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Förskollärares upplevelse av arbetsstress i den kommunala förskolan 
 

Moa Lundvall och Johanna Tedstedt 

 

 

Kommunala förskolan förutsättningarna har förändrats i och med införandet 

av nya styrformer som brukar sammanfattas under namnet New Public 

Management. Kraven på de anställda har ökat liksom stress och 

arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Arbetspsykologiska stressmodeller förklarar 

stress utifrån olika antaganden om obalanser mellan t.ex. krav och resurser 

eller krav och kontroll. Den här studien syftade till att undersöka konkreta 

upplevelser av arbetsstress hos förskollärare i den kommunala förskolan. 

Deltagare var 8 kvinnliga förskollärare från en kommun som utifrån en 

Critical Incident Technique inspirerad intervjuguide djupintervjuades. 

Databearbetning genom kvalitativ innehållsanalys identifierade tre teman: 

förändrade förutsättningar i förskolan, underbemanning och arbete med 

människor. Resultaten visar att förskollärarnas stress är förknippad med 

upplevelsen av obalans mellan arbetskrav och otillräckliga resurser. Denna 

balans mellan krav och resurser beskrivs med hjälp av The JDR Model som 

innebär att stress uppstår när kraven är för höga i relation till de resurser som 

finns att tillgå. 

 

Keywords: occupational stress, childcare, demands, resources, new public 

management 

 

 

Inledning 
 

När vi talar om ohälsa i vårt samhälle så betraktas oftast stress som en viktig bakomliggande 

orsak. Stress är en ospecifik reaktion på någonting som kroppen uppvisar i vissa situationer. 

Framkallningen av en sådan reaktion skapas av en stressor. Det vi vardagligt talar om när vi 

talar om stress är när denna reaktion håller i sig under längre perioder, när kroppen inte får tid 

att återhämta sig. Alltså när stressen blir negativ och skadlig. Man kan skilja mellan en 

psykologisk och medicinsk definition av vad stress egentligen är. I psykologiska termer ser 

man samspelet mellan individen och omgivningen som avgörande. Det handlar om en 

individs resurser som måste användas på ett skadligt sätt för att kunna hantera omgivningens 

krav och därför talar man inom psykologin mycket om hantering av dessa krav. I den 

medicinska definitionen ser man tre nivåer: 1) stressorerna, 2) individens hantering av kraven, 

och 3) reaktionen (Socialstyrelsen, 2001). Stressen som råder i dagens samhälle är något helt 

annat än vårt stressystem i kroppen är utvecklat för. Vårt stressystem är anpassat för att hjälpa 

kroppen att kunna hantera plötsliga och övergående hot och fysisk ansträngning. Våra kroppar 

och inre system är illa rustade att möta dagens mer långvariga och kontinuerliga psykiska och 

psykosociala stress. (Socialstyrelsen, 2009)  

 

 

Tidigare forskning om arbetsstress 
 

Arbetsstress är ett stort problem i alla industriella länder. Den påverkar inte bara individen 

utan även organisationen och samhället i stort. Inom organisationerna talar man om gömda 

konsekvenser av arbetsstressen såsom konflikter, störda relationer och omsättningar samt 
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produktivitet och kvalitet i service (Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 2009). Detta gör att 

kunskapen om arbetsstressen är viktig inte minst för individen själv, men även för 

organisationen och samhället. I Sverige är det idag omkring 860 000 individer (varav 22 

procent av de yrkesverksamma kvinnorna) som har haft besvär orsakade av deras arbeten. 

Stress är en av de tre vanligaste arbetsorsakade besvären. Besvär orsakade av jobbet har sett 

ur ett längre perspektiv minskat, dock gäller det inte för de psykiska påfrestningarna kopplade 

till arbetet, som istället har ökat (Arbetsmiljöverket, 2012). 

En nederländsk studie utförd av Groeneveld, Vermeer, van IJzendoorn och Linting (2012) 

har undersökt den upplevda och fysiska stressen hos professionella inom barnomsorgen och 

sedan satt det i relation till kvalitén på den omsorg som de ger. Undersökningen fann att de 

yrkesverksammas kortisolnivå är lägre de dagar då de inte är på arbetet (Groeneveld et al., 

2012). Vidare redogör studien för att den upplevda stressen är avgörande för kvalitén i 

omvårdnaden de yrkesverksamma ger. En bekräftelse ges av studien att effekten av arbetet 

inom barnomsorgen påverkar stresshormonerna (i den aktuella studien handlade det om 

kortisolnivån) och därför är en minskning av stress hos de professionella inom barnomsorgen 

viktig för att säkra omvårdnadens kvalitet (Groeneveld et al., 2012). 

Att definiera arbetsstress som begrepp hos yrkesgruppen lärare har gjorts på en rad olika 

sätt. Kyriacou (1987) definierar arbetsstress som en lärares upplevelse av negativa och 

obehagliga emotioner som skapats av dennes arbete. Kyriacous definition är också den mest 

frekvent citerade definitionen av lärares arbetsstress. Trendalls (1989) begreppsförklaring är 

att det är ett multifaktoriellt koncept som komponeras av faktorer inom individen, 

organisationen, arbetsplatsens och samhällets miljö. Otto (1986) förklarar det som en modell 

där det är en obalans mellan de yttre kraven (situationen), de yttre resurserna och 

begräsningarna, de inre kraven (individen) och de inre resurserna och begränsningarna 

uppfattade av individen. Den stora variationen i definitionerna av vad arbetsstress är för lärare 

visar vikten av att skapa förståelse för begreppet inom olika arbetsgrupper av intresse. Det 

indikerar också svårigheten att sätta en entydig förklaring på dess betydelse utan att ta hänsyn 

till den aktuella kontexten. I den här undersökningen är det de olika intervjudeltagarnas 

associationer till och upplevelser av stress i deras yrke som står i centrum. 

Arbetsstress har undersökts inom olika yrkesgrupper, exempelvis hos lärare, men det 

verkar finnas ett glapp när det gäller kunskapen om just förskollärares stressupplevelse. En 

sammanställning av kvalitativ forskning inom arbetsstressområdet gjord av Mazzola, 

Schonfeld och Spector (2011) redogör för tre olika undersökningar gjorda på yrkesgruppen 

lärare. I den ena undersökningen fann man att hög arbetsbelastning, avsaknad av kontroll över 

sin tid och problem skapade av individers (elevers) beteenden var vanligt rapporterade 

stressorer hos amerikanska lärare. Den andra studien gjord i Storbritannien rapporterade att 

överdrivet mycket pappersarbete var avgörande i relation till tidspress och implementering av 

nya pedagogiska initiativ för upplevelsen av arbetsstress. De kombinerade fynden i tidigare 

forskning visar att just tidsplaneringen är en stressor som är avgörande för lärare. Lärarna vill 

helst lägga sin tid på att planera lektioner med eleverna, men tiden behövs även för att 

färdigställa pappersarbete. Den tredje och sista studien visar på interpersonella konflikter med 

studenter och chefer som en ytterligare stressor. Mazzola et al. (2011) fann i sin genomgång 

av tidigare forskning tre universella, oberoende av yrkeskategori, stresskällor. Dessa var 

interpersonella konflikter, organisatoriska begränsningar samt hög arbetsbelastning. 

Mazzola et al. (2011) kunde även i sin sammanställande studie redogöra för skillnader 

mellan kvinnor och män. Vilket är av intresse för denna undersökning då den aktuella 

yrkeskategorin förskollärare domineras av kvinnor. Enligt Mazzola et al. (2011) rapporterar 

kvinnor oftare än män incidenter som innefattar negativa interpersonella arbetshändelser. De 

påfrestningar som stressen har på individen ger olika konsekvenser som kan delas upp i fyra 

typer: fysiska, psykiska, emotionella och beteendemässiga. Studien visar att fördelningen över 
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de fyra typerna är relativt jämn men när det gäller emotionell stress så rapporterar kvinnorna 

mer av den typen (Mazzola et al., 2011). 

Dillenburger (2010) har undersökt vad som orsakar stress och hur man kan motverka den 

hos socialarbetare inriktade mot barnomsorgen. De funna stressorerna är följande (ordnade 

efter hur vanligt förekommande de var från 100 procent – 13 procent): upplevelsen av 

tidsbrist för att kunna utföra uppgifter efter egen tillfredsställelse, att leva upp till deadlines 

uppsatta av andra, införandet av kontroller som begränsar den personliga autonomin hos 

klienterna, emotionella krav från klienterna, administrativa skyldigheter, knappa tjänster eller 

resurser, att motarbeta negativa uppfattningar som andra har om ens jobb, den direkta 

kontakten med klienterna, kontakten med andra yrkesverksamma, kontakten med betydande 

andra (såsom föräldrar), arbetsmiljön som fysiskt obekväm och ogästvänlig, övervakning av 

underordnade, att arbeta med support-/servicepersonal. Undersökningen visar också vad 

respondenterna ansåg var det som behövde förändras för att reducera stressen. Här låg 

tyngdpunkten i att få mer stöd och uppskattning ifrån chefer i kombination med lägre 

arbetsbelastning samt mer såväl ekonomiska som andra resurser. (Dillenburger, 2010) 

Kelly och Berthelsen (1995) har gjort en studie på förskollärare i Australien som 

undervisar barn i åldrarna 4-5. Förskola i denna studie definieras dock som det vi i Sverige 

kallar för förskoleklass. I undersökningen fann man en rad stressorer: tidspress, barnens 

behov, icke-lärarrelaterade uppgifter, upprätthållande av tidigbarndoms filosofi (”early 

childhood philosophy”) och praktik (det innebär en konflikt mellan förväntningarna på 

kvaliteten på de program, som skall följas vid arbete med barn i Australien, och att sedan 

bibehålla den kvaliteten i praktiken), personliga behov, problem med föräldrar, 

mellanmänskliga relationer, attityder till och uppfattningar av tidiga barndomsprogram (”early 

childhood programs”). Denna forskningsstudie gjord av Kelly och Berthelsen (1995) har givit 

goda förutsättningar för att kunna undersöka utbredningen av dessa stressorer inom den 

aktuella yrkesgruppen. Dock är en majoritet av studierna på arbetsstress kvantitativa studier, 

kvantitativa studier är viktiga men de har sina begränsningar då stress definieras och mäts i 

generella termer. För att kunna göra en kvantitativ studie av arbetsstress som är relevant i en 

specifik kontext behöver stressorerna vara identifierade, det är här den kvalitativa metoden 

kommer in, man behöver kvalitativa studier för att kartlägga stressorerna (Mazzola et al., 

2011). 

 

 

Teoretiska arbetsstress-balans-modeller 
 

Forskningen kring arbetsstress är omfattande och det finns en rad modeller som ger sig på 

uppdraget att beskriva fenomenet. Le Blanc et al. (2009) menar att många av modellerna har 

en koppling eller ett ursprung i Process-modellen som säger att olika typer av krav kan 

resultera i olika typer av stressreaktioner. Relationen mellan dessa två (krav-reaktion) 

påverkas av individens och situationens tillgängliga resurser (Le Blanc et al., 2009). Alla de 

här modellerna är alltså balansmodeller. Det vill säga att de alla talar om krav av något slag 

som individen behöver olika typer av resurser för att kunna hantera. Mellan dessa två pooler 

(krav-resurser) måste det existera en balans. Om kravpoolen vinner över resurspoolen så 

kommer obalans och ohälsa att infinna sig. Astvik och Melin (2012) har i sin studie redogjort 

för hur deras respondenter beskrev stressfulla situationer. Då talade respondenterna om en 

sorts obalans i arbetssituationen mellan en stor arbetsbörda och resurser att hantera kraven. 

Detta visar på vikten av förståelse för dessa modeller som beskriver hur den här obalansen 

kan se ut.  

Krav-kontroll-modellen, the Effort-Reward-Imbalance Model, the Job Demands-Resources 

Model och the Demand-Induced Strain Compensation Model har valts att förklaras och 
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involveras med grundval av relevans till studien. Dessa modeller beskrivs för att få en 

tydligare bild av hur arbetsstressen kan se ut och vilka komponenter som tycks ingå i 

fenomenet rent teoretiskt. 

Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-modell har sedan 1980-talet dominerat inom 

den empiriska forskningen om arbetsstress och hälsa. Modellen bygger på två 

forskningstraditioner: arbetsstress och jobbdesign. Arbetsstressperspektivet fokuserar på 

stressorer i arbetet såsom arbetsbelastning, rollkonflikter och rolltvetydighet och 

jobbdesignperspektivet har sitt fokus på kontroll och kvalifikation i arbetet. Det är inom dessa 

två traditioner som krav-kontrollmodellen har sitt ursprung och enligt modellen är den 

primära källan till stress associerad med faktorerna: psykologiska arbetskrav och kontroll.  

Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) undersöker fortfarande 

psykologiska arbetskrav och jobbkontrollmöjlighet, men inkluderar en tredje faktor: socialt 

stöd. Den tillagda faktorn är uppdelad i två förhållanden: isolerad och kollektiv. Forskning har 

visat att de tre faktorerna har en signifikant inverkan på stress. Däremot har det inte gått att 

bevisa någon form av interaktionseffekt mellan faktorerna (Le Blanc et al., 2009, van der 

Doef & Maes, 1999). 

Effort-Reward Imbalance (ERI) Model (Siegrist, 1996) bygger på att hög arbets-

ansträngning i kombination med upplevd låg belöning kan orsaka emotionell stress. 

Modellens huvudkomponenter är ansträngning och belöning. Ansträngning består av två 

underkomponenter: yttre ansträngningar som tidspress och ansvar, och inre ansträngningar 

som då syftar till individens grad av engagemang. Modellen räknar upp tre typer av belöning: 

(a) lön, (b) respekt och stöd, och (c) arbetssäkerhet/karriärmöjligheter. En vidareutveckling av 

modellen (van Vegchel, de Jonge, Bosma & Schaufeli, 2005) visar hur man nu lägger den 

inre ansträngningen utanför arbetsansträngningen, det vill säga individens behov av kontroll 

och acceptans, som en påverkande faktor både på arbetsansträngningen och belöningen.  

The Job Demands-Resources (The JDR) Model är en relativt ny modell som 

introducerades av Demerouti och kollegor år 2001 och den har fått starkt stöd i empirisk 

forskning och visat sig vara applicerbar på olika yrkesgrupper. Modellen har även utformats 

för att kunna fånga in olika krav och resurser som är unika för olika yrken. JDR-modellen 

hypotiserar att arbetskrav och resurser är negativ relaterade. Därmed att en hög tillgång till 

resurser i arbetet (sociala, fysiska, psykiska och organisatoriska) kan minska den negativa 

upplevelsen av arbetskraven (sociala, fysisk, psykiska och organisatoriska). Modellen talar 

också för en korrelation mellan höga krav och utmattning, och mellan goda resurser i arbetet 

och engagemang (Bakker & Demerouti, 2007; Le Blanc et al., 2009). 

The Demand-Induced Strain Compensation Model, DISC-modellen, är den nyaste arbets- 

stressmodellen. Den är baserad på fyra nyckelprinciper: (1) multi- dimensionalitetsprincipen 

som pekar på vikten av att särskilja de tre dimensionerna kognitiva, emotionella och fysiska 

arbetskrav respektive resurser i arbetet och arbetsrelaterad påfrestningar, (2) The Triple Match 

Principel (TMP) som innebär att den starkaste relationen går att finna mellan krav och 

resurser när den aktuella dimensionen, exempelvis den emotionella, inom krav, resurser och 

påfrestningar matchar varandra, (3) kompensationsprincipen som innebär att man kan 

motverka och kompensera jobbkraven genom att göra resurser tillgängliga i arbetet, och (4) 

principen om balans där det optimala förhållandet för aktiv inlärning, utveckling och 

kreativitet existerar när det finns en balans mellan jobbkraven och de tillgängliga resurserna 

(Le Blanc et al., 2009). 
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Människans individualitet och stress 
 

Många av de balansmodeller som presenterats tidigare talar om bedömningen (”appraisal”) av 

exempelvis krav och resurser. Reid (1990) föreslår istället att man ska tala om en obalans 

mellan upplevda krav och upplevelsen av inre och yttre resurser. När denna obalans mellan 

krav och resurser infinner sig det är då man kan tala om arbetsstress. Detta gör att 

arbetsstressen blir mer individuell. Även om man kan tala om specifika stressorer så är det 

olika från person till person när den specifika stressoren leder till upplevelsen av stress för 

den individen. Reid (1990) menar också att utgångspunkten ska tas utifrån den personliga 

bedömningen av arbetssituationen för att mäta nivån av upplevd stress. Detta indikerar också 

att det är viktigt att göra kvalitativa förstudier innan man undersöker utbredningen av ett 

fenomen rent kvantitativt. “Stress arises as a consequence of discrepancy between individual 

worker expectations and the experienced reality of the work situation.” (Reid, 1990, s. 39).  

   

 

Förskolans förändrade förutsättningar - NPM  
 

New Public Management (NPM) sammanfattar de förändringar som skett de senaste 

decennierna (sedan slutet på 1980-talet) såsom rationaliseringar, omstruktureringar, nya 

styrformer och organisationsstrukturer i offentlig verksamhet. Hasselbladh och Bejerot (2008) 

tar upp sju komponenter som är typiska för NPM: 

 
(1) införandet av decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, som delar upp tidigare 

sammanhållna förvaltningar i mindre, organisationsliknande enheter, (2) Interna 

marknader; enheter ”köper” och ”säljer” sina tjänster till andra enheter eller beställare, 

(3)”kostnadsmedvetenhet”; ständig rationalisering av drift och organisation för att göra 

verksamheten mer kostnadseffektiv, (4) bred tillämpning av metoder och modeller från 

privata företag i allt från personal- och lönepolitik till modeller för styrning av hela 

verksamheten, (5) större formell handlingsfrihet och tydligare ansvar för chefer på olika 

nivåer, (6) effektivitet bedöms i förhållande till explicita och mätbara mål, och (7) fokus 

på ”kunder” och resultat (Hasselbladh & Bejerot, 2008, s. 9). 

  

I Sverige har detta inneburit att kommuner och landsting blivit friare i att förfoga över sina 

medel. De har fått en ökad handlingsfrihet, det vill säga en minskad statlig styrning. Men de 

som är yrkesverksamma har inte fått mer handlingsutrymme, det vill säga den professionella 

handlingsfriheten har blivit mindre. I Sverige har NPM lett till att alla verksamheter nu har ett 

mer decentraliserat budgetansvar, det sker en ekonomisk uppföljning av verksamheterna, 

detta är idag en del i det dagliga ledningsarbetet. Offentliga organisationer blir mer som 

företag (Hasselbladh & Bejerot, 2008). Kommuner och landsting har alltså fått ett större 

ekonomiskt handlingsutrymme, men i denna frihet inkluderas inte ”arbetarna”. För personalen 

inom företag och organisationer har NPM snarare lett till mer ansvar och högre 

arbetsbelastning.  

Carlsson och Focklin (2007) har undersökt hur förskolan har gått från att vara dagis 

(daghem) till förskola. Respondenterna i undersökningen pekar på att man för ett par 

decennier sedan var fler i personalen och hade mindre barngrupper. Det skapade utrymme för 

att vara flexibel och spontan. I dagsläget är personalantalet betydligt lägre och barnantalet i 

gruppen betydligt högre. I de stora grupperna med färre personal ska man idag även 

dokumentera, utveckla och analysera verksamheten in i minsta detalj. Förr låg fokus på att 

vårda och ta hand om barnen, vilket är en av uppgifterna även idag. Skillnaden är att förr hade 
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man utrymme för det i och med att man var fler vuxna. Underbemanningen är stor och 

arbetsbördan och ansvaret ännu större (Carlsson & Focklin, 2007).  

År 1998 fick förskolan sin första egna läroplan (Lpfö98). Sedan dess har det kommit en 

rad reviderade upplagor av den ursprungliga från 1998. Den senaste trädde i kraft den 1 

augusti år 2011 (Lpfö98, reviderad 2010). Vid första anblick ser skillnaderna mellan Lpfö98 

och den reviderade 2010 (publicerad 2011) inte så stora ut. I den senaste läroplan beskrivs 

förskolans uppdrag enligt följande: 

 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete 

med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas (Skolverket, 2011, s. 5). 

 

Det pedagogiska arbetet i förskolan beskrivs som att ”förskolans verksamhet skall präglas av 

en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Skolverket, 

2011, s. 9). Förskolans uppdrag och pedagogiska arbete är identiska i de olika upplagorna av 

läroplanen (Skolverket, 1998; 2011). 

Förskollärarens ansvar betonas separat från arbetslaget i de mål och riktlinjer som 

publiceras i den senaste reviderade läroplanen. Riktlinjerna för de olika målen ska arbetslaget 

verka för gemensamt men förskolläraren har enskilt ansvar för dem, för att de faktiskt följs. 

Det tyder på att arbetssituationen för förskolelärarna har förändrats. Carlsson och Focklin 

(2007) skriver om hur arbetet förr var mer avspänt och fokus då låg på de vardagliga 

sysslorna, det vill säga vara med och vårda om barnen. Idag ligger förskollärarens fokus på att 

planera och dokumentera i det dagliga arbetet, samtidigt som de dagliga sysslorna fortfarande 

måste utföras. Utöver att vara aktiv och delaktig i barngruppen har det tillkommit många fler 

administrativa uppgifter. Respondenterna säger att detta är roligt, men tidskrävande (Carlsson 

& Focklin, 2007).  

I den senaste läroplanen finns det även två paragrafer som inte fanns med i den första 

läroplanen från 1998. Den första tillkomna punkten är 2.6 uppföljning, utvärdering och 

utveckling: som innebär att förskolans kvalitet skall säkerställas genom att följa barnens 

lärande och utveckling samt dokumentera, följa och analysera den. Den andra punkten är 2.7 

förskolechefens ansvar innebär en tydlig fördelning av ansvaret för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Det är specifikt den första 

punkten som är av extra stort intresse i denna studie, då det tillsammans med Carlssons och 

Focklins studie från 2007 visar på förändringen av synen på och förutsättningarna för 

förskolläraren. Förändringarna som redogjorts för och går att tyda i läroplanen visar på att 

förutsättningarna för förskollärare har förändrats. Den här studien hoppas därför kunna bidra 

med kunskap om hur dessa förändringar påverkar yrkesgruppen genom att identifiera de 

upplevda stressorer så att de kan minskas. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur förskollärare i den kommunala förskolan 

upplever stress i sitt dagliga arbete. Syftet var att skapa en bild av vad arbetsstress är i den 

aktuella kontexten. Studien försökte också finna specifika stressorer för den aktuella 

yrkeskategorin för att sedan möjligtvis kunna jämföra dem med tidigare forskningsresultat. 

Frågeställningarna är som följer: (1) Hur upplevs arbetsstress av förskollärare i den 
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kommunala förskolan? (2) Vilka stressorer kan identifieras för förskollärare verksamma i den 

kommunala förskolan?  

  

 

Metod 
 

 

Deltagare  
 

Deltagarna bestod av åtta förskollärare som är yrkesverksamma på sex olika kommunala 

förskolor i en kommun belägen i Mellansverige. Deltagarna var samtliga kvinnor och åldern 

varierar mellan 29 – 64 år. Två av deltagarna var av utländskt ursprung varav en hade utbildat 

sig i ett annat europeiskt land. Tre av deltagarna hade relativt kort erfarenhet inom yrket, det 

vill säga varit verksamma som förskollärare i mindre än 3 år, medan övriga fem hade arbetat 

mellan 13 och 42 år i yrket. Tio stycken förskolor kontaktades och fick frågan om det fanns 

förskollärare som var intresserade av och hade möjlighet att delta i studien. Av frågan som 

gick ut till samtliga förskolelärare på förskolorna tackade till sist alltså åtta ja till att delta i 

studien. Många angav hög arbetsbelastning och tidsbrist som skäl att inte kunna avsätta tid för 

intervju.  

Kommunen är en kranskommun till en storstad. Kranskommunen har en befolkning på 

över 65 000 invånare. I kranskommunen råder allmän förskola där alla föräldrar som arbetar, 

aktivt söker arbete, studerar eller är föräldralediga har rätt till 15 timmars kostnadsfri 

barnomsorg per vecka.  

 

 

Material 
 

Studien bestod av åtta individuella djupintervjuer som varierade mellan ca 35 och 60 minuter. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide utformad för denna studie. 

Intervjuguiden var indelad i fyra avsnitt med uppvärmningsfrågor, bakgrundsfrågor, critical 

incidentinspirerade frågor om konkreta stressupplevelser och därefter mer generella frågor om 

stress och stressupplevelser i arbetet. Intervjuguiden var inspirerad av Critical Incident 

Metoden (CIT). 

CIT (Flanagan, 1954, genom Butterfield, Borgen, Maglio & Amundson, 2005; Butterfield 

Borgen, Maglio & Amundson, 2009) fokuserar på att undersöka kritiska händelser, incidenter 

eller faktorer som påverkar upplevelsen av en specifik situation. Metoden har sitt ursprung i 

industri- och organisationspsykologi och bygger på datainsamling via intervjuer som 

analyseras genom att forma kategorier av data där kategorierna får en form av självberättande 

narrativa titlar. CIT är en utforskande metod som lämpar sig för att utforska sådana områden 

som det finns lite kunskap om, såsom incidenter, faktorer och psykologiska konstruktioner. 

Det är en effektiv och utforskande metod, ett redskap som man kan använda för att undersöka 

fenomen. CIT metoden ses som flexibla principer som anpassas till situationen den används i 

(Butterfield et al, 2005; 2009). 

Metoden går ut på att få respondenterna att beskriva signifikanta händelser och situationer 

som är centrala för fenomenet som undersöks. Genom att samla in detaljrika beskrivningar av 

händelser som är viktiga för forskningsfrågan skapas en bild av verkligheten så som den ser ut 

för individen. Konkret innebar detta att respondenten ombads tänka på den senaste situationen 

då denne upplevde stress. Sedan kartlades situationen genom flera följdfrågor med olika 

riktning för att gå in på djupet i den aktuella situationen. När den första frågan och dess 

situation kändes uttömd gick intervjun vidare med att respondenten ombads tänka på en annan 
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situation då denne upplevt stress, denna fråga följdes upp på samma sätt som den första 

frågan tills frågan och följdfrågorna lett till uttömmande svar och situationen kartlagts. 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och det utskrivna datamaterialet omfattar totalt 

97 sidor text. 

 

 

Procedur 
 

Först kontaktades förskolorna och de åtta förskollärarna via telefon och introducerades för 

studiens syfte. Innan varje intervju fick intervjupersonerna själva läsa igenom missivbrevet 

som utformats för studien innan det sedan gicks igenom muntligt. Syftet med studien 

presenterades och respondenterna informerades även att all data och personlig information om 

deltagarna i studien kommer behandlas konfidentiellt samt att det är frivilligt att delta i 

studien och också frivilligt att avbryta sitt deltagande om man så skulle vilja. Efter det att 

missivbrevet presenterats muntligt startades ljudupptagningen och intervjun påbörjades. 

Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda rum på deltagarnas arbetsplatser och varade i 35 – 

60 minuter. 

 

 

Databearbetning 
 

Materialet har bearbetats via kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Efter flera genomläsningar av varje enskild intervju analyserades varje 

intervju för sig. Meningsenheter valdes ut från varje intervju som innehöll relevant 

information för studiens frågeställningar. Sedan meningskoncentrerades och abstraherades 

meningsenheterna för att identifiera det väsentliga i det sagda uttryckt på ett mer abstraherat 

sätt. Därefter kategoriserades de meningskoncentrerade och abstraherade meningsenheterna i 

kategorier. I det sista steget identifierades tre övergripande teman som de olika kategorierna 

kunde sorteras under för att få en övergripande och tydlig bild av materialet. Under hela 

databearbetningens gång har intervjumaterialet behandlats vertikalt för varje intervjuperson 

för att se till varje persons sammansatta beskrivning av stress utifrån identifierade kategorier 

samt horisontellt i jämförelser av kategorier och teman mellan intervjupersonerna. Analysen 

av förskolelärarnas stress ledde till identifiering av tre centrala teman med underkategorier 

vilka presenteras i tabell 1 som följer på nästa sida.  
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Tabell 1. Analysen av stress indelad i teman och kategorier.  

 

Tema: Underkategori: 

 

Förändrade förutsättningar i förskolan Uppdragskraven som förskollärare 

 Upplevelsen av att arbetsuppgifterna är 

oförenliga 

Oförutsedda händelser ställer krav på 

flexibilitet  

 
Underbemanning Kvantitativa personalproblem 

 Vikarieproblematik 

 

Arbete med människor Personliga kontakten med föräldrarna 

 Ansträngningar i barngruppen 

Personliga kontakten med kollegorna 

  

 

Som framgår av tabell 1 ovan ledde analysen till tre teman som omfattar ett antal kategorier 

(stressorer). En kategori innebär här funna meningsenheter som har placerats in under en och 

samma kategori då de berör samma ämne. I resultatavsnittet nedan följer en presentation för 

varje tema och dess tillhörande kategorier. Ett urval av citat ifrån intervjupersonernas 

berättelser används för att illustrera de olika stressorerna. 

 

 

Resultat 
 

 

Självattribuerad stress 

 
Självattribuerad stress innehåller inga stressorer och är därför inget tema. Till skillnad från 

nedanstående teman ger det här avsnittet en förförståelse kring den unika upplevelsen av 

stressorerna. Det handlar om individernas personliga egenskaper och förutsättningar som 

påverkar upplevelsen av stress. Det vill säga att vissa individer kan uppleva en del stressorer 

som mer påfrestande på grund av att de exempelvis skuldbelägger sig själva för att de inte 

hinner med eller har väldigt höga krav på sig själva. Vi har valt att ta med detta då ämnet var 

återkommande i materialet och i majoriteten av intervjupersonernas berättelser hade det en 

central roll.   

 

Kanske gör jag något fel eller så gör jag det sämre än de andra gör, sådana tankar 

kommer ändå /…/ som person är så att tar jag på mig ansvar för någonting så måste 

jag göra det bästa jag kan och det blir extra belastande, det samlas här inom mig och 

det är inte bra. (intervjuperson 3)  

 

Det som kan stressa mig mest det kan nog vara på mitt personliga plan, kraven jag har 

på mig själv. /…/ Det jag kan uppleva stressande är att jag inte riktigt är på banan när 

jag kommer in, det är min personliga uppfattning, att hitta min plats liksom. /…/ 

Stressen ligger kanske egentligen i att jag är här så pass lite tid, så att då vill jag hinna 
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med så mycket på den tiden, det är väl det stressmomentet jag har, att jag vill så 

mycket. (intervjuperson 7)  

 

Det händer att jag tar med mig jobbet hem, egentligen så ska jag nog inte göra det men 

jag väljer att göra det för att jag ska bli nöjd med mig själv. /…/ Jag är inte sådär 

jättebra på datorn ännu, jag är ju inte uppfödd med dator då så det har jag ju fått lära 

mig sen, det kan stressa mig. (intervjuperson 8) 

 

Det fanns också exempel på att den egna stressen förstärktes på grund av bristande erfarenhet 

och osäkerhet i relationer med kollegor. 

 

Jag stressas mer för att jag inte vet vad de andra tycker och mer för att det är outtalat 

kanske för att jag är så pass ny och har inte lärt mig folks språk eller vad de tycker och 

tänker (intervjuperson 2) 

 

Även om många av de stressupplevelser som intervjupersonerna upplever i sitt arbete berör 

liknande stressorer (se nedan) så blir upplevelserna av dem alltid unika. Detta avsnitt visar hur 

individer kan uppleva samma stressor men påverkas olika av den i arbetet i och med att alla är 

olika rustade för hantera den.  Den självattribuerade stressen är alltså med och påverkar 

upplevelsen av de stressorer som presenteras var och en för sig under nedanstående teman 

som kategorier. 

  

 

Tema 1 - Förändrade förutsättningar i förskolan 
 

Temat förändrade förutsättningar i förskolan omfattar stress som upplevs komma av 

verksamhetens olika komponenter i form av förskollärarens olika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden samt relationen dem emellan. Temat innefattar även den stress som upplevs 

när det krävs att man som förskollärare ska vara flexibel. Temat omfattar tre kategorier, 

uppdragskrav som förskollärare, upplevelsen av att arbetsuppgifterna är oförenliga samt 

oförutsedda händelser ställer krav på flexibilitet. Dessa tre kategorier presenteras och 

exemplifieras var för sig nedan. 

 

     Uppdragskraven som förskollärare. Är den första kategorin i detta tema som handlar om 

upplevelsen av stress i relation till de krav och förväntningar som finns på förskolläraren i och 

med dess yrkesroll. Stressen handlar i denna kategori mycket om att det kommer mycket nytt 

som man som förskollärare ska ta till sig, nya arbetssätt som ska implementeras. Det är både 

svårt och tidskrävande att genomföra implementeringen av det nya samtidigt kan vissa 

uppleva svårigheter i att förstå syftet med införandet som nedanstående citat illustrerar.  

 

Det ska gå lite för fort fram så det hinner inte implementeras ordentligt, så kan jag 

känna, lite halvförankrat blir det. /…/ Men sen kommer det här med 

likabehandlingsplan mitt upp i alltihopa, man hinner liksom inte landa i det innan nästa 

sak kommer, det upplevs ju stressat från många håll. (intervjuperson 8) 

 

I intervjuerna framkom att förskolelärarna upplever att det tillkommer mer och mer uppgifter 

och ansvar som man som förskollärare ska ha koll på och kunna hantera, men att det inte 

tillförs tillräckligt med resurser för att hantera denna förändring och utökning av krav. 
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De (kommun/landsting) ställer supermycket krav på förskolan och förskolan blir mer 

och mer som skolan men de sticker inte till med pengarna som behövs för att bedriva 

det. /…/ När man känner att man inte kan bedriva det som ligger på ens ansvar det är 

då stressen kommer. (intervjuperson 2) 
 

Då sa de: att du är utbildad förskollärare då tar du det här ansvaret automatiskt och 

jag känner att det här med ledarskap det är helt annorlunda. Inte alla som är utbildade 

kan vara ledare utan det är personliga drag som måste finnas hos just den här 

personen. (intervjuperson 3) 

 

Det här nya tänket, det är det som är svårt, samtidigt som det är intressant. /…/ Det har 

kommit mera saker att tänka på, för det som man har det har man, samtidigt så är det ju 

vissa saker som man inte ska göra som förr. (intervjuperson 5)  

 

     Upplevelsen av att arbetsuppgifterna är oförenliga. Denna kategori handlar till stor del om 

balansen förskolläraren försöker finna mellan administrativa uppgifter och arbetet i 

barngruppen. Det är dessa två komponenter som förskollärare upplever som oförenliga i sitt 

arbete, också något som i denna studie var vanligt förekommande. Som förskollärare behöver 

man tid och utrymme för att hinna genomföra sina administrativa uppgifter såsom att 

dokumentera och planera. Dock upplevs denna administrativa arbetsuppgift inskränka på 

arbetet med barngruppen på grund av exempelvis underbemanning.  

 

Det här måste fixas men samtidigt kände jag att jag måste vara med henne och barnen 

också. Jag blev lite kluven vart ska jag vara, vad ska jag prioritera. (intervjuperson 1) 

 

Jag vet ju att det är jätte svårt att gå ifrån barngruppen om man ska sätta sig vid datorn 

när polaren är ensam. (intervjuperson 8)  

  

I intervjuerna framkom att förskolelärarna upplever att kraven uppifrån på omfattande 

dokumentation ofta konkurrerar och krockar med det som de själva vill prioritera.  

 

Man ska vara med barnen som regel [...] men det krockar med uppdraget och det gör 

att man får göra avkall lite på uppdraget [...] Uppdraget är den pedagogiska 

verksamheten som ska synliggöras och som ska bedrivas och dokumentationen ingår i 

det som ett verktyg. (intervjuperson 2) 

 

Föräldrarna de är mer glada egentligen att det är lite bilder och så skriver man vad det 

är, men högre upp då vill de att det ska gå tillbaka till läroplanen, så att i det fallet kan 

jag väll känna att, ja vad är meningen egentligen ska man lyssna mer på föräldrarna 

eller ska man lyssna uppifrån /…/ Vilket är bäst, att man är i barngruppen eller att man 

dokumenterar väldigt mycket. (intervjuperson 5) 

 

Läroplanen och dess revideringar upplevs i stort som positiva av intervjupersonerna. 

Samtidigt upplevs det inte finnas tillräckligt med resurser och stöd för de implementeringar av 

nya arbetssätt som ska göras samt brist på förutsättningar för att kunna leva upp till de nya 

kraven som nu finns på förskolläraryrket. Läroplanen i sig upplevs som att den utvecklas till 

det bättre, den upplevs tydliggöra förskollärarens roll och ansvar. Det blir tydligt att alla 

förskollärare har samma ansvar. En del upplever att implementeringarna får ta den tid det tar, 

att de får genomföra förändringarna i ett hanterbart tempo och vissa tyckte att det kunde få gå 

fortare, att det var viktigt att man snabbt kom igång med det nya. Den nya läroplanen (Lpfö 
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98 reviderad 2010) upplevs göra arbetet roligare och beskrivs ge arbetet en djupare mening. 

En viktig del av förskollärarens yrke består i att dokumentera och planera det pedagogiska 

arbetet samt andra administrativa uppgifter. Den delen av yrkesrollen upplevs överlag som 

positiv, rolig och inspirerande. När det administrativa arbetet upplevs som arbetsstress bottnar 

det i personalbrist och eller tids- och resursbrist. De som tydligt beskriver att de inte upplever 

stress i relation till den administrativa delen av arbetet har en tydligt avsatt tid för att kunna 

utföra de uppgifterna. Denna tid ligger oftast utanför arbetstiden i barngruppen, på så vis 

upplever de inte att de måste gå ifrån barngruppen eller att deras kollegor blir lidande. Det 

kan vara schemalagd tid en eller ett par timmar i veckan eller så kallad förtroendetid då 

förskolläraren själv väljer när denne ska utföra sitt administrativa arbete. Det upplevs som att 

tid för administration som ligger utanför schemat minskar stressen. 

 

     Oförutsedda händelser ställer krav på flexibilitet. Kategorin innefattar upplevelser där 

oförutsedda händelser och situationer ställer krav på flexibilitet av förskolläraren. Det 

beskrivs som tillfällen som inte blir som man tänkt sig, något oväntat inträffar så att det krävs 

att man ruckar på sina planer eller helt får lägga dem åt sidan för att gå in och hjälpa till på en 

annan avdelning.  

 

Så började vi planera att då är vi inne och sen kommer de in från en annan avdelning 

och säger: ni måste ut ni ska hjälpa oss [...] det var ingen framförhållning eller 

någonting. (intervjuperson 1)  

 

Förskollärare vill planera ibland och det är inte ens möjligt att planera i förväg för det 

är situationerna och omständigheterna som formar vardagen. (intervjuperson 3)  

 

Nu är vi full personalgrupp men det fattas två stycken där borta det går inte och det är 

oftast därför man inte hinner med vissa saker men man måste prioritera. 

(intervjuperson 4) 

 

Om någon är sjuk så får man kanske ge avkall på det man hade planerat, det kan 

kännas lite frustrerande att inte få genomföra sin planering. (intervjuperson 6) 

 

Det är inte bara förskolläraren själv som stressas av kravet på flexibilitet, utan man kan även 

stressas av att kollegor inte är flexibla som citatet nedan illustrerar. 

 

Många är jätte flexibla och tänker nämen då kan vi göra såhär istället så löser det sig, 

men alla är inte så. /…/ Sen är det ju lite småstressigt, att man måste vara flexibel, det 

händer någonting och man måste tänka om, alla är inte lika flexibla. /…/ Barn är 

levande material, man kan aldrig förutsätta vad som ska hända, det går inte, man måste 

ha flexibilitet i det hela tiden och har man inte det, har man inte riktigt det tankesättet, 

det kan stressa mig. (intervjuperson 8) 

 

Flexibilitet är ett återkommande begrepp i intervjuerna, de beskriver att de kan hantera arbetet 

och dess prövningar bättre om de själva och deras kollegor är flexibla. Med hjälp av 

flexibilitet hos personalen och planeringen kan verksamhet lätt anpassas utefter dagen, med 

tanke på hur personalgruppen ser ut och utefter oförutsedda händelser. 

Samarbetet med kollegorna upplevdes som en viktig komponent för att minska 

arbetsstressen. Viktigt att man som förskollärare upplevde en känsla av att kunna lita på sina 

kollegors förmåga. Vissa intervjupersoner beskrev kollegors flexibilitet och samarbets-
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villighet som faktorer som minskar stressen, verksamheten flyter på smidigare och situationer 

som skulle kunna vara stressande förebyggs.   

 

 

Tema 2 - Underbemanning 

 

Temat innefattar stress som orsakats av allt inom bemanning, då gällande både 

underbemanning av ordinarie personal och att skaffa ersättare i form av vikarier. Förskolan 

som verksamhet är väldigt beroende av att all personal är på plats då den redan från start ofta 

lider av knapp bemanning. Inom det här temat kan därför två kategorier presenteras som har 

med underbemanningen att göra och som leder till att förskollärarna upplever stress i sitt 

dagliga arbete. De två kategorierna är kvantitativa personalproblem och vikarieproblematik. 

De båda kategorierna presenteras och illustreras var och en för sig nedan. 

 

Kvantitativa personalproblem. Kategorin kvantitativa personalproblem innebär att man av 

en eller annan anledning är färre i personalstyrkan än vad man ska vara. Exempelvis kan 

schemat vara strukturerat på ett sådant sätt att man är ensam en bit in på förmiddagen eller det 

kan helt enkelt vara så att en av ens kollegor har blivit sjuk.  

 

Det var bara jag och en till och ingen av oss arbetade full tid. /…/ Vi skulle hjälpa en 

avdelning för det var personalbrist och man ska ju hjälpas åt så är det. /.../ Sen när 

barnen var tillbaka (från sjukdom) då började personalen falla lite också (de blev 

sjuka). (intervjuperson 1) 
 

Vi har ju en kollega som jobbar på vår avdelning som jämnt är borta från barngruppen. 

Hon har stor belastning av administrativa uppgifterna [...] det blir osynlig stress för oss 

att hon hela tiden är någon annanstans, vi ser inte henne vi mer än vid vissa tidpunkter 

under dagen. (intervjuperson 3) 

 

Vikarieproblematik. Kategorin innefattar de stressorer som orsakades av att ersätta luckor i 

den dagliga bemanningen. Det handlar inte om uppgiften att utföra bemanningsuppdraget rent 

praktiskt utan problem som uppstår i verksamheten när den här vikarien väl är på plats.  

 

Man försöker ju lösa så gått det går. Vi kollar alltid över barnantalet, men nu har den 

här avdelningen lite barn varför ska vi skaffa en vikarie när de kan hjälpa oss och ta 

lite barn. /…/ Måste vi få en nybörjare! Hon var verkligen så här tog inte för sig 

någonting nästan och man var tvungen att instruera henne i allt. (intervjuperson 1)  

 

 Det var mycket att allt ansvar var på mig, det var ju en ordinarie som blev sjukskriven 

så därför var det bara jag som var ordinarie och så var det två vikarier, det var därför 

det blev så att jag fick ansvar för hela gruppen. (intervjuperson 5) 

 

I intervjuerna framkom även att kraven på att man i största möjliga utsträckning ska täcka upp 

med den ordinarie personalen som finns inom förskolan kan upplevas stressande. Att inte 

anlita vikarier motiveras både av ekonomiska skäl och för att det då kommer en person med 

vana och kännedom om rutiner. 

 

Det är mycket budgetprat: ta inte in vikarier utan försök att jobba på. (intervjuperson 2) 
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Jag gör uppgifter för två personer istället för en och även om man har någon till hjälp 

tar man extra mycket på sig som ordinarie personal. (intervjuperson 3) 

 

De respondenter som inte upplevde stress i samband med vikarieproblematik beskrev att de 

tillämpade metoder för att täcka upp för frånvarande personal på annat sätt än att ringa 

vikariepoolen. En del kunde i stor utsträckning sköta personalfrånvaron genom att hjälpas åt 

inom förskolan. Andra löste det genom att de hade tidigare personal som exempelvis gått i 

pension men som gärna ryckte in som vikarie vid behov. Förskollärarna beskrev detta som en 

bra lösning då personalen som kom in kände till personalen, barnen, förskolan och dess 

rutiner och därav upplevdes inte stress.  

 

 

Tema 3 - Arbete med människor 

 
Yrket som förskollärare innebär mycket krav och påfrestningar som hänger ihop med den 

nära relationen med människor som arbetet innebär. Temat innefattar tre kategorier som berör 

kontakten med föräldrarna, med barnen och med kollegorna. Varje kategori kommer nu 

separat att presenteras och exemplifieras med citat från intervjupersonernas utsagor. 

 

Personliga kontakten med föräldrarna. I relation till föräldrarna är det till största del att de 

ställer olika krav och olika höga krav. Att de är just så individuella, så olika. Förskolläraren 

måste därför hela tiden anpassa sitt arbetssätt och se till att föräldrarna är nöjda och detta 

skapar stress. Det finns också en problematik kopplat till att föräldrarna är nöjda och väljer att 

”köpa” just denna verksamhet som gör att förskolelärarna kan hamna i en utsatt position.   

 

Vi (förskollärarna) måste få föräldrarna införstådda med att förskolan är en 

organisation som har sina egna regler och rutiner och dessa måste de respektera. /…/ 

Det är jättejobbigt om man ser att föräldrarna inte är tacksamma för det vi gör. Det är 

viktigt att de inte inställer sig negativt till förskolan utan att de vill samarbeta med oss. 

(intervjuperson 3)  

 

Ibland är det rimliga krav, ibland är det orimliga krav, men det är de som köper vår 

verksamhet så det är bara att stå ut, le och göra så att de blir nöjda. (intervjuperson 4)  

 

När det gäller relationen till föräldrarna framgår också att det är mycket påfrestande att 

hantera relationen till föräldrar som behandlar sina barn illa.  

 

Jobbigaste är om man behöver anmäla en förälder om man ser [...] ett barn som far illa 

[...]det jobbigaste är de samtalen [...] det kräver mycket förberedelse, det kräver mycket 

känslomässigt. (intervjuperson 4) 

 

Ytterligare påfrestningar i relationen till föräldrar kan vara i mötet med skilda föräldrar som 

har olika uppfattningar om saker som rör deras gemensamma barn. Kontakten med dessa kan 

kännas laddad och svår då det är två olika vuxna att relatera till med olika viljor och 

eventuella konflikter sinsemellan. 

 

Vi har skilda föräldrar och då måste man se till att båda två är nöjda och att båda två 

är med [...] det kan kännas lite att man blir stressad och det är lite känsligt. 

(intervjuperson 4)  

 



 

 

15 

Av intervjuerna framgår också att det kan vara påfrestande att behöva tala med föräldrar som 

har barn med olika typer av svårigheter och att man som personal då kan få ta emot förälderns 

vrede och frustration.  

 

Barn kan ha olika former av svårigheter, till exempel barn med ADHD förekommer, då 

får man ha en strategi för hur man bemöter det, då tar vi ett samtal med föräldrarna, då 

kan man få en ganska usel relation till den föräldern, de tycker att man är en skurk, så 

att det kan vara lite knepigt, då får man vara lite stark och själv kunna stå emot det och 

veta att nu kanske den här föräldern inte vill prata med mig. (intervjuperson 6) 

 

Ansträngningar i barngruppen. Ansträngningarna berör till största del stressen kring att ha 

barn med speciella behov i barngruppen som kan skapa instabilitet i gruppen. De skapar också 

svårighet i att driva en fungerande och rättvis verksamhet för de övriga barnen.  

 

Barngruppen var väldigt turbulent. /.../ Både pojkar och flickor som var väldigt stökiga 

[...] de bråkade mycket med varandra, de gick inte ihop. (intervjuperson 1)  

 

Om de här barnen som kräver två personal är här eller inte det påverkar jättemycket 

[...] för de barnen mår inte bra och vi kan inte skapa den rätta miljön för de här barnen 

just nu och de andra barnen mår inte bra heller för de blir bara en ond cirkel. 

(intervjuperson 2) 

 

Vi har 22 barn och fyra personal jättebra tänker man, det är lagom, det är inga 

problem. Men vilka barn! Vilka barn, frågar man sen och då förstår man situationen 

bättre. (intervjuperson 3) 

 

Kategorin berör också i fall barnantalet är högt eller lågt samt problem med att lita på barnen. 

Det exemplifieras nedan med ett par citat. 

 
Man börjar alltid dagen med att titta på närvarolistan, det är hemskt, men man börjar 

räkna och känner lättnad när någon är ledig för man tänker då kanske vi får en lite 

lugnare dag idag. (intervjuperson 3) 

 

Vi har ju inga barn som rymmer som tur är, eller springer ifrån oss och skadar sig och 

sådär, alltså har man barn i gruppen som rymmer eller barn som man inte kan lita på, 

det är jättestressigt. (intervjuperson 6) 

 

Vissa av intervjupersonerna tog upp sin gedigna erfarenhet inom yrket som en stöttepelare i 

de situationer som kan uppstå i och med att man arbetar med människor. Tack vare att man 

känner sig bekväm i sin yrkesroll så är det lättare att hantera barn med speciella behov och 

kontakten med föräldrarna. Erfarenheten blir en trygghet när man möter svåra barn- och 

föräldrasituationer i sitt arbete.  

 

Personliga kontakten med kollegorna. När det gäller relationen till kollegorna så är den 

största stressfaktorn att inte samarbetet i arbetslaget fungerar. Många av intervjupersonerna 

har på ett eller annat sätt berättat om hur viktig och avgörande relationen till kollegorna är. 

 

I vårt yrke är vi så beroende av varandra. Vi är oftast fler personer som måste jobba 

och komma överens det är en stressfaktor [...] det är en ganska komplicerad mekanism 

att alla måste komma överens och förstå varandra. (intervjuperson 3) 
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Kan man inte samarbeta med sina kollegor så går det ju ut över barnen, och 

barngruppen funkar liksom inte heller då, för de är ju smarta små varelser, de känner 

ju av om det är någonting som liksom inte funkar. (intervjuperson 7) 

 

Inom denna kategori talade även intervjupersonerna om att inte kunna lita på sina kollegor 

och oron inför hur samarbetet med en ny kollega kommer att te sig. 

 

Det är framförallt innan personen börjar, att man inte riktigt vet hur det kommer bli, 

om det kommer vara så att man klaffar, att man kan samarbeta på ett bra sätt och så 

där. /.../ Om man känner att det inte finns personal, även om man vet att det finns 

personal här, så kanske de inte är där de ska vara. (intervjuperson 7) 

 

Vid avsaknad av stress i kontakten med kollegor tog intervjupersonerna upp att andan i 

arbetslaget var god. Då berördes vikten av att man som kollegor underlättar för varandra, är 

samarbetsvilliga och flexibla i situationer där det uppstår problem som snabbt behöver lösas. 

 

 

Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 
 

Undersökningsmetoden i studien valdes för att kunna fånga den subjektiva upplevelsen av 

stress i arbetet från varje individs unika perspektiv. Valet av metod motiverades av att vi ville 

undersöka subjektiva konkreta upplevelser av stress i förskolläraryrket. Det vill säga att syftet 

inte var att mäta kontextualiserade och generaliserade beskrivningar av arbetsstress. Genom 

djupintervjuer var avsikten att skapa en öppen och bekväm situation så att förskollärarna 

kunde berätta om deras unika stressupplevelser. Det huvudsakliga syftet med att använda 

critical incident tekniken vid intervjuerna var att samla in material som handlade om 

intervjupersonernas erfarenheter av konkreta situationer i arbetet då de upplevt stress.  

I den kvalitativa undersökningsmetoden så är forskaren involverad i hela 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009) och det har självklart en inverkan på 

studiens resultat. Det medför att en kvalitativ studie aldrig kan göra anspråk på att vara helt 

objektiv. Såväl intervjuer och analyser av data påverkas av den eller de som utför 

datainsamling och analys. För att stärka validiteten har vi genom hela 

undersökningsprocessen använt oss av det Kvale och Brinkmann (2009) benämner dialogisk 

intersubjektivitet vilket innebär att vi har haft en ömsesidig och kritisk reflektion och 

förhandling oss emellan vad gäller analyser och tolkning. Därigenom har alternativa 

tolkningar och sätt att förstå data kunnat bli synliga och prövade på ett systematiskt sätt.  

En annan viktig sak att ta i beaktan när det gäller resultatens validitet är att stress som 

ämne kan vara känsligt för individen att samtala om. Stress kan leda till ångest och 

obehagskänslor vilket kan kännas svårt att uttrycka och sätta ord på inför en annan människa. 

Individen kanske också upplever att denne inte har rätt att känna stress i den aktuella 

situationen. På sätt och vis känner individen sig inte ha rätt att uppleva stress då situationen 

ses som banal. Det kan göra att det blir svårt att stå för sin upplevelse av stress. Detta kan leda 

till att intervjupersonerna inte pratar riktigt ärligt utifrån deras egna upplevelser utan att 

intervjupersonernas uttalanden färgas av en form av social önskvärdhet. Vi var dock måna om 

att försöka skapa en öppen och tillåtande situation så att intervjupersonerna skulle känna sig 

bekväma och kunna tala utifrån deras egna erfarenheter och upplevelser.  
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Studiens resultat bygger på ett litet urval av förskollärare verksamma på kommunala 

förskolor i en och samma kommun. Detta innebär att det inte är möjligt att dra några generella 

slutsatser om vilka stressorer som förekommer i förskolläraryrket i allmänhet. Studiens 

resultat ger exempel på stressorer som kan förekomma inom den aktuella yrkesgruppen. Om 

urvalet hade varit bredare med fler kommuner, förskolor och förskollärare så hade antagligen 

fler stressorer gått att finna. Den aktuella kommunen ser säkerligen annorlunda ut gentemot 

övriga kommuner i landet. Kommuner skiljer sig åt vad gäller politisk styrning och 

socioekonomiska förutsättningar. Kommuner kan också skilja sig åt vad gäller införandet och 

anammandet av de styrtekniker som benämns New Public Management (NPM) vilket också 

sannolikt är en avgörande faktor som påverkar den kommunala verksamheten.  

De åtta förskollärare som deltog i studien valde att delta då de har känt intresse av att delta 

samt ansett sig ha tid att avsätta för en timmes intervju. Ett mindre antal av de förskolor som 

kontaktades hade inte möjlighet att delta trots intresse. Förskollärarna upplevdes inte hinna ta 

sig tid för ett deltagande. Men även på de förskolor som undersökningen utförts var det svårt 

att få förskollärare att delta då de kände tidspress. Detta kan leda till ett snedvridet urval på så 

sätt att de mest belastade förskolorna och de förskollärare som upplevde mest stress inte kom 

med i undersökningsgruppen Urvalet kanske inte har lyckats fånga den variationen som 

existerar inom de kommunala förskolorna i den här kommunen. De som valde att inte delta på 

grund av brist av tid kanske har andra erfarenheter av stress i arbetet och skulle eventuellt 

kunnat ha bidragit till fler berättelser om stress. Med dessa förbehåll ska vi nu diskutera 

studiens resultat. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

I undersökning har ett antal stressorer identifierats. Tre stycken teman och åtta kategorier 

har identifierats enligt följande: (1) Förändrade förutsättningar i förskolan: uppdragskraven 

som förskollärare, upplevelsen av att arbetsuppgifterna är oförenliga, oförutsedda händelser 

ställer krav på flexibilitet, (2) Underbemanning: kvantitativa personalproblem, 

vikarieproblematik, och (3) Arbete med människor: personliga kontakten med föräldrarna, 

ansträngningar i barngruppen, personliga kontakten med kollegorna. Av de fyra teoretiska 

arbetsstress-balans-modeller som presenterats ovan passar The JDR Model (Bakker & 

Demerouti, 2007; Le Blanc et al., 2009) bäst in för diskussion kring studiens resultat. Då 

modellen inte bara fokuserar på det negativa kring stress utan också berör det positiva som 

resurserna kan leda till. Tillräckligt med resurser i relation till krav kan leda till ökad 

motivation hos individen vilket skapar goda förutsättningar för att nå mål och driva 

verksamheten framåt. The JDR Model visar även tydligt hur viktigt det är med balans mellan 

krav och resurs för att ohälsosam stress ska kunna undvikas (Bakker & Demerouti, 2007). 

Modellen (som även presenterats i inledningen) innebär att stress och ansträngning uppstår 

när kraven är för höga i relation till de resurser som finns att tillgå. Samtidigt beskriver 

modellen att oavsett hur höga kraven är så kan individen uppleva motivation och det positiva i 

arbetet om resurser är tillgängliga. Det viktigaste är alltså att resurser finns så att balans 

infinner sig, vilket även har visat sig i den här studien. Innan intervjuerna genomfördes 

uppfattade vi läroplanen som att den enbart upplevs som ett krav och en stresskapare. Den nya 

läroplanen har nu dock visat sig både innebära krav och resurser som i sig ses som positiva 

och motiverande så länge som resurser för att ta den till sig finns. De tre temana med 

tillhörande kategorier kommer nu diskuteras och kopplas till The JDR Model. 

 Resultaten pekar mot att förskollärarna måste kämpa med ett dilemma som består i att 

försöka förena de olika arbetsuppgifterna som ligger i yrkesrollen. Det handlar om att finna en 

balans mellan de administrativa uppgifterna och uppgiften att vara och verka i barngruppen. 
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Dilemmat har uppdagat sig på grund av de förändringar som gjorts i läroplanen. Läroplanen 

tycks i sin helhet upplevas som positiv. Varje revidering av den leder till ett tydliggörande av 

förskollärarrollen och läroplanen fungerar som en trygghet där man klart kan se vad som 

förväntas av rollen som förskollärare. Läroplanen fungerar därav även som en resurs som ger 

stöd i arbetet som förskollärare. Utifrån The JDR Model skulle det här dilemmat kunna ses 

som skapat på grund av organisatoriska krav, krav som leder till utökade arbetsåtaganden. I 

och med att många av intervjupersonerna inte upplever tillgång till de organisatoriska 

resurserna så berättar de att de ofta behöver tampas med denna oförenlighet som leder till 

upplevelsen av stress. Med nuvarande personalbemanning är det svårt att räcka till för att 

både vara tillräckligt närvarande i barngruppen och att hinna med det administrativa arbetet. 

Studier visar att det är viktigt att det finns tid till den planering och administration som ingår i 

yrkesrollen (Mazzola et al., 2011). Denna tid som behövs kräver en högre personaltäthet och 

det är inget som förskolläraren som enskild individ kan styra över. Den uppgiften ligger på 

uppdragsgivarna, att matcha resurserna till de krav som ställs på förskollärarna i deras 

yrkesutövning. För att förskollärarna ska kunna möta de olika organisatoriska kraven som 

ställs på dem som yrkesverksamma krävs en förändring i tillgången av organisatoriska 

resurser i form av mer tid för planering och administration. För att denna tid ska kunna 

tillgodoses krävs en ökning i personaltätheten inom den kommunala förskolan. 

 De förändringar som skett och det dilemma som det leder till ställer självklart också olika 

former av psykiska krav på individen. Den självattribuerade stressen blir här applicerbar 

genom att individens egenskaper skapar en grund som antingen ger tillräckligt med psykiska 

resurser för hantering av kraven eller så infinner sig upplevelsen av stress. De psykiska 

kraven kräver psykiska resurser som individen själv måste stärka och/eller anskaffa. Den 

självattribuerade stressen ses som beroende av de krav individen ställer på sig själv, en 

obalans mellan krav och resurser som finns inom individen. Denna obalans har sedan 

individen med sig in i arbetet vilket påverkar den upplevda arbetsstressen. 

 Flexibilitet var ett återkommande ämne som uppdagade sig i intervjuerna med de flesta av 

deltagarna och då både i relation till de själva, deras kollegor och verksamhetsplaneringen. 

Detta krav kan man se som både psykiskt och organisatoriskt, möjligtvis även socialt. Det 

ställer stora individuella krav på den enskilda individen i de situationer där denne snabbt 

måste anpassa sig till nya förutsättningar som ställs då något inträffat. Samtidigt är det 

organisatoriskt då verksamheten och dennes planering lätt måste gå att förändra i och med hur 

dagens utgångspunkter ser ut. Den sista kravtypen som då skulle kunna vara social och 

handlar om de svårigheter som ställs på personalgruppen i stort när flexibilitet är ett måste för 

att få verksamheten att fortgå. Alla är inte lika benägna att agera flexibelt vilket kan skapa 

svårigheter i samarbetet i arbetslaget. För att kunna hantera denna stressor är det viktigt att de 

krav som ställs matchas med rätt typ av resurs. Om man ser till de svårigheter som uppstår i 

gruppen om inte alla är lika omställningsbenägna, gäller det att det i de situationerna finns 

sociala resurser att tillgå i form av möjlighet för ventilation med och socialt stöd från kollegor 

och ledning. 

 Underbemanning, det andra temat och dess stressorer, kvantitativa personalproblem och 

vikarieproblematik, som utifrån The JDR Model (Bakker & Demerouti, 2007) kan ses som 

stress skapad av obalansen mellan organisatoriska krav och organisatoriska resurser. I den 

aktuella kontexten handlar resurserna om för låg personaltäthet i relation till antal barn. Även 

om det hos vissa förskolor även handlade om brist på ekonomiska resurser så kom det 

fortfarande på tal i relation till personal och då i frågan om tillåtelse att anskaffa vikarier. 

Intervjupersonerna redogör även för upplevelsen av stress på grund av att behöva introducera 

en ny person i verksamheten. Så även om man får en extra vuxen i arbetslaget så behöver inte 

det leda till reducering av stressupplevelsen. De knappa resurserna som tillförs verksamheten 

i förskolan när det kommer till bemanningen resulterar i att det inte finns marginaler för ett 
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bortfall. Om de organisatoriska resurserna minskar en dag, exempelvis i och med att en 

ordinarie personal är frånvarande, så känns det direkt av genom upplevelse av stress. Det kan 

upplevas som stress även om det tillförs en vikarie. Vikarien kan sällan fylla det tomrum som 

en ordinarie lämnar efter sig, då en vikarie inte kan ta över det fulla ansvar som en ordinarie 

personal har. Det behöver inte heller vara så att det är personalbrist utan det räcker med att det 

finns brister i schemat som resulterar i bristande personaltäthet vissa tider under dagen. 

Upplevelsen av att vara ensam ansvarig över ett större antal barn är en stress oavsett vad den 

kommer sig av. En vikarie är en organisatorisk resurs som kan sättas in om det är brist på 

organisatoriska resurser i form av ordinarie personal, denna tillförda resurs är tänkt att minska 

de ökade kraven som uppkommer då personaltätheten är låg, men det upplevs inte räcka till 

som resurs, en vikarie upplevs som tidigare sagt sällan kunna ersätta en ordinarie. Om det i 

grunden fanns mer organisatoriska resurser i form av högre personaltäthet från början, så 

skulle kanske inte en enskild ordinarie personals frånvaro påverka upplevelsen av stress på 

det sätt som det upplevs idag. Flera av deltagarna i denna studie vittnar om att man idag hellre 

försöker lösa personalbrist genom att pussla om inom förskolan eller använder sig av väl 

kända vikarier för personal och barn än att ta in en utomstående som ibland upplevs leda till 

merarbete snarare än avlastning. Det tycks behövas högre kvalitet på de organisatoriska 

resurserna som tillförs vid personalbrist för att de ska få önskad effekt på upplevelsen av 

stress. I studien framkom också att man ibland inte kunde ta in vikarier på grund av 

ekonomiska begränsningar. Då ökar kraven på personalgruppen utan att några resurser 

tillförs. 

 Den dagliga kontakten med människor har i den här studien visat sig spela en stor roll för 

intervjupersonernas upplevelse av stress. Det som berördes var exempelvis hur relationen till 

föräldrarna kan påverkas av att man är tvungen att ta upp svåra ämnen som rör deras barn och 

att man som förskollärare känner att man får anstränga sig för att bedriva en verksamhet som 

alla föräldrar är nöjda med. När det gäller barnen så kan kontakten upplevas ansträngd på 

grund av att en del barn kan ha speciella behov och därför kräva mer av förskollärarens 

uppmärksamhet. En annan problematik som uppstår när det gäller barnen är barngruppens 

storlek i relation till personalantalet.  Relationen till kollegorna färgas av kvalitén på 

samarbetet i arbetslaget, något som kan påverkas negativt av hög personalomsättning eller 

brist på tillit till kollegor. De här relationerna ställer krav på förskolläraren som denne 

behöver resurser för att hantera. Resurserna i det här fallet för att kunna hantera samarbetet 

handlar om ett öppet klimat i arbetslaget, att lagarbetet funkar och att man känner stöd ifrån 

kollegorna, medan resurserna för att kunna hantera individualiteter hos föräldrar och barn 

snarare handlar om en gedigen erfarenhet inom barnomsorgen. Något som kan försvåra 

hanteringen av dessa relationer kan vara om det är brist på dessa resurser och andra resurser 

såsom personal. Kopplat till The JDR Model kan de här relationerna ses som psykiska krav 

genom att en del av hanteringen av dem måste ske med hjälp av resurserna som individen har 

inom sig. Men till största del handlar det om sociala krav då problemtiken ligger i kontrakten 

och samarbetet med andra människor. Därav krävs det även sociala resurser i form av det som 

beskrivits ovan såsom erfarenhet. Tillgång till handledning och vidareutbildning skulle också 

kunna vara en resurs som skulle minska upplevelsen av stress i arbetet med människor. Men 

det är ovanstående resurser (exempelvis gott klimat i arbetslaget, känslan av stöd från 

kollegor, och god erfarenhet) som presenterats ovan som framträtt centrala i den här studien. 

 Kelly och Berthelsen (1995) som undersökt stressorer hos förskollärare i Australien fann 

en rad stressorer som liknar de som framkom i denna studie. Exempelvis fann de tidspress 

vilket kan sättas i relation till det dilemma som förskollärarna berör i den här undersökningen, 

balansen mellan att hinna med arbetet i barngruppen och det administrativa. Finns tillgång till 

resursen tid och bemanning så skulle detta dilemma troligen inte upplevas lika starkt. Kelly 

och Berthelsen (1995) redogör vidare för stressoren icke-lärarrelaterade uppgifter och de 
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uppgifterna går snabbt att koppla till dilemmat och den administration som förskollärarna 

måste ägna mycket tid till. Studien fann även stressorerna barnens behov, problem med 

föräldrarna och mellanmänskliga relationer (Kelly & Berthelsen, 1995) som går att placera 

under temat: arbete med människor som redogjorts för i den här studien. Även om 

förskollärare i Kelly och Berthelsens (1995) studie inte innebär exakt samma yrkesgrupp som 

förskollärare i den här studien så visar den här kopplingen på relevansen av studiernas 

resultat. Troligtvis går det inte att tala om att dessa stressorer upplevs av alla förskollärare i 

alla sammanhang men relation mellan studiernas funna stressorer visar på att det är ett 

arbetsmiljöproblem som bör åtgärdas för att kvalitén inom barnomsorgen skall säkras. 

Om studien hade involverat fler kommuner utspridda över hela Sverige så hade kanske fler 

stressorer gått att urskilja samt att man kunnat se olikheter mellan storstadskommuner och 

kommuner på landsbygden. Varians i upplevelsen av stress, om man ser till den variationen 

som framkommit bara i detta lilla urval, hade säkerligen också visat sig skilja mellan 

kommunerna. Det skulle även vara av intresse att se om det finns skillnader i 

stressupplevelsen och typer av stressorer hos förskollärare verksamma inom kommunal sektor 

och privat sektor. Gedigna kvalitativa studier som identifierar stressorer i förskolan kan sedan 

utgöra ett underlag för kvantitativa större populationsstudier för att undersöka utbredningen 

av olika stressorer inom förskolan i Sverige. Resultaten från denna studie kan betraktas som 

en del av grunden för fortsatt forskning inom detta område.  
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