig intervjufrågorna 

på förhand. Däremot så gick vi igenom vilka teman som skulle behandlas och då kom 

intervjuguiden till användning. Frågorna diskuterades i det sammanhang som föll naturligt. 

Därigenom blev det att intervjuare kommunicerade med respondenterna mer än en utfrågning. 

Backman (1998) menar att forskningsintervjuer löper på som normala samtal men har en 

bestämd struktur med ett bestämt syfte. I dessa intervjuer då intresset har legat i 

intervjupersonernas egna berättelser och personliga upplevelser vilket troligtvis har lett till ett 

bättre resultat än om strukturerade intervjuer hade använts. Istället tas intervjupersonernas 

erfarenheter tillvara på ett naturligt sätt vilket är en styrka hos kvalitativa intervjuer. 

Det är centralt att som intervjuare sporra respondenterna att dela med sig och det finns olika 

typer av frågor som man kan ställa för att stimulera dem till detta. En intervjuare bör inte 
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döma respondenten eller svaren, utan förhålla sig så neutralt som möjligt och även försöka 

omformulera vad som sagts och sammanfatta för att få fram eventuella oklarheter eller 

missförstånd i svaren. I en intervjusituation finns det tre variabler som bestämmer hur 

samspelet mellan informanten och respondenten går ihop: informantens kunskaper och 

personlighet, respondentens attityder och inriktning och hur de båda parterna definierar 

situationen. Vad som kommer fram under intervjun avgörs av de olika faktorerna (Merriam, 

1994). Tystnaden utnyttjades väl som Beckman (1998) föreslår för att vänta in och ger 

respondenten möjlighet att berätta mer om det pågående samtalsämnet. Enligt Kvale (1997) 

demonstrerar tystnaden att forskaren genom denna metod kan driva intervjun ytterligare. 

Tystnaden kan också användas som ett tillvägagångssätt menar Fellinger (2002) för att få veta 

mer vid de stunder man känner att respondenten sitter inne med mer att berätta. Dessutom ger 

tillvägagångssättet respondenten tid för eftertanke och reflektion (ibid.).  

 

4.3 Bearbetning av insamlat material 

Till en början så spelades intervjuerna upp flera gånger för att sedan ändra och lägga till i 

anteckningarna efter eventuella missförstånd. På så sätt kom även betänketid, suckar, 

kroppsspråk och tonarter med i inspelningen vilket man missat i anteckningarna. Alla 

intervjuerna blev till en dataskriven text och intervjuaren gick igenom varje intervju enskilt 

för att sedan gå igenom dem generellt. Intervjuerna lästes igenom ett par gånger ytterligare av 

författaren för att ge en god kännedom om materialet (Paulsson, 2008). Undersökningens 

kvalitativa metod karaktäriserades i att det var ett induktivt tillvägagångssätt som kan 

förklaras som ett upptäckande tillvägagångssätt. Empirin utgjorde det första steget och sedan 

formulerades kategorierna. Den kvalitativa forskningsprocessen gav utrymme för olika 

tillvägagångssätt och är inte lika standardiserad som den traditionella. Analysen skreds till 

verket med en induktiv ansats då fokus inte ligger på hur förskollärarna faktiskt genomförde 

sitt arbete utan upplevelsen av det. Datan sattes sedan ihop med uppmärksamhet på skillnader 

och likheter som karaktäriserades under intervjuerna. Utifrån det hittades meningsfulla 

kategorier som utmärkte sig klart. Det ska även kunna kopplas till det angivna syftet 

(Hällgren, Graneheim & Lundman 2008). Dominerande argument som framkom under 

intervjuerna var förhållandet mellan kollegor, ”top-down” och frihet vilket ges en utförligare 

förklaring i resultatet.  

När olika synvinklar används för att gå igenom anteckningsmaterialet i kronologisk ordning 

beskriver Calander i Rosenqvist & Andrén (2006) att etiketter sätts på dem, lägger upp ett 
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slags schema över hur samtalen ser ut och därefter blicka efter övergångar från en fråga till en 

annan, från diskussion till diskussion. Då syns inte bara vad personerna säger utan även hur 

de formulerar sig och det kan ge en fördjupning och förståelse av datamaterialet.  

Sammanfattningsvis delades datamaterialet in i olika betydelsefulla kategorier och genom det 

sammanställdes en gemensam ”övergripande etikett” för att skapa flera olika kategorier. 

Härifrån kunde enkelt olika vägledningar finnas som omöjligen kunnat hittas i rådatan (ibid.). 

Transkribering valdes att göras på den information som omfattade de valda teman. 

Transkriberingen medförde att ljudbanden lyssnades av och det som kändes relevant för 

studien skrevs ner. Genom utskriften förbereddes den empiriska texten för analys. Det gjordes 

genom att texten sorterades in i kategorierna som nämns ovan. Resultatet analyserades sedan 

utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Med hjälp av den verifieringen fastställde 

intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Efter transkriberingen var det 

viktigt för att bevara konfidentialitet att inte använda verkliga namn på varken arbetsplatserna 

eller respondenterna. 

 

4.4 Studiens giltighet i relation till undersökningsresultatet 

Begreppen reliabilitet och validitet valdes att användas i denna studie trots att deras definition 

härleds till kvantitativ forskning vilket inte är syftet i studien. Anledningen var att använda 

definitionen för att tydliggöra trovärdigheten i studien. Reliabiliteten, vilket är 

tillförlitligheten, kan kopplas till om ett resultat kan reproduceras och om hur respondenten 

kan komma att förändra sina svar. Om det ger olika svar till olika intervjuare. Något som kan 

diskuteras är ledande frågor i relation till reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2010). Det 

eftersträvades att undvikas i studien då man vid intervjuguiden tagit med frågor utifrån syftet. 

Analysen i en intervju och dess reliabilitet kan vara olika beroende på hur den lyfts med 

punkter, kommatecken och mellanrum med mera av intervjuaren. Det kan hänvisas till två 

helt olika texter och tolkningar från intervjuaren då muntligt språk och talspråk inte 

nödvändigtvis behöver få samma innebörd när det skrivs ned enligt Kvale & Brinkmann 

(2010). Vidare menar de på hur intervjun kan skiljas mellan hur intervjuaren väljer att ställa 

följdfrågor där svaret kan dirigeras av intervjuarens syfte (ibid.). Detta eftersträvades att 

kringgå då det fanns möjliga följdfrågor i intervjuguiden som alternativ. Då det kunde 

upplevas svårt att undvika intervjuarens subjektivitet så kunde kvalitativa undersökningars 

trovärdighet vara komplicerad. Intervjuguiden och dess frågor var framarbetade utefter 

studiens syfte vilket klingade positivt med studiens validitet (Ejvegård, 2003). 
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4.5 Etiska ställningstaganden 

Det är viktigt när data samlas in till en undersökning att följa bestämda riktlinjer för hur det 

ska göras rätt, speciellt när andra människors uppgifter används. Deras rättigheter stod med i 

missivbreven som delades ut i samband med sökningen av respondenter då de fick tillfälle att 

ta del utav dem i förväg. 

Huvudkraven inom forskningen är fyra stycken; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Vetenskapsrådets hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial 

menar att informationskravet kan kopplas samman till regel ett (Vetenskapsrådet, 1990). Att 

alltid underrätta deltagare om deras bidrag i undersökningen och om vilka villkor som gäller 

för just deras deltagande (Hermerén 2007). Ge information om deras frihet i att ställa upp i 

undersökningen skall göras och lika så deras frihet att när som helst då sin medverkan att 

upphöra. Detta skedde genom missivbrevet som skickades ut i förväg och även i början av 

intervjutillfällena. Informationen till deltagarna som kan tänkas påverka villigheten till att 

delta ska uppmärksammas. När de medgivit sin samverkan så behövs ingen etikprövning 

enligt Mag (2003:460) om etikprövning som hänför sig till människor som tagits fram av 

Regionala Etikprövningsnämnden (2012) i Göteborg. Samtyckeskravet kan kopplas till regel 

två, tre och fyra och innebär att samtycke alltid måste samlas in från 

undersökningsdeltagaren. Om eller när deltagaren beslutar att ställa in sin medverkan i 

undersökningen får det inte uppstå olämplig övertalning eller påverkan. Till regel fem kan 

man koppla konfidentialitetskravet och menar att moraliskt känsliga uppgifter om 

identifierbara, enskilda personer ska hanteras i säkerhet. Det ska vara för utomstående 

praktiskt omöjligt att komma åt undersökningens material. Respondenterna blev informerade i 

början av intervjun att varken deras namn eller arbetsplats skulle benämnas. Istället att 

intervjupersonen blir kallad respondent och arbetsplatsen benämns antingen som kommunal 

förskola i mellan Sverige eller föräldrakooperativ styrd förskola i mellan Sverige. För att 

upprätthålla det kravet och även nyttjandekravet så användes inga personliga namn eller 

kontaktuppgifter i den empiriska datan utan döptes till ”person 1” med mera (Trost. 2002). 

Nyttjandekravet kan konkretiseras till att upplysningar om enskilda personer som lagrats för 

forskningsändamål aldrig får lånas ut eller tillämpas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga mål (ibid.). De etiska ställningstaganden i denna studie meddelades i förväg i 

samband med missivbrevet som gavs till deltagarna innan intervjuerna, se bilaga 2. De blev 
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även informerade i både missivbrevet och innan intervjuerna att det färdiga examensarbetet 

kommer att finnas tillgängligt på Diva hos högskolan i Gävle. 
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5. Resultat 

Här nedan redogörs resultatet av åtta förskollärarens utsagor genom de intervjuer som 

genomfördes för att besvara syftet. Få en förståelse för deras upplevelser av stress i deras 

arbete. Fyra förskollärare från en kommunal förskola och fyra förskollärare från en 

föräldrakooperativt styrd förskola. Förklaringskategorier som presenteras nedan är 

förhållande mellan kollegor, ”top-down” och frihet. Citat ur intervjuerna är skildrade för att 

stötta de val av kategorier som gjorts. Resultatet kastar ljus på gemensamma argumenten som 

de åtta förskollärarna berättade. I resultatet kommer intervjupersonerna att kallas för person 1, 

person 2, person 3 och så vidare till person 8. Person 1-4 kommer att vara från den 

kommunala förskolan och person 5-8 kommer att vara från den föräldrakooperativt styrda 

förskolan. Sociala företeelser och dess mening är konstruktivism och är enligt Bryman (2001) 

meningen att skapas av sociala aktörer som är föränderliga. Studiens resultat bygger på 

respondenternas subjektiva känslor och upplevelser av vardagen på jobbet. Verkligheten ses 

av oss som något individuellt, socialt och kulturellt konstruerat.  

 

5.1 Förhållande mellan kollegor 

Det bästa med deras jobb var alla möten både med föräldrar och barnen, framför allt med 

barnen. Likaså var det är så varierande då alla dagar bjuder på olika aktiviteter och 

överraskningar. Trivseln mellan förskollärarna var god och ömsesidig vilket värderas av alla. 

Man hjälps åt och kan prata och diskutera med varandra när behovet finns. Arbetskollegor var 

en upprepande faktor till att trivseln var så bra på förskolan och är där beroende av olika 

angelägenheter. Person 1, 2 och 3 ansåg det positivt att man varierade mycket i personalen, de 

byts relativt ofta. Det gjorde att det skedde förändringar på jobbet och förnyelser vilket 

reducerade behovet av att byta arbetsplats. Person 4 ansåg personalbytet som en stressfaktor. 

Trivseln med kollegorna är hög men som med allt nytt folk så är det en bit tills man befinner 

sig där. Det blir nya människor att lära känna och jobba med. 

Vissa av respondenterna har jobbat på förskolan tillsammans sedan 1998 och sammanlagt i 11 

år, 13 år och två stycken i 15 år. Det resulterade i att de är sammansvetsade och inarbetade 

med varandra. Även här var det en stor del i att trivseln är så hög på förskolan. Person 2 

berättade att ”Jag trivs jättebra. Annars skulle jag nog inte varit kvar såhär länge” och person 

4 menade på att ” Jag trivs kanon, skulle inte vilja jobba hos kommun. Just att vi är så lika i 

personalen!”. Person 1 berättar att ”Vi växer ihop också och blir som bästa kompisar. Vi gör 

mycket tillsammans även på fritiden också. Lite annorlunda […] alla har barn i samma ålder 
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och ligger lika i livet med erfarenheter och så vidare”. Som tidigare nämnts så är 

arbetskollegorna en stor del i att trivseln var så god, att de kan umgås med sina bästa vänner 

på jobbet. 

 

5.2 ”Top-down” 

Förhållandet till chefen sågs som positivt hos alla på den kommunala förskolan. Någon som 

var lättillgänglig när det behövs och gav snabba svar. Däremot bearbetades beslut vidare upp i 

ledet, vilket inte alltid skedde på en gång, eftersom chefen agerade mellanhand mellan 

förskollärare och ledningen högre upp. Men kontakten med chefen försiggick oavbrutet. Det 

medförde att förtroendet till chefen var stort men kunde komma att vela lite till ledningen 

högre upp. Det har svajat en del i förtroendet, just då det har varit löften om att barnantalet 

ska behållas då det står still i antalet personal, vilket har förändrats då det kommit fler barn till 

förskolan men på samma personal som tidigare. 

När det inte fanns en chef som mellanhand utan den högsta ledningen är styrelsen, vilket de 

träffade dagligen och som bestod utav barnens föräldrar, så hade de en nära kontakt med 

föräldrarna, vilket gjorde det enkelt att föra diskussioner. 

Det medförde ett stort ansvar då de ansvarade för hela förskolan. Styrelsen fanns med och 

fattade beslut och tog hand om ekonomin medan förskollärarna fick förskolan att rulla. Under 

alla möten oavsett vad som diskuterades så rådfrågade alltid styrelsen förskollärarna vilket 

skapade ett stort förtroende där emellan. De var medvetna om att förskollärarna, som har 

jobbat tillsammans så länge och även på arbetsplatsen, var kunniga inom sina områden vilket 

gjorde att deras åsikter och värderingar var viktiga kring hur allt skulle skötas. Vad som 

kunde upplevas som mindre positivt var att styrelsen byttes ut i jämna mellanrum då barnen 

slutade och det kom in nya. Förskollärarna kunde vara med och påverka mycket med vilka 

som satt i styrelsen. De personer som kom in i styrelsen var snabblärda och väl förberedda då 

de visste vad de gav sig in på. De var engagerade vilket motiverade förskollärarna till att göra 

ett bra jobb. 

 

5.3 Frihet 

En viss påverkan fanns vad som gällde personligen på arbetsplatsen. Åsikter och funderingar 

får samlas ihop till olika möten som hålls en gång i månaden, det för att lyfta det till högre 

makter. Person 1 menar att ”Vi får faktiskt gilla läget! Vi jobbar inom kommunen och det är 
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färdiga riktlinjer vilket är något som vi får acceptera” då det inte alltid kommer gensvar på 

deras önskningar. 

Vad som också gjorde att jobbet uppskattas av några var istället deras frihet. Frihet att avgöra 

hur de ville arbeta och mycket mer därtill. Deras styrelse bestod av föräldrar till barnen på 

förskolan. Inte allihop, men en styrelse bestående av ca sex-sju personer som jobbade med 

detta utöver sina vanliga jobb. Resterande föräldrar hjälpte till med städning året runt. Det 

fanns ingen chef som var mellanhand utan den högsta ledningen var styrelsen vilket de 

träffade dagligen. De hade en nära kontakt med alla föräldrar vilket gjorde det enkelt att föra 

diskussion. Det fanns ett stort ansvar då de ansvarade för hela förskolan. Styrelsen fanns med 

och fattade beslut och tog hand om ekonomin medan förskollärarna fick förskolan att rulla. 

Under alla möten oavsett vad som diskuterades så rådfrågade de alltid förskollärarna vilket 

skapade ett stort förtroende där emellan. De är medvetna om att förskollärarna, som har jobbat 

tillsammans så länge och även på arbetsplatsen, var kunniga inom sina områden vilket gjorde 

att deras åsikter och värderingar var viktiga kring hur allt skulle skötas.  
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6. Diskussion 

Diskussionen kommer att vara indelad i två delar. Första delen är metoddiskussion som 

kommer att ta upp metodval och undersökningens genomförande. Andra delen är 

resultatdiskussion som kommer att behandla resultatet i relation till studiens syfte. Syftet är 

ämnat att besvaras för den här studien genom att sätta resultatet i relation till tidigare 

forskning och i sin tur hitta komponenter i materialet som uppkom i intervjuerna. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Ett säkert konstaterande redan från början var att intervjuer skulle göras. Dels för tidigare 

erfarenheter och dels för syftets skull. Undersökningsledaren ville inte bara få en helhetsbild 

av hur situationen såg ut utan ville gå djupare (Kvale & Brinkmann 2010). Diskussioner om 

stress innebär att ett djup söks då tankar, värderingar, åsikter och attityder kommer upp till 

ytan. En tillbakablick på tidigare forskning vars resultat konstateras av denna studie kan ge 

uttryck åt att intervjuer var rätt val av metod. 

När man skulle hitta rätt respondenter så kontaktades förskolecheferna i den stad där 

intervjuerna ägdes rum. Diskussion kring intresse gjordes för att sedan få möjligheten till 

intervjuer. Vad som erbjöds var en förskola inom kommunen som kunde ta emot intervjuer 

med fyra förskollärare. Det togs tacksamt emot och den föräldrakooperativa förskolan erbjöd 

likadant utbud. För att det skulle bli så representativt rättvist som möjligt så var det bra med 

lika många respondenter från båda förskola. För det yttersta resultatet så hade det varit bäst 

med flera förskolor men tid från förskolornas sida var begränsad och togs tacksamt emot det 

som erbjöds. Vad som kunde uppfattas som kritiskt kring urvalet var eventuella bortfall under 

intervjuerna vilket skulle resultera i ytterligare färre respondenter vilket inte skulle gynna 

studiens reliabilitet. Urvalsgruppen bestod av endast kvinnor vilket saknar motiv. Det fanns 

alltså inget argument för att det skulle vara så. Förskolorna som ställde upp på intervjuer hade 

majoriteten kvinnor anställda vilket influerar urvalsgruppens resultat. Om det hade funnits en 

tanke kring att bara intervjua kvinnor så hade det blivit ännu en tråd att förhålla sig till, 

ytterligare ett perspektiv att se utifrån när uppsatsen skulle göras vilket inte det inte fanns 

intresse för. 

Till en början användes både ljudinspelningar och egna anteckningar under intervjuerna men 

ändrades snabbt till endast ljudinspelningar då undersökningsledaren tappade fokus från 

själva samtalet med att behöva anteckna. Häger (2001) menar på att låta spela in och sedan 

sitta och föra mer likt en konversation skapade mer förtroende och tillit emellan dem (ibid.). 
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Även att visa respekt genom att sitta och lyssna istället för att anteckna och titta ner i 

anteckningsblocket. Genom att pröva och testa frågorna innan intervjutillfällena så ställdes 

frågorna till andra personer för att hitta rätt formuleringar. Man lär sig snabbt att det sätt man 

frågar på har betydelse för det svar man får (Boolsen, 2007). I slutet arbetades 

introduktionsfrågor fram för att massera upp ämnet lite. Just stress kan uppfattas någorlunda 

känsligt för många att tala om. Alla ledande frågor undveks i högsta grad då det skulle minska 

studiens reliabilitet. (Kvale & Brinkmann, 2010). Med facit i hand så behandlades för många 

frågor. Även för många frågor som var så kallades uppvärmningsfrågor, alltså utanför ämnet 

stress. Med tanke på hur mycket rådata som skapades så gick väldigt mycket oplanerad tid åt 

att bearbeta och transkribera text som inte kom till användning i arbetet. Frågorna hade 

behövts testat ytterligare för att kunna bantas ned till de mest relevanta frågorna.  

För att vidmakthålla att alla personuppgifter hålls hemliga så döptes även bandningarna efter 

”person 1” och ”person 2” och så vidare. Det för att undvika problem vid information som 

direkt eller indirekt kan identifiera till en levande människa. Om det gled iväg på sidospår och 

samtalsämnet handlade om respondenten i fråga så togs det inte med i transkriberingen (Trost, 

2002). Under intervjuernas gång så kändes det någorlunda tydligt vilka kategoriseringar som 

skulle användas. Så den delen blev skäligen enkel efter transkriberingarna. Sedan till 

resultatdelen så registrerades ganska snart gemensamma nämnare hos förskollärarna.  

Syftet i studien är att undersöka vilken betydelse ledarskapet har på den upplevda stressen hos 

förskollärarna i sitt arbete. Ejvegård (2003) menar att validiteten ökar genom att 

intervjuguiden är framarbetad utifrån syftet och likaså intervjufrågorna. Studien blir mer valid 

när urvalsgruppen representerade studiens syfte (ibid.). Likt Beckers (1998) arbetssätt så har 

studiens delar skrivits kontinuerligt utan att helt ha avslutat den föregående delen. Likt ett 

pussel har varje del byggts på allt eftersom. Undersökningen har vuxit fram med nya idéer 

och därför har studiens olika delar utformats parallellt under tidens gång. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I intervjuerna framkom ganska snabbt hur stor inverkan arbetskollegorna hade på trivseln på 

jobbet och buffrar stressen. De blir en bistående del i krav-kontroll-stödmodellen där de ingår 

i stöd. Theorell (2003) menar att den lämpligaste situationen för den psykiska hälsan är när en 

individ har ett bra stöd tillsammans med hög kontroll och lägre krav. Den ofördelaktiga 

situationen för den psykiska hälsan är när individen har höga krav samtidigt som låg kontroll 

och saknar stöd (ibid.). Med tanke på att några utav förskollärarna umgicks på privat plan så 
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anses de vara stöd i privatlivet men även i arbetslivet. Den andra bistående delen i modellen 

är kontroll vilket kan kopplas till förskollärarnas svar om frihet och ansvar. Friheten 

uppfattades större på föräldrakooperativa förskolan än hos den kommunala förskolan. De 

kände av ett större ansvar i form av att de själva stod för större del av besluten som togs då de 

rådfrågades ofta av styrelsen. De jobbade fram till beslut och den kommunala förskolan 

arbetade utefter vad besluten blev. Denna ”top-down” metod kopplas till både krav och 

kontroll i Theorells teori när ena delen förskollärare rättar sig efter vilka beslut som tas 

samtidigt som den andra delen förskollärare är med och fattar beslut. Theorell (2003) menar 

inte kontroll som att kontrollera andra människor, utan begreppet kontroll syftar till att man 

har kontroll över själva arbetet och vilket resultatet blir. Inom kontrolldelen ingår även 

påverkan vilket var ett av de dominerande ämnena inom intervjusvaren. Tack vare att 

förskollärarna på föräldrakooperativa förskolan är med och diskuterar fram besluten som ska 

tas så har de även en chans att påverka hur framtiden kommer att bli. Förskollärarna inom 

kommunen kan vara med och påverka hur jobbet ska göras. Det är dock utformat efter 

besluten som redan är fattade. Känner förskollärarna empowerment på jobbet så kan de 

utvecklas att påverka och styra sitt liv, desamma på jobbet. Friheten på jobbet gör detta 

möjligt då självförtroendet växer genom utveckling. Med frihet hos förskollärarna kommer 

makt och kontroll över sitt liv och sin situation. Delaktighet och inflytande visar på positiva 

resultat i deltagande vilket Maureen E. Metzger (2005) trycker på. Får förskollärarna vara 

med att skapa sina arbetsvillkor så ökar chansen att de följts av hjärta med passion istället för 

att bara följas. På så sätt skapas meningsfullhet vilket är en av de tre pelarna i begreppet 

KASAM – känsla av sammanhang. Det är lättare att känna meningsfullhet i sitt arbete om 

man själv är med och påverkar hur sina villkor ska se ut. På så sätt kan individen känna 

begriplighet över vad man gör och varför. Är förskollärarna med och påverkar till hur sitt 

arbete kommer att se ut och vara utformat så kan känslan av hanterbarhet även infinnas.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i studien visar på att det förekommer ett antal stressfaktorer som är gemensamt hos 

de flesta förskollärare oavsett om det är hos en kommunal förskola eller privat förskola, detta 

fall föräldrakooperativ förskola. Förhållande mellan kollegor och och frihet inom arbetet 

uppskattades ge positiv effekt då det främjade förskollärarnas trivsel samt sammanhållningen 

med arbetskollegorna. ”Top-down” som handlar om inflytande och beslutsfattande visade sig 

finnas på den föräldrakooperativa förskolan och saknas på den kommunala förskolan. Det 



 31 

talar för vilket som är mest gynnsamt för förskollärarna. Vad som vore gynnsamt till fortsatt 

forskning skulle kunna vara att undersöka vad ledningen inom förskolan själva anser om att 

öka förskollärarnas delaktighet i fattande av beslut och låta dem blir mer inflytelserika. 

Frågeställningar skulle kunna förmå att vara: 

 Vad finns det för potential i att öka förskollärare inflytande i fattande av beslut? 

 Hur skulle man kunna öka förskollärares inflytande i fattande av beslut? 
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BILAGA 1 
 

 

Ämnen 

 

1. Upplevelser om jobb 

Trivsel 

Tid 

 

2. Stress 

Hur känns stressen? 

Stressorer 

Konsekvenser 

Symtom  

 

3. Pedagogiskt arbete 

Distraktion? 

Begränsningar 

Påverkan - negativt 

- positivt 

Förtroende 

 

Hjälp vid frågor och svar 

 

Hur menar du nu? 

Vad tycker du om det? 

Kan du ge exempel på det? 

Hur vet du det? 

Kan du förklara lite närmare hur du menar? 

Kan du utveckla det där lite mer? 

Hur kom det sig att…? 

SUMMERA I SLUTET! 
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Intervjufrågor 

 

Introduktion 

1. Hur länge har du jobbat på förskolan? 

2. Trivs du på förskolan? Beskriv varför/varför inte… 

3. Hur fick du jobbet på förskolan? 

4. Vad är det bästa med ditt jobb? Beskriv varför… 

5. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan arbetskamraterna? Beskriv, utveckla… 

 

4.3 Stress 

6. Vad tänker du på när du hör uttrycket stress? Varför då… 

7. Hur upplever du stress i din vardag på jobbet? 

8. Vad kan orsaka att du upplever stress? Berätta mera… Ett exempel… En situation… 

9. Vad händer när du blir stressad? Förklara… Hur agerar du… 

10. Hur känns stressen psykiskt? 

11. Hur känns stressen fysiskt? 

12. Kan du någon gång känna av ”positiv stress” i jobbet? I så fall när? 

 

Pedagogiskt arbete/Konsekvenser  

13. Vad kan få dig att känna dig begränsad i ditt jobb? Både praktiskt arbete och 

administrativt eller riktlinjer… 

14. Hur upplever du att ditt pedagogiska arbete påverkas under stress?  

15. På vilket sätt kan andra påverkas av det pedagogiska arbetet under stress? Vilka i så fall… 

När då… 

 

Delaktighet 

16. Hur hanterar du situationen i jobbet när du upplever stress? 

17. Hur har du chans att påverka ditt jobb? Hur då… 

18. På vilket sätt känner du dig delaktig i fattande av olika beslut? Eller inte delaktig? 

Konkreta ex… 

19. Hur anser du att förhållandet mellan dig och din chef ser ut? 

20. Hur skulle du förklara ditt förtroende för din ledning? Motivera varför… 

21. Hur anser du att ett förhållande ska se ut mellan chef och medarbetare? 
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BILAGA 2 
 

 

 

 

 

MISSIVBREV   GÄVLE 2013-11-27 
 
Hej!  

Mitt namn är Tina Bucher och jag studerar på högskolan i Gävle. Jag är inne på min sjätte 

termin och skriver just nu mitt examensarbete i pedagogik. Jag kommer att undersöka hur 

förskollärare upplever stress, både på en kommunal förskola och en föräldrakooperativ 

förskola. Intervjuer genomförs under december och kommer då att spelas in. Jag är 

intresserad av era erfarenheter, känslor och upplevelser som påverkar er stress i arbetslivet. 

Det finns inget rätt eller fel utan det är era upplevelser som står i fokus. 

Syftet med denna studie är att få en insikt på vilka stressorer som påverkar förskollärare i 

deras arbete. 

 

Ni har full konfidentialitet och kan när som helst avbryta intervjun. Jag som gör denna studie 

skriver mitt examensarbete i pedagogik. 

Resultatredovisning kommer att publiceras elektroniskt via Diva genom högskolan i Gävle. 

Ni kan bekräfta er medverkan genom att skriva till min e-post (se nedan) senast den 6 

december 2013. Var noga med att få med för- och efternamn, telefonnummer samt tid och 

plats då det är ni själva som bestämmer när det passar er. Vid eventuella ändringar så hör jag 

av mig!  

 

Tina Bucher 

07X-XXX XX XX 

 

Handledare:   Erika Björklund 
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BILAGA 3 
 

 

 

Transkribering 
 

1.1 Föräldrakooperativ förskola 

 
 
Introduktion 

1. Hur länge har du jobbat på förskolan? 

- 5.5 år 

- 13 år 

- 1.5 år 

- 16 år 

 

2. Trivs du på förskolan? Beskriv varför/varför inte… 

- Jag trivs bra. 

- Trivs jättebra. Känns som att det händer så mycket och det byter personal så jag 

känner inget behov av att flytta på mig för att jag ska utvecklas och få nya utmaningar. 

Det är i vårt arbete och arbetskamrater som har förändras. 

- Jobbat sammanlagt snart 17 år. 9 år i Karlskoga, tidigare i Karlstad. Trivs jättebra! 

Byta arbetsplats, nya erfarenheter och tänka nytt. Blir lite hemmablind och där du är. 

Träffa nya människor. 

- Nu trivs jag bra. Blir mycket med personalombyten vilket skapar stress tycker jag. 

Från början när vi var så var det mycket äldre så vi var en homogen grupp. Tog sällan 

in vikarier och mindre barngrupp. Om man jämför sen när jag började jobba så är det 

stressigare nu tycker jag. Dels för mer barn och att vi blir lovade att inte ta in mer så 

blir det så i alla fall. Men ingen mer personal. Det kan man bli lovad ibland men så 

kommer det ifatt med barnantal. Det tycker jag märks på barnen med att det blir 

stressigare. 

4.4  

3. Hur fick du jobbet på förskolan? 

- Ja, det kan man ju fråga sig. Nej jag hamnade här eller vikarierade på kortvick lite sådär 

och så har man blivit kvar i huset helt enkelt. 

- Det var en tjänst ledig så, jag hade fått fast tjänst i kommunen och då blev jag placerad 
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här. 

- Jag sökte det här, jag ville byta arbetsplats själv. Det fanns tjänst man kunde meddela 

kommunen om det fanns tjänster. Samtidigt vet du vad du har så det ska vara på rätt ställe 

och på rätt plats. Någon sa innan att nu får du söka min tjänst och sådär och det gjorde 

jag. 

- Jag jobbade på Ekeby och det skulle läggas ned. På gamla myran som låg på lasarettet 

där jag jobbade, jag sökte eller fick automatiskt. Eftersom vi blev av med jobben så blev 

vi uppdelade på den förskolan till olika ställen och då hamnade jag på gamla myran och 

följde med till dessa nya lokaler. Förra platsen var trevåningshus. Dåligt stressigt. 

 

4. Vad är det bästa med ditt jobb? Beskriv varför… 

- Det är nog kontakten med barnen som är det bästa. Spontaniteten och glädjen och sådär 

det är ju, ja det är nog det som är det bästa. Man skapar kontakt. 

- Det är väl mötet med alla man möter under dagen. Både dag och föräldrar och personal. 

Att man får ett gott samarbete och får mycket tillbaka från barnen främst. 

- För det första att det är så varierat. Att du jobbar med människor. Jobba både ute och 

inne. Ingen dag är den andra lik. 

(delar med mig av personligt, känslig vid kyla). Ute varje dag, försöker vara ute 2 gånger 

per dag, minst en gång. Kommer inte vi ut blir man trött. Se ur en hälsosynpunkt. Man är 

beroende av att få luften. Vissa dagar är för kallt på vintern, men då försöker vi gå ut en 

stund vid 13 bara för att få komma ut och andas lite. Ofta går vi ut vid 10 tiden när solen 

går upp, då är det också kallast. 

- Det är barnen. De ger mig glädje. Många kommer och skriker av glädje när man 

kommer till jobbet. Sen trivs jag ju med personalen med förstås men barnen ger mycket. 

 

5. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan arbetskamraterna? Beskriv, utveckla… 

- Det tycker jag är bra. Väldigt gott samarbete och det krävs ju tycker jag. I ett huslag är 

man fler personer inblandade och då krävs det att man har ett gott samarbete. Här är det 

extra viktigt att man har det. Det tycker jag att vi har här. 

- Tycker det är bra stämning. Vi jobbar i ett huslag så man är inte bara på sin avdelning 

utan man går runt. Under dagen beroende på när man börjar och slutar så är man på alla 

avdelningar. Olika årskullar, tre grupper. 

- Jag tycker det är väldigt bra för vi är väldigt öppna med varandra och det är väldigt 

skönt. Är det någonting man funderar över så går man till varandra på en gång och pratar 
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med varandra. 

Tidigare erfarenheter av annat? 

- Ja vi är ju ett lite mindre hus så man jobbar närmare varandra. Åldersindelat. Och ändå 

så jobbar vi med huslag, som en enhet. Annars kanske man jobbar att man har en 

avdelning som jobbar på bara den avdelningen. Jag var lite sådär innan när jag inte hade 

jobbat så förut. Lite hur får man struktur i det här? Kan bli ganska rörigt första veckan 

innan man lärde sig tänket och hur det skulle gå till. Vi är beroende av struktur. Är inte 

jag där jag ska vara så blir det ju rörigt. Jag måste lita på mina kollegor att de är där dem 

ska vara. För vikarier som kommer och inte vet kan uppleva första dagen att oj här är det 

kaos. Sen ser de den röda tråden och tanken i det. Jag ser vinningen att jag träffat alla 

barn och alla föräldrar. Jag tycker det är positivt! 

- Jag tycker vi har det bra och ganska öppna och vi ställer på varandra. Även om det är 

tufft ibland men mentaliteten är att alla ska prata med varandra på ett bra sätt. Bara man 

inte är på varandra för mycket med olika stressnivåer men just att man talar med varandra 

på ett bra sätt. Så känns det bra tycker jag. 

 

4.5 Stress 

6. Vad tänker du på när du hör uttrycket stress? Varför då… 

- Jobbigt. Det är det första som ploppar upp. 

- Det kan vara när man, eh, när det är mycket barn och är kort om personal och försöka 

göra det bästa av situationen. Det blir stressigt. Fasta rutiner som måste göras kan bli 

stressigt ibland. Det är nog det jag tänker på först. 

- Må dåligt. Mmm. 

Rent psykiskt? 

Ah kroppsligt att du blir påverkad. Sen tycker jag att stress kan vara positivt till en viss 

del. Du jobbar effektivt sen blir det för mycket. När jag går utanför dörren från myran så 

släpper jag mitt jobb. Kommer jag på ngt hemma så skriver jag ner det på en lapp och sen 

släpper jag det igen. Annars går man runt stressad på en gång. Det ska vara något extremt 

men jag har lärt mig att släppa. Jag har att jag ska prestera och har krav på mig själv, så 

måste man lära sig det annars blir de svårt. Går inte att älta för man stressar upp sig själv. 

Vi har ett jobb där man aldrig blir färdig. Jag har monterat denna nu är jag klar. Så är det 

inte. Man kan känna att man har hunnit med vad som är viktigt under dagen men sen har 

vi inte ett färdigt resultat. Skillnad om man har ett ganska monotont jobb som vid ett 

skrivbord och sen är man klar. Så känner jag sällan. Skillnad om man har en aktivitet som 
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går som planerat och vet att det går vägen. 

Det är mycket runt omkring som man inte kan påverka. Det händer runt omkring det är 

människor det är barn någon är sjuk och man måste tänka nytt. Man rår inte över det 

jämt. Man får acceptera det på något vis. 

- Ohälsa, alltså man mår ju inte bra. Jag har ju själv varit sjukskriven med 

utmattningssyndrom. Har man väl varit där så har man ju lättare, har en viss tröskel att 

nå. Man har lärt sig att säga nej och säga ifrån. Man vill ställa upp för alla andra och 

glömmer bort sig själv. Det är ju hälsofarligt faktiskt. Jag har på min önskelista att jag vill 

ha hälsa. 

 

7. Hur upplever du stress i din vardag på jobbet? 

- för närvarande så har vi nog en ganska så stressig tillvaro, för vi får ju fler barn än vad 

som tänkt kanske från början och man får ju sällan någon mer personalhjälp fast dem 

petar in lite fler barn. Det är ju så olika beroende på hur många barn man har, det blir 

stressigt helt enkelt. Känslan av att kanske, det blir i regel att de som inte fixat allt själva 

så blir det mer tid åt dem, de som klarar sig själva blir kanske inte riktigt sedda lika 

mycket. Det är väl den där känslan av otillräcklighet som är stressande och jobbigt. Vissa 

dagar är det pressat schema, absolut, men det är just den där att man inte riktigt räcker till 

att man hinner ge allt som man kanske borde. Det är en annan sorts stress egentligen men 

det är fortfarande jobbigt. I vissa moment och vissa situationer och vissa perioder nu med 

på och avklädning så blir det ofta sådär att man känner att den där klicken har varit 

duktiga att klä på sig så hinner man inte ge feedback och komplimanger. 

- Det går lite upp och ner sådär. Sen är väl jag en lugn person, så jag, det syns inte på mig 

när jag är stressad. Men det är väl mycket i en sådär, som kommer när man kommer hem 

istället. 

- Jag är ju inte så stresskänslig så jag tycker inte det är så stressigt just nu. Kanske en 

specifik situation när vi ska ut med alla 20 barn och alla vill ha hjälp samtidigt. Då blir 

det mycket ibland men annars tycker jag inte det är så farligt. Kommer jag från ett möte 

och kommer vid 11 och har inte varit här på förmiddagen och ser på tavlan att den är 

VAB, den är sjuk och ingen vikare. Då blir man pressad och hur ska man lösa det, när 

man inte är med från start och kliver in i situationen. 

- Det är ju, olika tidpunkter så klart men just vid utgång och vissa matsituationer. Man 

ska dela till alla och jag är en ganska långsam person. Ibland kanske man inte hinner äta. 

Jag har tinnitus också och när det är höga ljudnivåer så blir det jobbigt. Där emellan så 
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älskar jag mitt jobb. 

 

8. Vad kan orsaka att du upplever stress? Berätta mera… Ett exempel… En situation… 

- Jag upplever just den här otillräckligheten. Nej sådana grejer tycker jag nog inte utan då 

är det mer såna är, eller i och för sig stressfaktorn upplever man ju kanske också när det 

blir ändringar i schemat om någon är på möte eller är sjuk och vi fick ingen vikarie, det 

blir ju en viss stressfaktor om man vet att man inte är så mycket personal som man borde. 

Eller saker som man inte rår på heller ibland får man helt enkelt inte någon vikarie men 

det utlöser nog stress hos oss alla. Men sen är det ju vissa sådana här situationer som 

påklädningssituationen och matsituationen också den kan ju bli lite rörig när man har 

barn som gärna inte vill sitta still så är man själv med sju stycken och vissa gör tvärt om 

osv. jag tycker att man inför varje situation att man inte redan från början känner sig 

stressad i situationen för då blir det ju ofta därefter. Om ja försöker bara lugn i situationen 

själv så brukar det bli bättre.  

- Det är väl om det är liksom mycket runt omkring och man ska försöka vara med både 

här och där och hjälpa och vägleda och sådär. Det är väl de tillfällen när man är lite kort 

om folk. Är alla här och alla på sin plats så räcker man till. Men det är inte alltid det är så. 

Man har olika barn med olika behov, vissa måste man vara med mer och då kanske man 

inte hinner med några andra. Det kan kännas stressande så.  

- Det är nog när jag känner att jag inte hinner med barnen. Att det blir liksom att inte 

någon far illa men att man inte räckte till att man inte hinner. Uppmärksamheten. Kan du 

komma och hjälpa mig i 10 minuter nu och ja har fortfarande inte kommit dit. Då får man 

dåligt samvete. Man ser deras frustration. De tror att man inte vill. Man vill vara 

bläckfisk och dela sig. Det är sådana situationer som är svara att släppa också. Jag är 

bland de största barnen där är jag mest. Där känner jag ju att där är det lite lättare, de 

förstår lite mer. De vet. Men inte dem små. 

- Det är väl att, jag har ju liksom ingen motor i min kropp. När det blir för mycket man 

känner att det nästan tar emot. Man känner motstånd rent fysiskt. Hjärtflimmer. Lite med 

andningen, men det är när det mer är extremt. Kanske är för att jag har varit där jag har 

varit med utmattningen m.m. 

(pratar lite allmänt vid lucia övning på skolgården) 

4.6  

9. Vad händer när du blir stressad? Förklara… Hur agerar du… 

- jag brukar ofta eller tänka jag känner själv när jag blir stressad. Det ja tycker att ja 
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märker själv är att jag blir ofokuserad att man inte vet per automatik att man fokuserar 

på en sak och inte vara på alla ställen samtidigt. Det var en som sa till mig för 

längesen, jag har en dotter som är hörselskadad. Under uppväxt så hade vi kontakt 

med pedagoger osv. då sa hon ofta till mig att ta 5 djupa andetag och andas ordentligt. 

Ge det 15 sekunder så kanske du ser lite klarare på situationen. Det försöker jag göra 

nu också att nu måste jag andas, det brukar faktiskt hjälpa, det känns bättre. Det byggs 

på helat iden och då brukar jag känna sådär att jag ska andas sakta och ordentligt och 

det brukar hjälpa, jag prioriterar bättre. Det känns efteråt att då fick jag nog en lite 

bättre blick på situationen. Man tappar vissa grejer ibland som att man vet annars. 

Man tappar fokus på vad som passar bäst i just den här situationen. Man kan känna av 

det och prata med kollegor vad som händer att man är stressad och konstatera att man 

gör vissa saker som man vanligtvis inte gör  Exempelvis ”nu hjälper jag eva med 

kläderna men det vet jag ju att hon kan, nu är jag stressad alltså”. 

- Man blir väl lite kanske mer lättirriterad och, eh, men ändå försöker man tänka 

liksom strategiskt eller försöker planera. Få välja bort vissa saker för att det inte ska 

bli för stressigt utan att man, ah, vi gör det här för att göra det bästa av situationen. 

Prioriteringar. 

- Jag tror inte att det märks så mycket på mig. Då ska det vara något väldigt mycjet. 

Jag blir lugn, jag går in i mig själv och löser det här. Sen kan ja känna efteråt att jagfår 

huvudvärk när det släpper. Det ska inte synas. Andra situationer när någon har skadat 

sig och man måste ta hand om det. Då blir jag ko lugn. Kan uppfattas att jag inte 

förstår allvaret efteråt. Men jag känner att jag måste ta tag i det och så släpper det 

efter. Jätte huvudvärk eller åh, det gick bra. 

- Jag får liksom inget gjort riktigt. Det tar stop på något sätt. Lite lam. Någon vägg 

som går ner bara. Lite deppig kanske och frustrerad för man vill ju men stressen tar 

över ibland. Både jobbet och hemma också. Jag står ju inte still men mentalt så står 

man still och får inget gjort. 

 

10. Hur känns stressen psykiskt? 

- Lite uppgivenhet och trötthet också. Man är slut i huvudet rent psykiskt. Man är trött 

och uppgiven sådär på något sätt inför vissa situationer. Det är ju skillnad det går inte att 

komma ifrån. Barngrupperna blir ju större och fler barn kräver ju fler saker än vad man 

uppfattade förut. Fler barn att stötta nu än vad man upplevde förr men. Nej man känner 

sig nog lite mer utmattad på något sätt. 
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- Man känner att det blir lite jobbigt så själva situationen. 

- Jag kan tänka ganska mycket. Man får igenom och resonerar med sig själv. Man ältar 

det lite. Det gjorde jag förr, jättemycket. Malde om och om igen. Om jag gör såhär, 

varför gjorde ja såhär. Förebyggande. Försöker släppa på det, men tänker mycket. Jag 

försöker hålla mycket inom mig. För att det kan påverka andra. Om jag håller mig lugn så 

kanske andra också håller sig lugna. Det upplever jag ju att stress smittar ju. Vissa är mer 

mottagliga än andra. Det kan vara en pyttesak som blir jättestor. Om ja håller mig lugn. 

Man upplever det ju så olika också, och hur man reagerar. En del blir att de springer runt 

och det är inte relevant egentligen. Det är därifrån aj fått det, har jobbat med människor 

som är lätt stressade. Barn smittar det ju på extremt. Det kan jag känna är det en situation 

som jag känner att här kommer det att balla ur om jag inte blir lugn. 

- Jobbigt, för att jag säkert har varit där också. Man blir ju trött liksom. Och så lite håglös 

och aa. Eftersom man vill så väl och så mycket så tar det ju på psyket också så. Det blir 

man väldigt trött av. Det går inte att sova bort utan det är en annan trötthet. Det är inte 

det. Man blir lite frustrerad på något sätt. 

 

11. Hur känns stressen fysiskt? 

- Jo ryggen har ju jag ont i sedan länge. Det känner jag av vid den här årstiden också med 

på och avklädning mm. Och att man känner sig trött helt enkelt men det hör väl samman 

när man på sommaren bara sätter på sig foppa tofflor och går ut. Nu är det stövlar och 

underställ och galonbyxor. Mycket på golvnivå. Sommaren känns ju alltid i regel enklare 

och lättare. Ljuset också att det är mörkare nu. Det är många faktorer som spelar in där är 

klart att just den perioden blir jobbigare. 

- Förut fick jag mycket huvudvärk när man går och spänner sig det kommer från axlar 

och sådär. Sen när jag började träna mer och komma igång mer privat har gjort att man 

mår bättre, att man klarar dessa stresstoppar bättre. Annars är det väl att man, det blir 

huvudvärk sådär, lätt så. 

Jag har en tarmsjukdom, det kan kännas av lite mer om det blir stressigt ibland att det 

spökar så. 

- Jag har ju magkatarr. Jag kanske inbillar mig att det handlar om att jag inte pratar om 

min stress. När den kommer jag inte säga att det är stressigt. Den kommer när det är 

lugnt. Det kommer i efterhand när allt är lugnt. Då sätter man det inte i samband. Och 

huvudvärk. Nu är det väldigt sällan förr kunde jag få mycket huvudvärk just vid 

tinningen. En grej är ju att jag biter ihop på nätterna. Vakna på morgonen med 
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huvudvärk, nu har jag inte gjort det på ett tag men jag kunde gapa och det knakar typ.  

Utbildning att ta emot studenter på förskolan. Press att ta emot studenter, kul, men tråkigt 

att börja läsa igen. ”pre” stress.  

Har du sökt hjälp vid magkatarr? 

- Ibland ringer jag och då säger de att jag ska ta en dag hemma och ta det lugnt. Bit 

mindre. Försöka att inte älta jobbet hemma och släppa det innan man ska börja sova osv. 

Stress kan vara värre det som du håller inombords än att utagera när det är stressigt. 

- Ibland, inte alltid, men det kan ju kännas med hjärtklappningar eller inte att man får 

svårt att andas så men det blir. Magkatarr har jag haft sen länge. Inte jämt men kanske när 

det kommer mer stress. Inte så ofta huvudvärk faktiskt. Men jag äter faktiskt metropronol 

för hjärtat så. Det påverkar också är klart. 

 

12. Kan du någon gång känna av ”positiv stress” i jobbet? I så fall när? 

- Mm, mm.. jo men det kan jag tycka för vissa, ibland, när man blir van vid det här 

tempot om man plötsligt får en dag som det är flera barn sjuka eller mindre barn här, ex 

runt semestern då inte alla barn har börjat. Med mycket personal. Då kan man hamna i 

det där att man tänker jaha, det blir så lugnt att man inte vet vad man ska ta av tiden. Sen 

när barnen kommer så tänker man att nu händer det lite att det är skönt att komma igång. 

Då känns det att det är positivt på något sätt. Jag kan tycka att det kan vara, har man en 

bra barngrupp och ska göra någonting och vet att det krävs mycket, då kan det också vara 

positivt om man i slutändan känner att det gick skitbra och att man lyckades, även om 

man var stressad. Sen kan det bli tvärt om det blir, att det inte funkade alls. När man ska 

göra detta nästa gång så hamnar man i stresstankar. Men ibland kan man uppleva positiv 

stress. Då tycker jag att det är bra. Och över lag kan ja nog tycka att i och med att vi 

arbetar ofta i ett ganska högt tempo och händer mycket saker så kan man aldrig veta vad 

som ska hända. Om någon börjar slåss eller tappar grejer där. Om man då ser att nu 

behöver jag lösa det och det och det och känner en viss stress men sen när man löst det 

och känner att det gick bra och löste sig bra så upplever man positiv stress. Och ganska 

ofta så. För i och med att man är väldigt medveten om att man jobbar i en stressad 

situation, annars kanske man liksom, vissa saker löser man per automatik utan att tänka 

på det. Men just de där momenten när man känner att man löste bra saker så. Vi i min 

grupp försöker också ge positivt till varandra. Det är också väldigt värdefullt tycker jag. 

Det känns lite bättres sådär då. När man berömmer varandra. Det kan räcka att det gick 

bra via ögonkontakt så stärks man ju lite i det och tycker det är positivt. 
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- Jo men det kan det vara ibland att man lägger ner mycket energi och tid på att 

genomföra något med barngruppen eller inför någonting, att det kan kännas stressigt men 

att man får positivt gensvar och feedback från föräldrar och så, så att man känner att det 

var värt det. Det gör ju att man orkar fortsätta., så. 

- ja det tycker jag. Det kan väl vara samma situationer som jag nämnde tidigare när det är 

negativt. Man blir fokuserad och strukturerad, kanske att man är personal borta och då 

fokuserar då och kan få mer gjort än i vanliga fall. Du fokuserar på det du gör. Ligger 

steget före, ännu mer planerat och strukturerad. Eftersom jag gillar det så funkar ju det i 

sådana här situationer då jag gillar det. Då är jag inte stressad då tänker jag inte på det 

egentligen. Det löser sig ju, det gör det ju alltid. 

Ibland blir det tvärt om att man blir lam. 

(Pratar om sin utbildning och planeringar med deadlines osv.) 

- Ja. Eftersom man är lite långsam så behöver man bli pushad på också. Det är också det 

här hur vi pushar varann och sådär. Det finns positiv och negativ som du säger men man 

kan själv vara med och säga kom igen och sådär. 

 

Pedagogiskt arbete/Konsekvenser  

13. Vad kan få dig att känna dig begränsad i ditt jobb? Både praktiskt arbete och 

administrativt eller riktlinjer… 

- Ja, men det, det tycker jag nog att det kan göra. Det kan vi uppleva sådär. Men då 

handlar det ju helt enkelt om att vi är för lite personal. Nu är vi x antal barn här och så vill 

någon spela spel och jag kan inte det då ja måste röra mig fritt för att hålla koll. Det kan 

jag känna att, är säkert generellt, att man är lite begränsad. Man önskar att man är mer 

personal än vad man är för då skulle man kunna ägna sig mer åt just de här kanske. 

Ibland kan man sitta ner men det blir ju ofta att man måste resa på sig flera gånger. Då 

tröttnar barnen och går därifrån. Där känner man sig nog lite underbemannad. Tiden och 

personaltätheten där kan jag tycka uppleva som begränsningar så. 

- Försöker tänka och planera utifrån det man har och inte bara ser till mig och där jag är 

just nu utan försöker tänka det bästa för hela arbetslaget och huset så. 

- Betänketid. Ibland kan man väl känna det här att bara få vara spontan. Idag gör vi bara 

såhär. Det kan du enstaka gånger men inte så ofta som du skulle vilja. Det är möten eller 

saker som vi skulle göra klart personalmässigt. Såna saker kan jag känna. Vi har ju en 

läroplan och kvalitetsplan som vi följer. De ses positiva inte som begränsningar. Men 

andra sker runt omkring, vil kunna säga att vi kan gå ut och äta ute. Men då måste man ha 
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planerat 13 dagar innan. 

- Det är ju som det är som sagt. Jag vet ju jag är ganska ärlig och öppen och säga vad jag 

känner. Så att de andra vet. Jag är öppen med det. Vi brukar ställa på varandra för att 

klara vardagen. Men jag tror det är mycket ärlighet vad man känner. Ingen kan se hur 

man har det om man inte säger något. Är man öppen och ärlig så tror jag att det hjälper en 

del. 

 

14. Hur upplever du att ditt pedagogiska arbete påverkas under stress?  

- (Betänketid). Att man kan fullfölja någonting utan avbrott. I just vår grupp märker vi 

stor skillnad. På måndag har vi mindre barn än de andra dagarna. Sitter man i en samling 

med 12 barn så kan man i regel fånga upp dessa barn mer än när man har alla 20 barn när 

det är några som inte kan fokusera eller några gör si eller så. Så uppstår det ju alltid 

sådana här grejer att man måste allt. Man räcker inte till i sådana situationer också. Man 

får vänta och de tappar fokus och ja, nej. Så det tycker jag nog kan, jag tycker nog att 

man påverkas på det sättet att det är, att själva helheten blir svår att hålla. Det säger sig 

självt. Det är också ett sånt här stressmoment att man är otillräcklig att man inte räcker 

till. 

- Jag vet inte. Svårt att svara på. Kommer ur spår? Det man har planerat eller tänkt att 

göra, man är stressad i en situation så kanske man inte är fullt medveten sådär i sitt sätt 

att vara liksom utan man. Något annat som slår till. 

- Det beror lite på vad det är som har gjort att man har stressat upp. Är det så att man är 

för lite folk inte räcker till så kan man inte genomföra det man tänkt sig rent pedagogiskt. 

Eller så blir det såhär att man är där men är ändå inte där för huvudet är egentligen någon 

annanstans då är man inte riktigt med i det arbete man gör. Ja sitter här och spelar spel 

men får inte ett enda par i memory för jag tänker på annat. Sen blir det andra situationer 

och blir mer fokuserad. Om man är själv med många barn så blir man mer fokuserad och 

kan få med barnen som känner sig duktiga då också. 

- Tyvärr har mitt minne försämrats sen jag var sjukskriven och gick in i väggen, vilket 

man inte får säga. Utmattad som det heter. Det hämmar mig jättemycket. Om man har en 

samling eller undervisa något och det tar stop. Det försvinner. Bland annat. Men det är en 

stor bit. Att man känner att man också vill mycket och blir ledsen själv. 

 

15. På vilket sätt kan andra påverkas av det pedagogiska arbetet under stress? Vilka i 

så fall… När då… 
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- det blir ju rörigt, de tappar ju fokus barnen också. Då räcker ju inte riktigt vi till heller. 

Ibland har vi situationer att vi har 17 barn själv innan lunch om den andra personalen 

dukar. Då påverkas det ju väldigt av att man inte kan ha den här helheten. Egentligen så 

bör det vara någon extra med inne men, så det drabbar ju barnen givetvis för det är ju 

dom som blir lidande när man inte kan ha det här pedagogiska fokusen på något sätt. 

- Det kan ju märkas på vissa barn kanske att man kommer ur spår eller vad jag ska säga. 

Då känner man att man kanske inte har gjort ett bra jobb så utan att man går hem och 

börjar fundera vad man kunde ha gjort bättre. 

- Barnen blir det ju först och främst. Sen kan det ju vara någon kollega som man måste 

tala om, jag är ju samordnare tillsammans med Sofia, då kan man känna att man mer talar 

om för andra vad de ska göra. Det är sådär. Det vill jag att andra ska se själva var de 

behövs. Men ibland måste man styra mer. Det kan jag uppleva ibland. Sen kanske lite att 

man känner att man vill ha kontroll också, man tar kontrollen från den andra. Då tar jag 

ifrån lite deras kontroll. Det är tråkigt. Men ibland är det inget annat sätt för att ro det i 

land. 

- Ja men det är ju andra pedagoger med kanske. Eftersom min motor är tappad sen 

längesen och då påverkas ju andra när de får klä på mer barn eller hjälpa till där och där. 

Vid maten så är mitt bord alltid alltid sist. Då får de andra göra andra sysslor mer än mig 

och det stressar mig och de andra också. De säger det inte men jag ser det själv också. 

 

Delaktighet 

16. Hur hanterar du situationen i jobbet när du upplever stress? 

- Jag tar mina andetag som jag sa tidigare. Svårt att tänka på sig själv sådär hur man gör 

det. Dels brukar man försöka, ibland händer det att man har haft en plan hur man har 

tänkt hur det ska bli. Sen känner man stressmomentet att man själv bryter och sjunger 

några sånger istället. Då kanske jag lugnar ner mig och då kanske barnen också lugnar 

ner sig då de måste aktivt göra någonting. Då är det lättare att fånga alla genom att 

sjunga. Det här hade jag tänkt göra men det funkar inte nu så för min egen toleransnivå så 

sjunger vi kanske bää bää vita lamm för att samla upp alla igen. ”nu känns det jobbigt”. 

- Försöker tänka och planera utifrån det man har och inte bara ser till mig och där jag är 

just nu utan försöker tänka det bästa för hela arbetslaget och huset så. 

- Att jag blir fokuserad. Att hitta en lösning och inte älta problemet. Min hjärna vill bli 

fast ibland i problem istället för att lösa ett problem. Då blir man fast. Det är därför jag 

försöker fokusera och bli lugn. Det man kan känna någon gång, väldigt sällan, att man 
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blir lite kortare i tonen. Att man får tänka lite mer på sitt tålamod mot barnen. Det inte 

bättre utan värre. Då har man nått bristningsgränsen. Ber då om ursäkt. 

- Det är ju som det är som sagt. Jag vet ju jag är ganska ärlig och öppen och säga vad jag 

känner. Så att de andra vet. Jag är öppen med det. Vi brukar ställa på varandra för att 

klara vardagen. Men jag tror det är mycket ärlighet vad man känner. Ingen kan se hur 

man har det om man inte säger något. Är man öppen och ärlig så tror jag att det hjälper en 

del. 

 

17. Hur har du chans att påverka ditt jobb? Hur då… 

- praktiska saker har man ju ganska stor del i. Dom kan man ju påverka, det kan vi ju 

växla väldigt eller ändra på sådär om vi. Förut så gick vi in och dukade innan vi skulle gå 

in, funkade inte praktiskt så då ändrade vi på det så nu är det en som dukar innan vi går ut 

så alla finns på plats när vi kommer in igen. Eller att vi delar upp gruppen när det blir för 

mycket barn föra att man inte ska gå de här rörliga situationerna. De situationerna kan 

man påverka och prata ihop sig om med dem man jobbar med. Sen kan det ju bara typ 

grejer som är bestämda högre ifrån ”det här ska uppnås”, dem kan man ju inte påverka på 

det sättet. Kanske inte lika mycket även om man kan påverka själva sättet hur man ska 

arbeta för att nå fram tid. Påverka kan man nog göra ganska mycket, i alla fall praktiskt. 

Det tycker jag. 

- Dels när vi har möte som APT och ASP som man kan diskutera. APT arbetsplatsträff 

med hela chefsområdet som träffas med chefen. AST Arbetsställeträff då är det bara vi 

här på Myran som träffas. Då kan man liksom lyfta situationer och så som behöver 

diskuteras. Är det något akut eller så försöker man få till att man går undan i 

personalrummet att någon tar tag i det att såhär får vi göra idag för att det ska funka. Jag 

tycker att man kan säga och man kan bli tillfrågad och det lyssnas på det man säger. Sen 

kanske det inte blir si eller så men man får sin röst hörd. Ibland har vi ju 

gruppdiskussioner att halva arbetslaget sitter en stund och sen skiftar vi och diskuterar. 

Rent praktiskt – tänka och för att om man säger, organisatoriskt i gruppen hur vi har 

jobbat och man märker att det funkar inte så bra så ändrar man om för att göra situationen 

bra. Det kan gå jättesnabbt och tas emot och funkar. Vissa grejer som vi ändrar som inte 

funkar men att ge det tid så kan det blir bättre? Både hur vi jobbar och schemamässigt så 

kan vi fixa. Vissa riktlinjer vad vi ska få med. Sen man kan göra det på så många olika 

sätt. Lyssna på barnen vad de vill och tycker och sedan jobba fram ett arbetssätt.  

- vi har ju mål från läroplanen vi ingår under skollagen. Kommunen beställer vilka mål 
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som är prioriteringen.  Vi från varje förskola utifrån dessa mål, det kan vi påverka HUR 

vi väljer. Sen måste vi uppfylla målen i läroplanen men har stor möjlighet på vägen dit att 

välja hur det ska gå till. Man kan ju nå dem på olika sätt beroende på vilket sätt man 

själva på förskolan gillar att arbeta. Så det tycker jag. Sen kanske man ibland kan känna 

att, nu har vi varit mycket att jobba med arbetsplaner. Nu ska vi ändra helt plötsligt och 

inte jobba så längre. Nu ska vi jobba fram någonting annat och då tappar man kontroll när 

man är mitt uppe i någonting. MEN, när man sitter och gör sådana här arbete så blir det 

synligt vilket bra jobb vi gör, vad bra det blir. Men på vägen dit så känner man att det är 

inte helt klart hur vi ska göra hur vi ska ro det i land. Har bra hjälp med en bra chef! 

Tydlig och bra chef som underlättar mycket. 

- Jag har ju blivit bättre och bara hängt med på hur alla andra gör. Men nu säger jag helt 

klart ifrån om det är något som inte passar eller som jag inte tycker om. Jag pratar öppet 

med alla om det är något. Pratar med min chef om det är något. Det gjorde jag aldrig förr. 

Men har blivit bättre på senare år. Kanske inte med ekonomin och den där stora biten. Ja 

bland annat så tror jag ganska nyss om barn som stod i kö så tror jag att jag påverkade 

lite. Blev som jag ville. Det blev bra. Vill att det ska bli bra för barnen. 

 

18. På vilket sätt känner du dig delaktig i fattande av olika beslut? Eller inte delaktig? 

Konkreta ex… 

- jo men det tycker jag att det, jo men det gör man ju. Vi pratar ju mycket om man tycker 

att man ska göra ändringar i schemat osv. när man upptäcker att det inte funkar. Man 

testar sig fram. AST och APT träffar på kvällstid. Ventilera mycket med kollegor. 

Diskuterar fram sina åsikter. Vad det gäller just förskolan, huset. Där tycker jag att man 

kan vara med och påverka. Det kan komma beslut uppifrån att de tycker vi ska klara av 

att ha fyra barn till medan vi inte tycker det. Men det kan vi inte påverka för det är redan 

bestämt. Sådana beslut är svårare att påverka så. Men just vad det rör huset här så tycker 

jag att vi kan påverka. 

- Det är när man sitter i möte här i diskussion, att man för fram vad man tycker och så. 

Sen pratar man ju med de närmsta man jobbar med också för att få det att fungera. Som 

kanske inte berör hela huset. Tycker att åsikter tas omhand om och att det händer någon 

förändring om man så vill. 

- Fördelen som pedagogisk samordnare. Sitter på möten med andra samordnare på andra 

förskolor. Pratar om beslut och man får tycka och tänka. Man är mer insatt. Sen många 

gånger så kommer det beslut som man inte kan göra någonting åt. Politikerna bestämmer 
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att ett till barn kommer in på förskolan. Då får vi ju gilla läget. Andra saker känner jag att 

vi kan vara med att påverka. Men kan tänka mig att det är skillnad när man inte är med på 

dessa möten. Då vet man inte varför utan ett färdigt beslut. Mycket kan vi inte påverka. 

Men många gånger kanske vi får saker som vi ska göra och vi känner inte att vi har tid. 

Vi kan älta att vi inte har tiden istället för att göra det på en gång och vara färdiga. Kan 

känna: vi får faktiskt gilla läget! Vi jobbar inom kommun och det är färdiga riktlinjer 

vilket är något som vi får acceptera. 

- vi har ju våra möten en gång i månaden både inom vårt hus och även arbetsställeträff. 

Jag är ju lite blyg så är bi i huset här så pratar jag lite mer men är man på större områden 

så är man lite blygare. Man känner ju att man för ju barnets talan när man ser vad man 

skulle behöva ge. Man hoppas att det går fram. Vi pedagoger får föra upp det. 

 

19. Hur anser du att förhållandet mellan dig och din chef ser ut? 

- Det tycker jag är bra. Jag har ju inte haft sådär jättemycket med henne att göra, haha. 

Det har jag ju i och för sig. Men de gångerna jag har behövt henne eller undrat över något 

så har man alltid fått väldigt snabb återkoppling och såhär. Jag har aldrig upplevt att det 

skulle vara något negativt och är lätt att få tag i. Samma sak för sen har vi ju en 

samordnare här i huset och det är aldrig några problem heller. 

- bra förhållande så att man har en bra dialog. Även om man inte ses ofta så är hon lätt att 

nå, främst via mejl men man kan ringa och är det något speciellt så kommer hon och hon 

vågar ta tag i jobbiga saker så. Även ge positiv kritik. 

- det tycker jag är väldigt bra. Har en väldigt bra chef. Jag kan jämföra då jag har jobbat 

på andra områden med andra chefer och i Karlstad. Hon är tydlig och rak och man kan ha 

dialog med henen vilket gör jättemycket. Ja gillar en chef som kan vara en chef. Kan vara 

bestämt men kan komma och skoja och skämta och ha förståelse. 

- vi har jättebra kontakt. Min chef är min gamla arbetskollega. Vi jobbade ihop förr, visst 

vi har haft våra duster men på våra utvecklingssamtal så står det att vi har en gammal 

beprövad relation. Hon vet vad jag har gått igenom osv. Det är inga problem. Känner 

inga, där kan jag prata om vad som helst. 

 

20. Hur skulle du förklara ditt förtroende för din ledning? Motivera varför… 

- Aa… Jag tycker det känns bra, bra förtroende. 

- (Betänketid). Ja ibland undrar man ju lite, hehe, jag vet inte riktigt, men ibland funderar 

man ju lite på vilket typ av verklighetsknytning dem har är klart när de tror att det bara är 
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att knyta in hur många barn som helst. Och det är det ju kanske man kan fortfarande inte 

uppnå samma mål i så fall. Kvalitén blir ju inte riktigt densamma. Så ibland funderar man 

ju på, är klart, hur man tänkte och hur man tycker att man ska klara av vissa saker. Så, ja, 

dem gör väl det bästa dem kan också såklart. Men ett visst förtroende har man ju sådär 

men ibland funderar man på hur de tänkte och vad de tycker och hur de tänker att man 

ska leva upp till att klara. 

- Jag kan tycka som min chef och verksamhetschef är jättebra. Sen är steget där upp till 

politiker är lite mer inse verkligheten och komma ut här. Kan fatta beslut men sen, hur 

tänkte dem nu? Chef och verksamhetschef är bra och ger tydliga verklighetsbeskrivningar 

och konsekvensbeskrivningar. Gör ni såhär och såhär så blir det såhär. 

Ett exempel om säkerhet om staket att inget hände när man tjatade. Sen kom en politiker 

och dagen efter så kom staketet. Ut i verkligheten och se vad ni fattar beslut om. Har de 

koll så har man själv lättare att acceptera beslut också. 

- Ja, inte så jättebra men det är väl det är klart det är lätt att skylla på alla att det är 

ekonomin osv men de måste se att det är människor och barn man jobbar med. Har en 

liten tagg till. Man förstår vissa bitar men det är ändå människor. Den biten att man inte 

vet så mycket om den biten, man håller sig här nere. Det är nog att man tycker det är för 

mycket barn, men det är för barnens skull. 

 

21. Hur anser du att ett förhållande ska se ut mellan chef och medarbetare? 

- Mmmm. Ja för det första, jag tycker att man borde ha, man hör ju liksom aldrig, man 

tycker att de kanske borde ha en större inblick. Det är lätt att sitta bakom ett skrivbord 

någonstans och bestämma si och så. Så vi har ju fått mycket nu, nu i och för sig, kanske 

är plus i kanten. Men det ska ju sorteras mat och sådana här grejer. Det är ju ett väldigt 

stort extra moment för vår del som en ledning har bestämt att kökspersonalen inte ska 

skölja tallrikarna för det blir för tungt, utan det ska vi göra. Mjölk ska sorteras osv. det tar 

ju väldigt mycket extra tid för oss och mycket tid för barnen i grupperna för det tar lång 

tid att göra detta. Vad jag har förstått så har det dykt upp en diskussion om detta att man 

kanske ska göra ändringar. Det blir ingen återkoppling då man får reda på hur det faktiskt 

går. Prata med människorna som är på plats och jobbar med det. Det låter kanske inte så 

avancerat men det tar väldigt mycket tid. Men man tappar tid för barnen. Det är ju ett 

stressmoment som vi upplever. 

De kanske kan komma ut hit i verkligheten och se hur det ser ut. Återkoppla! 

- Det är väl att man har positivt bemötande och att en chef kan vara tydlig och ge positiv 
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och negativ kritik och se vad man som individ är bra på eller vad man behöver ha som 

mål för att jobba vidare och förbättra. Och att man känner förtroende att man kan prata 

med. Ibland kan det vara mycket som man ska genomföra och göra men att chefen kan 

tala om att vi lägger fokus på det här nu denna termin och det andra får stå lite åt sidan 

och det är okej. Förståelse. Allt kan inte göras samtidigt och bli jättebra. 

- för det första så skulle ja, vår chef har fem förskolor. Mycket barn och föräldrar. Skulle 

önska att de hade mindre områden. Kanske en utopi. Lättare att få kontakt. Kanske skulle 

slippa en del av det administrativa. Ringa vaktmästare om något är trasigt. Får mer koll 

på ekonomi ”såhär ser det ut hos oss”. Att de då finns mer i huset och är mer närvarande. 

Jag tror man skulle vinna på det. Tror därför denna samordnarroll har kommit för att han 

någon som driver framåt. Vi är inte chefer på något vis men ibland måste man ha 

pekpinne för att något ska hända. 

Jag tror att just inte älta! Stress kan man inte påverka, frågan är vad vi gör av den. 

- Ja absolut öppenhet och ärlighet och sen brukar jag alltid prata med varandra med mina 

kollegor här, HUR man pratar med varandra. En god stämning. Alla har vi ju jobbigt på 

olika sätt men det beror på HUR man säger det. Det skulle vara toppen. Öppna 

konversationer och hjälpa varandra och ta hand om varandra. Då kommer man långt. Då 

kan även stress och jobbiga situationer blir lättare. 

 

1.2 Kommunal förskola 

 

Introduktion 

1. Hur länge har du jobbat på förskolan? 

- 15 år 

- 11 år 

- 15 år 

- 14 år 

 

2. Trivs du på förskolan? Beskriv varför/varför inte… 

- Trivs jättebra gör jag. Jag jobbade ju på kommunal förskola förut. Jag trivdes där bra 

där också men det är inget i jämförelse med här. Hade ingen aning om hur det skulle bli 

av, inte föräldrarna heller. Men vi satsade och fick hjälp av andra föräldrakooperativ 

förskolor. 

- Jättebra. Annars skulle jag nog inte har varit kvar såhär länge. Upplevt både kommunal 
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och kooperativt. 

- Jättebra. Skulle nog inte vilja gå tillbaka till kommunen. Utan vi har det jättebra. 

- Kanon, skulle inte vilja jobba hos kommun. Just att vi är så lika (personalen)! 

 

3. Hur fick du jobbet på förskolan? 

- Det blev en tjänst ledig och Yvonne sa att jag skulle söka, så gjorde jag det. 

- Omorganisation på kommunen. Jobbade på Sjölyckan, kommunalt. Omorganiseras i 

området här. De skulle göra om tjänsterna. En förskollärare skulle hit först men ville inte. 

Jag trivdes inte där jag var så de ordnade att jag kom hit istället. 

- Jobbade som vikarie på förskolan. Blev erbjuden jobb när omorganisationen skulle ske. 

Eller bli kooperativt. Man hade ingen aning om hur det skulle vara. Jag hade inget fast, 

jag hade blivit uppsagd på kommunen, hade bara vik. Så jag hoppade på tåget på en gång 

när jag skulle bli tills vidare anställd. 

- jag jobbade länge både på nattis och vanliga förskolor. Jobbat som personlig assistent 

med barn med handikapp/speciella behov. Sen sökte jag jobb under tiden jag läste 

personlig assistent. 

 

4. Vad är det bästa med ditt jobb? Beskriv varför… 

- Arbetskamraterna och friheten. Att vi är väldigt självständiga. Vi har det ansvaret, det är 

härligt. Eftersom våra föräldrar är ju våra arbetsgivare, de har andra jobb och är inte 

utbildade så vi tar mycket ansvar. 

- Alla möten. Alla positiva möten och friheten som man har här. Om man jämför med 

kommunala. Det är mycket eget ansvar här vilket jag trivs med. Sen är det den biten att 

man trivs med att jobba med barnen som gör att jag är här. Men just det här att man har 

så stor frihet och har så bra arbetskamrater som det funkar så bra med. 

- Framför allt för att få arbeta med barnen. Sen är det kollegorna. När jag var ledig förra 

veckan och kom hit så kände jag att jag längtade tillbaka till jobbet och saknar det mycket 

när jag inte är här. Arbetet med barnen är väldigt utvecklande att se. Vad man kan göra 

för de här barnen, både pedagogiskt och med omsorg. Det är väldigt fritt här så vi sköter 

vår egen verksamhet och så har vi föräldrarna som stöttning. Ja jättebra. 

 

5. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan arbetskamraterna? Beskriv, utveckla… 

- Tajt, jättetajt. Vi är fem stycken som har jobbat tillsammans sedan -99. Vi växer ihop 

också och blir som bästa kompisar. Vi gör mycket tillsammans även på fritiden också. 
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Lite annorlunda. Alla har barn i samma ålder och ligger lika i livet med erfarenheter osv. 

- Jo men det är bra tycker jag. Vi har jobbat så länge ihop så man kan varandra. Man vet 

vad alla står för, speciellt i det pedagogiska arbetet. Vi är så samspelta där. Det är sällan 

tjafs. Det är skönt och jag tror barnen är trygga med det också att vi står för samma saker, 

smidigt. Sen att vi bara är fem stycken är en fördel med tycker jag. 

- Jättebra, eller i och med att vi har jobbat så länge ihop så har vi ju utvecklats åt samma 

håll oftast de flesta. Vi drar åt samma håll. Vi känner varandra så himla bra och vet vad 

alla är bra på. Kompletterar varandra väldigt mycket. 

- Vi kan ju varandra utan och innan. Att vi står så lika. Är en trygghet för barnen tror jag. 

Istället för en vikarie som byts ut hela tiden. Det är föräldrar som hoppar in eller vi som 

byter när det behövs osv. 

 

4.7 Stress 

6. Vad tänker du på när du hör uttrycket stress? Varför då… 

- Ja jobbig magkänsla. Det är om det är mycket framför sig. Om man tänker jobb och är 

många barn och lite personal. Då blir det också jobbigt. Privat är det om man tappar 

kontrollen och tar på sig för mycket. 

- Periodvis tycker jag. Denna höst har varit stressig och jobbigt. Många små barn, långa 

dagar för dem. Man blir mer trött och mindre stresstålig. Hösten allmänt är jobbigt. Det är 

mycket det är liksom det är inte bara att slänga på sig skorna och gå ut. Alla ska ha alla 

kläder på sig och man får göra ombyten osv. man kan bli stressad av det. Många dagar 

och veckor så blir hösten jobbig tycker jag. Men det blir bättre med ljuset och när värmen  

kommer igen känns det som. 

- Ja gud, ja men då tänker man ju på… Ja, stress… stress här kan ju vara om man är 

mycket barn och det är körigt, när man ska ut och in på och avklädning. När barnen är 

helt upp i taket. Har mycket att hålla ordning på och ha koll på. Mycket dokumentation 

att hålla koll på. Lika behandlingsplaner osv. såna saker kan vara stressande. När man vet  

att man har grejer som ska göras och det ska finnas tid till att göra det. 

- Svårt… På jobbet är det ju ibland när det är mycket om det fattas personal, och även när 

det är mycket barn ibland som kör hårt. Det har sån betydelse vilka barn som är vilka 

dagar. 

 

7. Hur upplever du stress i din vardag på jobbet? 

- Ibland stressigt men ofta lite ,det går i perioder. Om man ska gå ut och alla ska bli 
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påklädda det är en sådan sak. Beror på vad man har för barngrupp och alla ska ha mat 

samtidigt och vissa ska sova osv. Det är olika, olika år. I år har vi mycket småbarn, 

blöjbarn. Då krävs det mer tid och hjälp. Här har vi 1-5 åringar. 

Då kan det vara stressigt om man tänker jobbigt, vid maten och när man ska klä på dom. 

Mär de är små så tycker jag det är stressigt. Sen får man tänka om också tänker jag, hur 

gör vi det bästa av situationen och lägger upp en plan, för att barnen ska må bra. 

- Periodvis tycker jag. Denna höst har varit stressig och jobbigt. Många små barn, långa 

dagar för dem. Man blir mer trött och mindre stresstålig. Hösten allmänt är jobbigt. Det är 

mycket det är liksom det är inte bara att slänga på sig skorna och gå ut. Alla ska ha alla 

kläder på sig och man får göra ombyten osv. man kan bli stressad av det. Många dagar 

och veckor så blir hösten jobbig tycker jag. Men det blir bättre med ljuset och när värmen 

kommer igen känns det som. 

- Det är lite olika från dag till dag här. Nu på hösten när alla galonisar ska på. Stressfaktor 

när man ska ut med många barn samtidigt. På hösten. Men annars så, nej, det tycker jag 

inte. Det är ju som man själv gör det till. Man får lugna ner sig själv och ta en djupt 

andetag och göra det bästa utav det. Ofta syns det inte utan man bär det inom sig, inre 

stress. Men man försöker att gå ner i varv. Det går som sagt lite upp och ner med stress. 

- Det är inte stressigt jämt är det ju inte. Vissa situationer det kan vara. Vissa 

eftermiddagar när Yvonne och jag jobbar är det lite körigare beroende på vilka barn som 

är. 

 

8. Vad kan orsaka att du upplever stress? Berätta mera… Ett exempel… En situation… 

- Om det blir rörigt. Om man inte är strukturerad och inte vet vilka uppgifter man har. 

Men det är typiskt kvinnligt tror jag att alla springer på samma ställe, haha. Istället säger 

man vem gör vad osv. Man behöver vara rak. Förskolechef: känner inte mer ansvar. Med 

tanke på att alla är samspelade med varandra så delas ansvaret upp. Alla är bra på sina 

uppgifter här. Är det någon som ska göras eller ska sägas till någon så får ju jag ta det. 

Tror att alla törs ta tag i det. Så inget mer ansvarskänsla. 

- Det är ju när jag får för mycket omkring mig. När det blir rörigt och högljutt, då blir jag 

lite stressad. Jag vill gärna veta vad man ska göra och att det ska finnas flyt. Stressigt när 

det avviker. 

- periodvis. När man har mycket administrativt som ska göras, som ska planeras. Att det 

är mycket barn kan vara stressigt på ett sätt och det andra kan vara stressigt på ett annat 

sätt. Att det är i bakhuvudet och gnager lite på en. När det är mycket barn och är kort om 
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folk. Kan kännas stressande inför. 

- Jadu… det är ju lite det där om det är kort om folk och mycket barn. Det kör ihop sig. 

Om det kommer fler barn än planerat och ingen extra personal. 

 

9. Vad händer när du blir stressad? Förklara… Hur agerar du… 

- Irriterad. Man blir stressad och irriterad och kanske inte lyssnar på barnens signaler på 

rätt sätt kanske. Sämre tålamod får man ju, tycker jag. 

- Man tappar tålamodet mycket fortare. Mer irriterad blir man. 

- jag vet ju med mig själv att jag blir väldigt stressad inombords. Det kanske inte syns 

mycket på mig när jag blir stressad utan jag har det inne. Försöker inte bli stressad utåt 

och behålla ett lugn. Ibland orkar man inte det heller men man försöker. Då blir man nog 

kanske lite virrig och glömmer grejer och så. 

- Hemma vet jag, då blir jag lite hetsig. Vet inte hur det är på jobbet men man försöker 

göra det bästa ändå. Tankar går omkring och försöker hitta lösningar. Samtidigt försöker 

jag tänka att nu är det som det är så man får försöka lägga ner det och gå vidare. Både 

hemma och på jobbet. Det ordnar sig på något vis liksom. Men i situationen är det 

jobbigt. 

 

10. Hur känns stressen psykiskt? 

- Vissa perioder på året så känner man sig mer sliten. Trött. Speciellt höst och 

vinterhalvåret. Inte kroppen tycker jag, det är mer ålderskrämpor, haha. 

- Trötthet. Höstdepression. 

- Mycket i det psykiska kan jag tänka mig. Det är svårt att stänga av när man är stressad. 

Man kanske sover dåligt och vaknar på nätterna om man har den där stressen i huvudet. 

- Det är svårt. Man kan ju få ont i huvudet när man blir upp stressad, men jag försöker att 

tänka att ”lugna ner dig det är som det är”. Man måste tänka så att det ordnar sig. Det blir 

jobbigt om man ska gå och stressa upp sig ännu mer. 

 

11. Hur känns stressen fysiskt? 

- Nej. Det är ju inte alltid, det är vissa situationer bara så det är inte jämt. 

- Huvudvärk om det blir för stressigt. Inte regelbundet. Hade du kommit på våren så hade 

jag sagt att jag varit utan huvudvärk sen julen. Men det är den här årstiden. Jag är ingen 

höstmänniska. Jag går in i höstdepressioner, vilket jag är medveten om. Går man ned i en 

depression så blir man mindre tålig vid stress, känslig. Känner en trötthet. 
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- Aa magen kan jag känna av bort emellan åt. Faktiskt. Huvudvärk ibland också men det 

sätter sig nog mest i magen som magkatarr. Eller att man blir handlingsförlamad när det 

blir ännu för mycket. Det mals i huvudet men det blir inget utav det. Man skjuter fram det 

framför sig. Det är inte så bra kanske alla gånger. Ibland behöver man ett break och sluta 

tänka på det. Men det kan ju vara svårt. Lättare sagt än gjort. 

- Inga stress orsakande men. Har man haft ont några gånger så tänker man sig för mer. 

Det handlar om arbetssätt. Lyftteknik osv. 

 

12. Kan du någon gång känna av ”positiv stress” i jobbet? I så fall när? 

- Ja då är det ju. Rolig stress tänker jag då. När man är ute. När man är på väg till skogen 

är en sån där dag då det är rörigt och stressigt här. Men då vet man att man är på väg 

någonstans så det gör inget att det är stressigt för på vägen så suckar man ut. Det är rörigt 

innan man ska iväg, packning. Oftast väldigt otåliga barnen utanför. Men sen känner man 

att det är värt det. Dåligt med konflikter och bra stämning. Man får någonting för det, det 

är värt det. 

- Ja. Absolut. Om man ska göra någonting. Om vi ska gå till skogen ex, då kan jag tycka 

att det är bra att det blir lite stressigt så det blir någonting av det, att man kommer iväg 

någon gång. När det ska ske något specifikt så kan det bli positiv stress, taggad stress. 

När man vet att det är värt det. Det man gör blir bra. Då känns det bättre tycker jag. 

- Jaa… Aa men det är väl när man ska göra något roligt när det kan vara lite stressigt i 

början. Ex när vi ska gå till skogen med packning och man ska ha koll. När man väl är 

iväg med barnen så kan man andas ut lite. Taggad stress. 

- Typ om man ska ha midsommaraktivitet. Det är jätte snoigt men vi har jättemysigt 

samtidigt. Sen är man helt slut efter sen men det blir en upplevelse utav det. Det är värt 

det sen. 

 

Pedagogiskt arbete/Konsekvenser  

13. Vad kan få dig att känna dig begränsad i ditt jobb? Både praktiskt arbete och 

administrativt eller riktlinjer… 

- Vi har ur och skur. Men det är så roliga saker, det är vad vi vill göra så det är ingen 

begränsning så, det är vad vi vill jobba med. Kompromissa arbetet med hur man når 

målen. Vi har fria händer. Sen blir man kollad när man skickar in redovisningar osv. Men 

vi är väldigt fria här. Fast vi jobbar efter skollagen också. I början när den kom, det är 

ganska nytt inom förskolan, då var det såhär åh hjälp. Förut var det att man ”bör” följa 



 63 

den, nu måste man. Man ser var man gör och lägger en tanke på vad man gör. Det är 

skönt, att man kan sätta ord på det man gör. Lägger en tanke bakom allt man gör! Man får 

roliga utmaningar. Hur ska man använda skogen och naturen för att få barnen att utveckla 

språket osv. Jättekul och utmaning. Läroplanen upplevdes som ett lyft! Man kan sätta ord 

på det man gör och hur viktigt det är. Vi reflekterar och utvärderar. Vi har våra krav så 

men vi är rätt så bra på att följa dem. Vissa mål når man inte och då ser man varför man 

inte gjorde det. Alla mål är eftersträvandemål, man ska sträva efter att nå upp dit. Man 

måste inte men man ska sträva dit. 

- Man har ju mål som man ska försöka uppnå, det kanske man skulle kunna göra om man 

slapp allt det andra. Om man bara kunde fokusera på det pedagogiska jobbet så funkar 

det. Men jobbet på sidan av, allt administrativt. Det kan bli stressande, hur ska man göra? 

Allt runt omkring det pedagogiska arbetet tar tid från att faktiskt kunna agera 

förskollärare. Det blir inte tillräckligt någonstans utan det ligger väldigt mycket på en. 

Det är inte bara att vara förskollärare utan man ska göra allt annat också. Det kan vara 

både positivt och negativt. Positivt att jag kan lära mig någonting av det. Negativt att det 

tar väldigt mycket tid. Det krävs lite extra av en. Tid och engagemang. 

- jag tycker vi har fria händer att nå målen. Vi har läroplanen att följa, men vägen till 

målet kan ju se ut precis hur som helst. Man plockar ju det goaste av allt för att ta sig 

framåt. Det är nog kanske mest mig själv som begränsar mig själv. Man kan få lite 

tunnelseende ibland och använder inte all lärdom och material som man har. Man kör på 

det säkra kortet ofta. Annars tycker jag inte att vi är begränsade alls faktiskt. 

- Om man har barn som tar jättemycket tid och kraft så kan jag känna men gud de andra 

barnen då? Då får man släppa det och tycker jag är jobbigt. Att några barn tar tid från de 

andra. Sådant tycker jag är jobbigt. 

 

14. Hur upplever du att ditt pedagogiska arbete påverkas under stress?  

- Sämre tålamod, det tycker jag. Och att det inte är lika roligt. Jobbet ska vara roligt. Mitt 

jobb är roligt men är det stressigt och fel så känner ju barnen det med. Tappar jag 

tålamodet så blir allt tokigt. Då får man tänka om att såhär kan vi inte ta, detta funkar inte 

med den här gruppen osv och göra om. 

- Det blir sämre. Jag gör ju inget jättebra jobb när man är stressad. I alla fall jag tappar 

tålamodet lite grann, vilket inte är så positivt kanske när man brister lite. 

- Om det är stressig situation så kan jag känna att jag vill ha jämna rutiner och 

strukturerad. Alla ska veta vad de ska göra. Att man känner att man har kontroll över 
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läget. 

- Ibland får vi ju tänka bort vissa saker som vi har tänkt göra med barnen. Faktiskt. 

 

15. På vilket sätt kan andra påverkas av det pedagogiska arbetet under stress? Vilka i 

så fall… När då… 

- Det är ju barnen, och mina arbetskamrater. Speciellt barnen. 

- Man kan ju få med sig andra i sin negativa stress och sitt eget felaktiga tänkande som 

man kanske har när man är stressad. Jag kan haka på andra också som kanske är så. Inte 

så positivt kanske. Men är man medveten om det så försöker man i alla fall tänka på det, 

efter en stund. 

- det är ju barnen i så fall. För det kan man ju se faktiskt. När det är stressigt och 

ofokuserat som det blir när det är mycket runt omkring så märker man på barnen att, de 

blir inte stressade men de blir väldigt fladdrande. När vi inte håller fokus så sker det hos 

barnen, syns tydligt. Man påverkar varandra, är många stressade så ramlar man lätt in 

allihop. Får försöka påminna varandra om att hitta tillbaka till kontrollen. 

- Det är ju att då kan vi inte följa den planering vi har gjort för att nå målen. Det felar 

någon och då får vi skita i det. Så kan det vara men. Aa… 

 

Delaktighet 

16. Hur hanterar du situationen i jobbet när du upplever stress? 

- Strukturera. Ja. I alla fall här. Det kan ju vara jätterörigt ibland när vi har många små 

och alla springer. Man måste få ordning. Då blir det oftast lugnt. Att man delar upp 

barnen och att alla inte står på samma ställe att vi vuxna också delar upp oss. 

- Det är svårt att tänka på sådana situationer. Jag blir lite martyr ”ja men jag gör det väl 

själv då”, men sen släpper jag det och lägger det åt sidan. Det kanske inte var så smart 

gjort tänker jag efter men det är ibland vad som situationen krävde. Kanske får be om 

ursäkt till någon i efterhand osv. 

- jag försöker ta det lugnt och metodiskt tillväga istället att man tänker så. Så ger det sig 

så småningom. Eller att man bara fladdrar iväg, men till slut måste man försöka hitta 

tillbaka och få bort den där stressen. Man tankar ju när man kommer hem sen. Man 

släpper oftast jobbet här, sen tänker jag inte så mucket på jobbet hemma utan, då är jag 

hemma. Det är inte alltid lätt men jag försöker göra det. Jag går inte hem och ältar saker 

och ting. 
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- Jag försöker nog att anpassa, man tänker att det ska vara det bästa för barnen så de får 

en dräglig dag liksom. 

4.8  

17. Hur har du chans att påverka ditt jobb? Hur då… 

- Oh ja jättemycket. Det är ju vi fem och det är vi som håller i det. Det är helt upp till oss, 

allt. Och det är vad jag tycker är bra på mitt jobb också. Vi är anställda av kooperativet vi 

fem. Styrelse – ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och 

städansvarig. De sköter ekonomi, det behöver inte vi göra. I styrelsen är det bara föräldrar 

och sen förskolechefen. Ses på möten och går igenom punkter osv. 

Endast vid långtidssjukskrivning så tar vi in vikarier men annars täcker föräldrarna när 

det behövs och vi tänker upp för varandra. De håller det här flytande och vi jobbar i det. 

De lägger sig inte i det pedagogiska jobbet. Vi har ju väldigt fritt inom det området. 

- Så länge man håller sig inom alla ramar så är det mycket man kan påverka tycker jag i 

alla fall. Jag kan ju ge förslag och idéer och ibland får man gehör och ibland ingenting. 

Här får man så mycket tillbaka, sådant gensvar utav föräldrar och alla andras anhöriga 

och barnen. Det är lite annat jämförande med kommunalt. Kanske för att det är sånt litet 

ställe. På ett större ställe blir man lite mer anonym. 

- Väldigt mycket får jag lov att säga. Vi har vår styrelse som stöttar oss mycket. Föräldrar 

som inte kan så mycket utan litar på oss och lägger stort ansvar på oss att det ska funka. 

Det är skönt. Det är bra att det finns för då ser man till att det ska bli bra kvalitet på 

jobbet. Sen har vi ju kommunen som kollar, de håller koll på oss vilket motiverar att hålla 

kvalitet. Mycket påverkan! 

- Det tycker jag. Vi är lyhörda mot varandra. Det är olika beroende på vilka som sitter i 

styrelsen. Men över lag tycker jag vi kan det. De som kommer in i styrelsen som kommer 

 

18. På vilket sätt känner du dig delaktig i fattande av olika beslut? Eller inte delaktig? 

Konkreta ex… 

- Nära till beslut. Bra att påverka. De litar på oss personal. 

- Ja absolut, man är ju med från början i de flesta beslut. Ekonomin är ju som den är men 

man kan vara med att styra vad man vill göra med ekonomin på granen, komma med 

förslag och så. Det är inte en eller några som säger att nu har vi såhär mycket pengar och 

vi ska måla hela huset grönt. Man resonerar fram och skapar en dialog med hur man ska 

göra. Kortare väg till beslut. Allt blir mycket lättare. Sen känner jag att dom som sitter i 

styrelsen lyssnar på vad man har att säga. De har en förståelse, de litar på oss att vi vet 
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vad vi talar om. Får mycket mer ansvar och kan vara delaktig i beslut. Både med barn och 

med allt annat runt omkring. 

- Ja vi är med mycket. Blir mycket rådfrågade av styrelsen vilket för att vi kan få del i 

beslut. Vi har väldigt nära samarbete med styrelsen. 

- Ja! Bra bra bra! 

 

19. Hur anser du att förhållandet mellan dig och din chef ser ut? 

- Jättebra. Det varierar också, styrelsen byts ut ofta. Kan ses negativt. Men vilka som 

sitter i styrelsen kan vi påverka mycket vilka det blir. Vilka som väljs in. Eftersom vi har 

hållit på så länge så är vi personal väldigt duktiga på det vi gör. Styrelsen lyssnar ofta på 

vad vi tycker och tänker. Årets ordförande funkar väldigt bra. Man får ha överseende med 

att de inte kan så mycket, de har andra jobb. Men de visar mycket intresse osv. 

- Ordförande och förskolechefen. Stina och jag har ju jobbat ihop så många år och kan 

varandra. Ordförande lyssnar på vad vi har att säga och tar till sig. Det tycker jag är 

jättebra kontakt de lyssnar och förstår. 

- Det är bra, det är jättebra faktiskt. Sen är ju Stina förskolechef så hon är mellanhanden 

egentligen men så är det inte egentligen. Vi allihop har god kommunikation med 

styrelsen. Det som skiljer är att hon sitter med på mötena och tar med våra åsikter. 

Annars kan man prata med dem om allt. 

- Ser bra ut. Skönt att det är en och samma som är med på styrelsens möte (Stina). Förut 

var vi med allihop. Det är bra! 

 

20. Hur skulle du förklara ditt förtroende för din ledning? Motivera varför… 

- Jättebra! 

- Bra förtroende. Jag tycker det fungerar jättebra och jag känner att jag kan prata med 

dem och det stannar där om det behövs och är det ngt man behöver hjälp med så gör de så 

gott de kan. Det har med personkemin att göra, nu är det kanske inte det bästa men i 

vanliga fall är det jättebra. De är engagerade och försöker så gott de kan. Detta är ju inte 

deras jobb utan de har vanliga jobb och sedan detta utöver. 

- Det är stort. Tycker de gör ett jättebra jobb. Lägger ned mycket tid och engagemang. De 

är väldigt proffsiga i det, de är ändå våra arbetsgivare. 

Det funkar bra när det är rullande och täta byten med ordförande osv. Då kändes det tungt 

när folk byttes jämt och ingen visste så mycket. Då får man börja från början och ”lära 

upp”. Nu är det inte alls så, de har arbetat fram ett bra arbetssätt. Nu känns det bra och 
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har gjort de senaste åren. 

- Det är bra. Men också varierar beroende på vilka som sitter. Men nu är det bra! 

 

21. Hur anser du att ett förhållande ska se ut mellan chef och medarbetare? 

- Det bästa vore ju om man skulle få någon som kan det här. Att du hade någon som 

jobbade som pedagog eller förskolechef som kan ta lite tyngre bitar som vi tar nu. Det 

skulle vara lyxigt. De sitter ca två år. Lyx om man fick en chef utifrån som jobbar med 

det här. Så man slipper att lära upp varje ny ordförande. 

Det är en vanegrej också men visst skulle det vara skönt. Man vet att hela tiden kommer 

det en ny chef. Samtidigt så lär man sig väldigt mycket också. Jag är kokerska och 

städerska och vaktmästare osv. Man blir väldigt duktig. 

- Ja… Suck… Det var svårt. Det man kan tänka är väl att förskolechefen kanske, det är 

lite speciellt i och med att Stina som är chef nu har ju jobbat som en av oss tidigare och 

helt plötsligt ska hon gå upp och bli chef över oss. Det blir konstigt. Det man önskar är att 

det kanske hade kommit in någon utifrån som hade tagit på sig en mer traditionell 

chefsroll. Det är väl det som jag känner i så fall. Men jag är så nöjd som det är nu också. 

Samtidigt hade det varit skönt att haft sån också. En som hade vetat i olika sammanhang 

vilka beslut som ska tas. Nu är det lite veligt. Det tar mycket tid och energi att ta reda på 

hur allt runt omkring ska göras och skötas. Annars är det inget. Jag är nöjd! 

- Du ska ha en chef som kan gå in och säga när de tycker att det inte funkar. Det måste de 

tordas göra. Om de inte tycker de funkar. Kan inte se något annat nu. Som vi har funkar 

väldigt bra, bra arbetssätt. Man är nära till besluten och det går fort oftast när någonting 

ska göra. Man har inga mellanhänder innan det kommer fram utan allt sker fort här. 

- Jag tycker det är bra som vi har nu! Stina ska ju sluta så vi ska få en ny förskolechef. 

Samtidigt tror jag det är nyttigt för oss med att det kommer en person som är endast chef. 

En utifrån. Som det är nu så har vi ju delat upp alla uppgifter och hjälps åt. Kommer det 

en ny så kan den ta lite mer ansvar för chefsrollen. 
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