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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka kvinnliga förskollärares upplevelser av arbetsrelaterad 

stress. Syfte och frågeställningar togs fram då stress är ett aktuellt ämne och intressant för 

personligt välmående såväl som ur ett folkhälsoperspektiv. Förskollärare tillhör den grupp av 

yrken som är värst drabbade av stress och ohälsa, vilket bidrog till att just förskollärare ingår 

i studien. En kvalitativ metod valdes och studien gjordes genom att sju förskollärare 

intervjuades. En semistrukturerad intervjuguide användes, materialet analyserades med en 

manifest innehållsanalys och resultatet visade att den enskilt största faktorn för upplevelsen 

av arbetsrelaterad stress var de stora barngrupperna. Personaltätheten upplevdes som för låg 

och stressen gav sig uttryck i trötthet, vilket gjorde att förskollärarna efter arbetsdagens slut 

var energilösa och arbete- livsbalansen påverkades negativt. Fritidsaktiviteter prioriterades 

ofta bort på grund utav tröttheten, därmed påverkade den arbetsrelaterade stressen 

förskollärarnas lediga tid på ett negativt sätt.  

Nyckelord: Arbetsmiljö, Politik, Socialt stöd, Stressrelaterad ohälsa.



 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate how the female preschool teachers are experiencing 

work-related stress. The aim and issues have been produced because stress is a current topic 

and therefore interesting for the personal well-being as well as for the public health. The aim 

of the study is to examine female preschool teacher’s experiences of work-related stress. 

Preschool teachers belong to the group of professions that are most affected by stress and 

illness, therefore are they included in the study. A qualitative approach was chosen, and the 

study was done by interviews of seven preschool teachers. A semi-structured interview guide 

was used, the material was analyzed using a manifest content analysis and the results showed 

that the single biggest factor for the experience of work-related stress was the major groups 

of children. Staffing was perceived as too low and stress gave rise to fatigue, which made the 

preschool teachers feel a lack of energy after the working day. This gave a negative effect on 

their working- life balance. The work-related stress also effected the preschool teachers free 

time, because of the weariness they often had to waive their leisure activities. 

Keyword: Policy, Social support, Stress-related illness, Work environment.  
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1 INTRODUKTION 

Upplevelsen av arbetsrelaterad stress är individuell och påverkar såväl personen ifråga som 

hens omgivning. Stress och ohälsa är folkhälsoproblem som ökar och för att kunna arbeta 

hälsofrämjande och preventivt bör studier inom ämnet göras. Faktorer som påverkar vår 

upplevelse av stress inom arbetslivet varierar, men då problemet är stort inom läraryrket så 

valdes denna kategori att ingå i aktuellt examensarbete. Förskollärare har en viktig roll i 

samhället då de har hand om barn vars föräldrar arbetar och bidrar till samhällsutvecklingen. 

Utan förskolan skulle familjelivet inte se ut som det idag gör, bland annat har förskolan varit 

en viktig del i kvinnors frigörelse och deras rätt till arbete utanför hemmet. Förskolläraryrket 

är kvinnodominerat och statusen behöver höjas, detta kan politiker påverka genom att 

förbättra arbetssituationen och lönerna. Barngrupperna är stora och personaltätheten låg, 

vilket bidrar till pedagogernas upplevelser av arbetsrelaterad stress.  

Valet av ämne för examensarbetet var enkelt att ta då jag har erfarenhet av förkolläraryrket 

samt en viss inblick i verksamheten. Som kvinna är jag även intresserad av 

kvinnodominerade yrken som påverkas av politiska beslut, alltså verksamheter inom 

offentlig sektor. Under min utbildning i folkhälsovetenskap har arbetsplatsen belysts som en 

stor och viktig arena för det hälsofrämjande arbetet. Förskolan är en viktig del i samhället 

samt en stor ”arbetsgivare” och då kan verksamhetsförbättringar få stor betydelse för både 

pedagoger och barn. Genom att studera vilka faktorer som bidrar till stress inom förskolan så 

ökar möjligheterna till att också förändra samt förbättra desamma. Förhoppningen med 

examensarbetet är att belysa vilka faktorer som behöver förändras för att förskollärarna ska 

uppleva sin arbetsmiljö som mindre stressig. Det finns mycket att vinna om verksamheten 

bedrivs hälsofrämjande, förskolan är en generationsöverskridande arena. 
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2 BAKGRUND  

Enligt Levi (2001) är stress en kraft som deformerar kroppar. Stress handlar om hur väl en 

individ hanterar påfrestningar och anpassningskrav, speciellt nya och ovana sådana. 

Påfrestningarna kan vara av olika slag, fysiska, psykiska eller sociala. Stressen sätter igång 

kroppen och detta kan i det långa loppet orsaka förslitningsskador.  

2.1 Begrepp och definitioner 

Förskollärare: avser i detta examensarbete både förskollärare och barnskötare, om inte 

annat anges.  

Kontaktpolitiker: avser i denna studie den politiker som är utsedd, av de styrande i 

kommunen, att besöka förskolan samt se hur verksamheten bedrivs.  

2.2 Folkhälsa och arbetsliv  

Vår hälsa påverkar oss i livets alla faser. Hälsa handlar om välmående och att hitta en balans 

mellan fysisk aktivitet, återhämtning och att hitta ett socialt sammanhang där man känner 

sig hemma. Hälsa är både en resurs och en förutsättning för mänskligt liv. Då vi tillbringar en 

stor del av vår tid på arbetet så kan insatser på den arenan vara betydelsefulla. 

Sjukskrivningar på grund av stress samt utbrändhet medför stora kostnader och genom ett 

preventivt arbete skulle problemen kunna minskas (Kostenius & Lindqvist, 2011). Studier 

visar att mellan 50 och 60 procent av alla förlorade arbetsdagar har kopplingar till 

stressrelaterade problem, siffrorna gäller för hela EU (EU, 2002). Kostnaderna för samhället 

blir även stora då människor som lider av stressrelaterade problem bidrar till en ökad 

konsumtion av hälso- och sjukvård (Levi, Sauter & Shimomitsu, 1999).     

EU (EU, 2002) har slagit fast att arbetsgivaren har ett ansvar för de anställdas hälsa. 

Dokument behandlar bland annat risker och att arbetet ska anpassas efter varje individ. 

Arbetsplatsen bör också ha en plan för det preventiva hälsoarbetet. De stressrelaterade 

problemen är stora bland de anställda då kraven inte balanseras med de anställdas egen 

känsla av kontroll över arbestuppgifterna. Resultaten visar även att arbete- livsbalansen 

påverkades negativt av stressen då fritiden inte räcker till (Arbetsmiljöverket, 1999). Hälsans 

bestämningsfaktorer bygger på övergripande strukturella faktorer, individens livsvillkor, 

levnadsvanor samt sociala relationer. De olika faktorerna påverkar varandra och alla delar är 

lika viktiga för vårt välmående. Arbetslöshet kan bidra till sämre matvanor och övervikt. 

Övervikten ökar sedan risken för hjärtinfarkt. Faktorer som påverkar behöver inte vara direkt 

kopplade till individen, det kan även ligga på samhällsnivå 
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(http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/).  

En lång utbildning har visat sig vara positivt för välmående och levnadsvanor. Chanserna till 

arbete är högre och den sociala delaktigheten i samhället stärks. Utbildningens längd är en 

faktor som påverkar ojämlikheter i hälsa och konsekvenserna är ofta sämre livsvillkor och 

levnadsförhållanden för de med en kortare utbildning. I synnerhet är det kvinnor som 

drabbas negativt av att ha en kortare utbildning, bland annat är förskrivningen av 

sömnmedel samt lugnande medel extra hög i den gruppen (Socialstyrelsen, 2014).    

Den arbetsrelaterade ohälsan, däribland stressen, orsakar utöver personligt lidande även 

sociala skillnader i hälsa, bidrar till en försämrad ohälsa i befolkningen samt påverkar 

tillväxten i landet negativt. Sverige har elva målområden för folkhälsan och däribland finns 

”Hälsa i arbetslivet”, målområde fyra. Målområdet har sin utgångspunkt i att kraven från 

arbetet skall balanseras med människors fritid, detta för att skapa arbete- livsbalans. Arbetet 

ska präglas av en säker och trygg miljö, psykiskt, fysiskt samt socialt. Att arbeta 

hälsofrämjande ger arbetarna en större delaktighet och det i sin tur kan ge dem en större 

känsla av kontroll över sina arbetsuppgifter. Just den egna kontrollen är av betydelse för 

känslan av arbetsrelaterad stress 

(http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/).  

Stressrelaterade problem påverkar individers hälsa och livskvalitet samtidigt som det kostar 

samhället stora summor pengar, bland annat för sjukskrivningar och rehabiliterande vård. 

När människor blir sjuka så påverkas hela deras omgivning och för att motverka eventuella 

negativa spiraler av ohälsa bland befolkningen så är det viktigt att arbeta preventivt (Levi, 

2004). I Arbetsmiljölagen står det bland annat att arbetsförhållandena skall utformas för att 

ge arbetstagaren möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling, vilket är positivt ur 

folkhälsosynpunkt (http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel02.aspx). 

Anställningsotrygghet är en orsak till stress och sämre självuppskattad hälsa, detta visar en 

studie där svenska kvinnor deltog (Näswall, Lindfors & Sverke, 2012). Hur väl man klarar av 

stressrelaterade problem varierar mellan individer då alla har olika förutsättningar. Faktorer 

som spelar in är exempelvis socialt stöd, individens aktuella hälsoläge samt personens 

copingförmåga (Levi, 1990).  

Ett problem som uppstår då det kommer till folkhälsa är att ingen aktör vill ta på sig ansvaret 

för den komplexa situationen. Arbete kan orsaka stress och stressen i sin tur kan bidra till en 

försämrad hälsa, både för individen samt sett ur ett folkhälsoperspektiv (Levi, Sauter & 

Shimomitsu, 1999).     

2.2.1 Bestämningsfaktorer för hälsa inom arbetslivet 

Bestämningsfaktorer för hälsa inom arbetslivet är arbetsmiljöfaktorer, psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer, anställningstrygghet samt återhämtning mellan arbetspass. Faktorerna 

mäts i olika indikatorer (http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-

och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/). 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/
http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel02.aspx
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/
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Arbetsmiljöfaktorer inbegriper arbetsskador (arbetssjukdomar och arbetsolycksfall) och 

självskattad arbetsorsakad ohälsa. Det är ett begrepp för alla faktorer som rör individers 

arbetsförhållanden. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer handlar om krav, inflytande och stöd i 

arbetet, vilket har samband med ohälsa och långtidssjukskrivningar. Anställningstrygghet 

behandlar de anställdas oro för att förlora arbetet samt andelen behovsanställda. Stressen 

ökar för de anställda som känner en otrygghet när det gäller anställningen. Återhämtningen 

mellan arbetspassen är betydelsefull för att må bra och då blir hela livssituationen viktig. 

Indikatorerna för att mäta återhämtningen är möjligheter till vila efter arbetsdagen, trötthet 

efter arbetet eller avsaknad av tid för familjen, vänner eller fritidsaktiviteter. 

Stressreaktioner, sömnstörningar och utmattningssyndrom är exempel på besvär som 

påverkas av bristen på återhämtning. Kvinnor upplever att de har mindre tid till 

återhämtning efter arbetet, jämförelsevis med män (Socialstyrelsen, 2013).  

2.3 Stress och arbetsrelaterad stress  

Arbestreaterad stress är en konsekvens av belastande förhållanden på arbetet. Problemet tar 

sig olika uttryck beroende på yrke och arbetsuppgift. Arbetsgivaren har ett ansvar att 

förebygga ohälsa samt se till att arbestmiljön är god. För att undvika arbetsrelaterad stress är 

en balans mellan krav och resurser en förutsättning. Som arbetsgivare kan åtgärderna bestå i 

att minska arbetskraven eller öka resurserna (http://www.av.se/teman/stress/).    

De senaste två åren har de stressrelaterade problemen ökat bland de yrkesverksamma i 

Sverige. Stress är en stor orsak till ohälsa bland människor då det i ett längre perspektiv 

påverkar kroppen negativt. Besvär kopplade till stress och psykiska påfrestningar ökar 

framförallt bland kvinnor (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-

okar-i-arbetslivet/). Hela livssituationen påverkar vår hälsa och därför är det viktigt att hitta 

en balans mellan krav i arbetet respektive krav utanför arbetet, detta för en god återhämtning 

(http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/aterhamtning-mellan-

arbetspass/).  

Orsaker till skillnaden av upplevd stress mellan könen kan vara dubbelarbete bland kvinnor 

eller att arbetsuppgifterna samt typen av arbete skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Lärare 

tillhör de yrkesgrupper som är mest utsatta för stress. När stressen är ständigt närvarande 

blir den farlig och orsakar problem, vilket ses i sjukskrivningsstatisktiken samt hos 

Försäkringskassan (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-

arbetslivet/). Under år 2014 var omkring 6 procent av kvinnliga arbetare sjukskrivna minst 

en dag på grund av arbetsrelaterade besvär. Siffran för män var 4 procent. Inom läraryrket 

var omkring 10 procent av de kvinnliga lärarna samt omkring 9 procent av de manliga 

lärarna frånvarande minst en dag (Arbetsmiljöverket, 2014).  

Forskning har visat att de interna krav som lärare och förskollärare ställer på sig själva samt 

de externa krav som kommer ovanifrån, exempelvis från chefen, påverkar den 

arbetsrelaterade stressen. Kraven var högre än vad pedagogerna kände att de klarade av, 

detta gällde bland annat den ständiga tidspressen och att hinna möta barnens behov. Den 

http://www.av.se/teman/stress/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/aterhamtning-mellan-arbetspass/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/aterhamtning-mellan-arbetspass/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/aterhamtning-mellan-arbetspass/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
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aktuella studien betonade vikten av fortsatta studier inom området (Kelly & Berthelsen, 

1995). Att det krävs mer forskning angående pedagogers arbetssituation stöds även av Hall-

Kenyon, Bullough, MacKay och Marshall (2014).  

En svensk studie på yrkesverksamma kvinnor visade att 33 procent av deltagarna upplevde 

att arbetsstressen påverkade fritiden negativt. Det egna engagemanget samt individuella krav 

var andra orsaker till stress och oro. Den arbetsrelaterade stressen är starkt kopplad till höga 

sjukskrivningstal (Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund & Hensing, 2009).  

2.3.1 Arbete- livsbalans  

En studie har visat att stress och utbrändhet påverkas av olika faktorer i livet, både arbete 

och livssituation, samt att de olika faktorerna kan variera över tid (Evolahti, Hultell & Collins, 

2013).  I dagens samhälle är det vanligt att kvinnor kombinerar arbete med ett stort ansvar 

för sysslorna i hemmet. Dubbelarbetet som kvinnor ofta utför bidrar till stress och trötthet. 

En studie visade på behovet av en politik som uppmuntrar män och arbetsgivare till att 

arbeta för en mer jämnställd arbetssituation (Martín-Fernández, de los Ríos, Cazorla & 

Martínez-Falero, 2009).  

Om män tog ett större ansvar för att skapa jämlika villkor i samhället skulle kvinnors stress 

kunna minskas. Detta ses i en studie där familjebildning visade sig vara en viktig faktor till 

ökad stress samt en försämrad arbete- livsbalans hos kvinnor (Laurijssen & Glorieux, 2013). 

Arbete- livsbalansen innebär en medvetenhet om och respekt inför att anställda har ett liv 

även utanför arbetet och att det är viktigt att finna en balans mellan arbete och fritid 

(Lindberg, 2011). Balansen mellan arbete och privatliv försämras då familjen utökas och 

ansvaret för barnet ofta läggs på kvinnan. Deltidsarbete gav kvinnorna en lägre stressnivå då 

de upplevde en bättre arbete- livsbalans (Laurijssen & Glorieux, 2013). Stressrelaterade 

symtom och sjukskrivningar påverkas av faktorer både i arbetslivet och i privatlivet. Kvinnor 

är ofta överambitiösa och vill visa sig framgångsrika i både arbetsliv och privatliv. För 

kvinnor krävs det extra hårt arbete för att ”lyckas”, då könsdiskriminering är ett vanligt 

inslag i samhället. Ledarskap och obalanser på arbetsplatsen bör förbättras för en ökad 

jämställdhet och bättre hälsa bland kvinnor i arbetslivet (Sandmark, & Renstig, 2010).  

Kroppen har en stor förmåga till återhämtning, men utsätts kroppen för en långvarig stress 

och upprepad belastning så kommer detta att ge negativa konsekvenser för hälsan (Kostenius 

& Lindqvist, 2011). Stress och utbrändhet går inte bara att förklara med höga krav och en hög 

arbetsbelastning, för att hitta en förklaring verkar hela det sociala sammanhanget vara 

viktigt. Den sociala, ekonomiska och kulturella utveckling som skett under det senaste 

århundradet har påverkat industrin. Arbetsmarknaden har förändrats från industri till en 

tjänstesektor och detta har ökat de psykosociala påfrestningarna (Schaufeli, Leiter & 

Maslach, 2009).  

2.3.2 Epidemiologiska aspekter på stress  

Epidemiologiskt sett är stress ett stort problem och fördelningen mellan män och kvinnor 

visar att kvinnor är den grupp som påverkas mest negativt då de oftare dubbelarbetar. 
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Determinanterna är arbets- och privatliv samt hur dessa kombineras, alltså hur arbete- 

livsbalansen ser ut. För att kunna förebygga och arbeta preventivt är det viktigt att studera 

risk- och friskfaktorer samt hur exponeringen av stress ser ut i samhället. Män har visat sig 

ha en bättre förmåga att varva ner efter arbete och då återhämtning är en viktig faktor för 

arbete- livsbalansen så är det därför relevant att sträva efter ett delat ansvar för hem och barn 

mellan män och kvinnor (http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-

och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/). 

Vilken form av diagnos man som patient kan få varierar om man jämför olika länder. Globalt 

sett är stress och utbrändhet vanligt, men den sociala acceptansen varierar. I vissa länder ger 

utbrändhet en medicinsk diagnos, medan det i andra länder ger en psykisk diagnos som inte 

är helt accepterat i samhället (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). 

Varje år bedriver EU-länderna en gemensam kampanj under den europeiska 

arbetsmiljöveckan i oktober. År 2014-2015 är den arbetsrelaterade stressen tema för veckan. 

Mer än hälften av de europeiska arbetstagarna upplever stress på sitt arbete och då 

konsekvenserna är stora för individ och organisation så satsas det nu extra inom detta 

område. Bland de prioriterade verksamheterna återfinns förskolor 

(http://www.av.se/Aktuellt/eu_veckan2014-2015/).   

Under senare år har tempot på arbetsplatser ökat, bemanningen minkskat och detta 

samtidigt som de anställda ges mindre möjligheter till att påverka sin situation. Utvecklingen 

har speciellt drabbat kvinnodominerade yrken inom skola och vård, verksamheter inom den 

offentliga sektorn där besparingskraven varit höga. Töres Theorell, Professor emeritus 

i psykosocial medicin, vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet, anser att 

arbetsgivare inte är tillräckligt medvetna om hur stora kostnaderna för ohälsa bland de 

anställda egentligen är (https://www.suntliv.nu/forskning/stoppa-stressen/viktigt-med-

eget-inflytande-over-sin-arbetssituation/). Går människor till arbetet trots att de mår dåligt 

så kommer det att ge negativa hälsoeffekter i ett längre perspektiv. Risken för 

långtidssjukskrivningar ökar, individen gör ofta ett sämre jobb och kollegorna drabbas av en 

ökad belastning. Då arbetskraven är höga och stressnivån stor måste de anställda hela tiden 

vara på helspänn. Återhämtningen blir sämre då överstimuleringen påverkar den psykiska 

hälsan, om kroppen är i ett konstant stressläge kommer det att resultera i sjukdom 

(https://www.suntliv.nu/forskning/stoppa-stressen/viktigt-med-eget-inflytande-over-sin-

arbetssituation/). Förskollärare och lärare är yrken där speciellt kvinnor (Arbetsmiljöverket, 

2014) upplever arbetsrelaterad stress och detta syns i sjukdomsstatistiken 

(http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/). 

2.4 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska perspektivet utgår från Krav-kontroll-stöd-modellen samt copingförmågan.  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/
http://www.av.se/Aktuellt/eu_veckan2014-2015/
https://www.suntliv.nu/forskning/stoppa-stressen/viktigt-med-eget-inflytande-over-sin-arbetssituation/
https://www.suntliv.nu/forskning/stoppa-stressen/viktigt-med-eget-inflytande-over-sin-arbetssituation/
https://www.suntliv.nu/forskning/stoppa-stressen/viktigt-med-eget-inflytande-over-sin-arbetssituation/
https://www.suntliv.nu/forskning/stoppa-stressen/viktigt-med-eget-inflytande-over-sin-arbetssituation/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
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2.4.1 Krav-kontroll-stöd-modellen  

Krav-kontroll-stöd-modellen är framtagen av Robert Karasek och Töres Theorell (Theorell, 

2005). Modellen har blivit viktig för att förstå varför människor klarar av krav olika bra. 

Fysiska och psykosociala faktorer på arbetsplatsen är viktiga att arbeta med då arbetsplatsen 

som arena har stora förbättringsmöjligheter. Stress och lågt eget beslutsutrymme kan leda till 

sjukdom och för att förstå dessa samband är krav-kontroll-stöd-modellen bra att utgå ifrån. 

Sedan länge har arbetsplatsen varit en arena i arbetet mot ohälsa och sjukdom, men på 

senare tid har även det preventiva arbetet fått ett allt större utrymme. Då det kommer till 

förebyggande hälsoarbete, hälsofrämjande insatser, är det viktigt att också tänka på att hem 

och fritid spelar in i människors välmående. Helheten blir viktig då hälsofrämjande arbete 

bedrivs, både de sociala och psykologiska aspekterna bör ingå. För att hantera psykiska krav 

krävs besluts- och handlingsutrymme samt egen kontroll över arbetsuppgifterna. Finns ett 

bra stöd klarar vi samtidigt ofta högre krav. Ett sämre stöd ger en arbetssituation där kraven 

känns övermäktiga (Theorell, 2005).  

En arbetsmiljö där kraven är relativt låga och det egna beslutsutrymmet högt kan kallas 

”avspänt arbete”. Ett effektivt arbetsklimat kan även beskrivas med höga krav och ett högt 

utrymme för beslutsfattande, ett arbetsklimat som beskrivs som ett aktivt arbete eller med 

ordet ”tänt”. Om kraven är låga och så även det egna beslutsutrymmet kan arbetet sägas vara 

”passivt”. Det mest ohälsosamma arbetsklimatet har höga krav i kombination med låg egen 

kontroll och ett lågt eget beslutsutrymme, ett så kallat ”spänt” arbetsklimat. Det aktiva 

arbetet, det ”tända”, är positivt så länge det är lustfyllt och stimulerande men läget kan 

förändras då den positiva stressen övergår till negativ stress. Om detta sker kan situationen 

leda till utmattning hos den anställde. När motivationen till arbetet övervinner instinkten att 

vila och att prioritera sitt privatliv så ökar risken för att bli sjuk i stress. Då man har studerat 

sjukdomsförekomsten har den stigit allteftersom, från ”jobb med låg anspänning”, ”passiva 

jobb”, ”aktiva jobb” till ”jobb med hög anspänning” (Levi, 2005).  

Stödet, som ses som en egen faktor i modellen, är mer positivt ju högre det är. Om de 

anställda känner en låg grad av stöd från chef och kolleger så påverkar det både krav och 

beslutsutrymmet negativt. Krav-kontroll-stöd-modellens hypotes är att arbetet blir mer 

effektivt samt ger fysiologisk och psykologisk tillväxt när det är kravfyllt och samtidigt 

stimulerande (Theorell, 2005).  

Krav-kontroll-stöd-modellen valdes för att det under intervjuerna framkom hur olika 

arbetskrav, bland annat pedagogiska läroplaner, påverkade förskollärarnas upplevelser av 

arbetsrelaterad stress. Pedagogernas egen kontroll över arbetssituationen var låg och stödet 

de fick varierade. De kände ett högt stöd från sin närmsta chef, medan de från politikerna 

inte alls kände sig stöttade. Det interna stödet, kolleger emellan, var högt och detta inverkade 

positivt på arbetssituationen. Modellen ansågs passande då dess olika faktorer tillsammans 

ger en bild av hur arbetsmiljön uppfattas.  
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2.4.2 Copingförmåga  

Att utöva kontroll i en situation handlar om copingförmågan hos den aktuella individen. Hur 

väl vi hanterar en situation är individuellt och kan påverkas av bland annat omgivningen, 

genetiska förutsättningar eller erfarenheter. Copingmönstret kan vara öppet eller dolt, vilket 

betyder att problemhanteringen sker öppet inför andra genom att man exempelvis vågar säga 

ifrån om en kollega behandlar en illa. Är beteendet istället dolt så väljer man kanske att gå 

undan och känner därmed en förödmjukelse. Studier har visat att ett dolt beteende kan leda 

till mer stress och risk för följdsjukdomar. Öppen eller dold copingförmåga påverkas av den 

psykosociala arbetssituationen och detta i sin tur påverkar vår känsla av upplevd stress. 

Hjälps kolleger åt i sitt sökande efter lösningar och copingmönster så kan detta leda till att 

man reagerar på ett bättre sätt i påfrestande situationer (Theorell, 2005). 

Förutsägbarhet, varaktighet och intensitet varierar mellan olika påfrestningar och detta 

påverkar såklart också hur väl vi hanterar situationen. Olika individer är olika 

motståndskraftiga gentemot de påfrestningar som vi utsätts för, vissa ser svårigheterna 

medan andra ser möjligheterna. Copingförmågan innebär att man efter att ha samlat relevant 

information angående situationen sedan noggrant överväger åtgärdsalternativen. När ett 

beslut tagits så genomförs sedan de optimala åtgärderna för att lösa problemet. Väljer man 

att blunda för problemet, att ”bara” acceptera läget, så återkommer vi till det dolda 

copingmönstret. Oavsett om man väljer att försöka förändra sin situation eller om man 

accepterar en icke åtgärdbar situation så kommer det att få effekter på hälsan (Levi, 2005).  

Copingförmågan är individuell och detta visade sig även under intervjuerna med de 

deltagande förskollärarna. Hanteringen av den arbetsrelaterade stressen skiljde sig åt mellan 

de olika intervjupersonerna. Metoderna för att minska stressen varierade mellan deltagarna 

och detta gjorde copingförmågan intressant för examensarbetet.  

2.5 Problemformulering  

En stor del av vuxenlivet tillbringas på arbetet vilket gör det viktigt att arbetsmiljön är bra. 

Om arbetsrelaterad stress blir långvarig riskerar kroppen att brytas ner och sjukdom blir 

oundvikligt. Förskollärare är enligt sjukdomsstatistiken hårt utsatta för stressrelaterade 

problem och den egna kontrollen över arbetsuppgifterna är viktig för känslan av stress. För 

att få en förståelse och kunskap om hur de upplever den arbetsrelaterade stressen samt vilka 

faktorer som orsakar densamma så behövs mer forskning.  

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka kvinnliga förskollärares upplevelser av arbetsrelaterad 

stress. 
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3.1 Frågeställningar  

 Hur upplever de kvinnliga förskollärarna den arbetsrelaterade stressen? 

 Vad är det som upplevs förorsaka den arbetsrelaterade stressen?  

 Vad uppfattar de behövs för att minska arbetsrelaterad stress?  

4 METOD  

Nedan beskrivs de olika delarna som utgör metoden för aktuellt examensarbete.  

4.1 Metodval  

Vetenskap handlar om att utforma en praktik där vi gör saker på basis av det vi vet, inte 

utifrån något som vi tror eller anser (Birkler, 2008). Inom vårdutbildningar handlar 

vetenskapsteori ofta om att i första hand skapa ny kunskap för en evidensbaserad praktik. 

Kunskapen skall vara tillämpbar samt ge oss en grund för våra handlingar. Vetenskapsteori 

beskrivs ibland som ”teorier om teorier”, vilket kan syfta till att vetenskap beskriver 

verkligheten genom teorier (Birkler, 2008).  

Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Inom 

kvalitativ forskning är intervjuer den mest använda metoden för att samla in material 

(Bryman, 2011). Intervjuer bygger på att samtal är en väg till kunskap. Det är inte ovanligt att 

den egna förförståelsen ifrågasätts då svaren kan överraska. Empirism och induktion utgår 

från observationer av verkligheten för att sedan dra slutsatser samt få en helhetsförståelse av 

verkligheten. Intervjuerna kan sedan kopplas samman med teori för att få ny kunskap (Kvale, 

1997). 

Viktigt är att forskaren är objektiv och värderingsfri för att ge studien ett resultat som är 

oberoende av forskaren själv. Studien ska vara av hög kvalitet, det vill säga ha en hög 

reliabilitet samt validitet, för att kunna replikeras och då få samma resultat eller se om 

resultatet uppkommit av slumpen. Inom kvalitativ forskning är pålitlighet en motsvarighet 

till reliabilitet och trovärdighet är en motsvarighet till validitet, begrepp vilka används inom 

kvantitativ forskning (Birkler, 2008). Kvalitativa studier är ofta mer subjektiva än 

kvantitativa studier, vilket betyder att ett större fokus ligger på förståelse, beskrivningar samt 

uppfattningar som intervjusvaren ger. Intervjuers pålitlighet kan stärkas genom ett 

undvikande av ledande frågor samt att analyserna sker på rätt sätt. Trovärdigheten följer hela 

studien, från hållbarheten i de teorietiska frågeställningarna till vilka metoder som använts 

(Kvale, 1997).  
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Valet att göra en kvalitativ intervjustudie gjordes då syftet handlar om förskollärares 

upplevelser. Då upplevelser och känslor bäst beskrivs i ord så valdes därmed intervjuer 

framför enkäter. Intervjuer ger även möjlighet att ställa följdfrågor samt få en direktkontakt 

med intervjupersonerna, vilka även kan opponera sig om något är oklart. Den kvalitativa 

metoden ansågs även relevant då intervjuer ger en närhet till intervjupersonerna samt att 

svaren blir mer ingående än vad de har möjlighet att bli under en enkätstudie. Då urvalet för 

studien skulle bli homogent valdes den kvalitativa metoden med tanke på att antalet 

deltagare då kunde hållas nere. Hade en kvantitativ metod valts hade ett större urval krävts, 

vilket hade medfört att deltagarna varit verksamma på olika förskolor.   

Genom ett induktivt synsätt på resultatet bygger vår kunskap på erfarenheter. Metoden ger 

oss ett resultat som kan kopplas till en teori, inte tvärtom vilket deduktivismen gör. Ett 

deduktivt synsätt utgår från teorin och förklarar sedan verkligheten (Birkler, 2008). För att 

förstå förskollärarnas upplevelser, som bygger på erfarenheter, användes ett induktivt 

synsätt.  

4.2 Urval  

Urvalet är den del av populationen som ingår i studien. Intervjupersonerna har kontaktats 

utifrån ett målinriktat urval. Tekniken bygger på att personerna skall ha goda kunskaper 

inom studiens ämne, detta för att kunna svara på forskningsfrågorna. Inom kvalitativ 

forskning används denna urvalsmetod ofta, speciellt med tanke på att de relativt få 

deltagarna skall kunna besvara intervjufrågorna (Bryman, 2011). Det målinriktade urvalet 

kan även sägas vara självselektivt, detta eftersom de förskollärare som ville delta fick 

”anmäla” sig. Först valdes ett målinriktat urval, den aktuella förskolan med dess personal, för 

att sedan bli ett mer selektivt urval där förskollärare angav intresse för att medverka i 

examensarbetet.  

Att just förskollärare valdes berodde på att lärare enligt statistik är bland de mest stress-

utsatta yrkesgrupperna. Då vissa förkunskaper angående förskolan i en kommun i Dalarna 

fanns, så valdes denna för att kontakta förskollärare villiga att ställa upp på en intervju. En 

kontaktperson fanns på plats, vilket ansågs öka möjligheten att hitta intervjupersoner. 

Förhoppningen var att sex till åtta personer skulle vilja delta, detta för att få ett tillräckligt 

stort material att analysera. Antalet anställda på förskolan är 13 förskollärare och 

barnskötare, varav fyra arbetar 75 procent och en assistent som arbetar 50 procent. Utöver 

personalen som har hand om barnen så arbetar även en kock på förskolan. Sju förskollärare, 

mellan 50 – 63 år, deltog i varsin intervju. De hade mellan 25 – 40 års arbetslivserfarenhet 

inom förskolan.  

Innan kontakt togs med personalen så fick studien ett godkännande av förskolans chef. 

Chefen var även villig att informera personalen om den kommande studien. Att få 

förskolechefens godkännande ansågs viktigt då det handlar om en offentlig verksamhet där 

personalen arbetar kommunalt, vilket kan ge ett mindre utrymme för egna initiativ. 

Godkännandet underlättar även möjligheten att få access till personalen, då denne kan agera 
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”dörröppnare”. Kontakten med personalen togs under ett besök på förskolan, där en 

presentation av studien gjordes. Vid detta besök delades även ett missivbrev ut (Bilaga A).  

4.3 Datainsamling  

En pilotintervju genomfördes innan de egentliga intervjuerna ägde rum. Pilotstudier och 

pilotintervjuer ger möjlighet till att testa om intervjuguiden är tydlig samt om frågorna 

fungerar i en intervjusituation. Finns det möjlighet att göra en mindre pilotstudie innan man 

sätter igång med den egentliga studien så är detta ett bra sätt att ta reda på om 

undersökningen kommer att bli bra. För att en studie skall bli kvalitativt godkänd är det 

viktigt att åtgärda eventuella problem i ett tidigt skede. Frågornas ordning, frågor som för 

intervjupersonen är otydliga eller frågor som ger liknande svar kan efter en pilotstudie 

förbättras. Intervjuaren får även en vana samt trygghet i sin position som intervjuare, vilket 

kan underlätta stämningen vid de egentliga intervjuerna (Bryman, 2011).  

Pilotstudier görs inte med personer som kommer att ingå i den egentliga studien. Dock är det 

bra om urvalet ändå kan liknas vid den egentliga studiens urval, annars riskerar pilotstudien 

att bli missvisande (Bryman, 2011). I examensarbetet har intervjuguiden testats under en 

intervju med en frivilligt deltagande förskollärare, från samma förskola som de egentliga 

deltagarna. För intervjuaren var det viktigt att få testa hur intervjusituationen kändes samt 

att få öva in intervjuguiden. Intervjuguiden bedömdes passande och inga ändringar gjordes 

efter pilotintervjun.  

Materialet till examensarbetet hämtades in genom intervjuer med förskollärare. Intervjuerna 

genomfördes individuellt och med stöd av en semistrukturerad intervjuguide. Frågorna har 

tagits fram för att svara på frågeställningarna och för att uppnå syftet. Det har ansetts viktigt 

att undvik ja- och nej-frågor då svaren bör vara utförliga för att uppnå syftet. Intervjuerna 

har inletts med inledande frågor, vilka har varit av det enklare slaget då det är bra om 

intervjupersonen känner sig avslappnad. Sedan har frågorna delats upp i teman utifrån 

frågeställningarna, detta för att sedan underlätta innehållsanalysen. Sista frågan gav 

intervjupersonen tillfälle att ta upp eventuella faktorer eller ämnen som hen ansåg att 

intervjun inte berört, men som ändå hade med syftet att göra (Bilaga B).  

Öppna frågor, vilka använts, ger inga svarsalternativ utan låter intervjupersonen tänka samt 

svara helt fritt. Genom att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide har intervjuaren 

specifika teman att utgå ifrån, samtidigt som intervjupersonen har ett stort utrymme att själv 

forma svaren. Guiden följs ofta, men passande följdfrågor kan ställas om det känns relevant. 

Intervjuaren har även en möjlighet att hoppa över frågor om dessa redan besvarats tidigare 

under intervjun. Semistrukturerade intervjuguider ger också en möjlighet till flexibilitet. För 

att förstå intervjupersonens upplevelser, förklaringar eller beteende kan denna flexibilitet 

under intervjuprocessen vara positiv. Att skapa en bra miljö för intervjun är viktigt, speciellt 

då intervjupersonen ska känna sig trygg och bekväm på vald plats. Miljön bör även vara 

ostörd samt kunna garantera att ingen obehörig hör vad som sägs (Bryman, 2011). 

Intervjuplatsen, vilken var planeringsrummet på aktuell förskola, gavs som alternativ av 

intervjuaren. Alla intervjuade förskollärare ansåg detta som passande då det underlättade för 
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dem att delta. Platsen valdes då det är en miljö där intervjupersonerna känner sig hemma 

och därmed även mer avslappnade, vilket är viktigt då de kan koncentrera sig på 

intervjusituationen.  

Intervjuerna spelades in, med en iPad, för att datainsamling och analys skulle ligga så nära 

empirin som möjligt. Då en manifest innehållsanalys gjordes av materialet från intervjuerna 

så fokuserades analysen på vad intervjupersonerna sa. Allt material har hanterats varsamt 

för att ingen utomstående skall kunna komma åt det och efter att arbetet har slutförts raderas 

ljudfilerna.   

4.4 Manifest innehållsanalys  

Innehållsanalyser syftar till att analysera texter och dokument på ett systematiskt samt 

replikerbart sätt. Texten kodas och fördelas i kategorier för att skapa en överblick över 

materialet. Att koda en text kan till exempel innebära att materialet bryts ner i kategorier för 

att se hur ofta förekommande liknande meningar är. En kod är förklarande begrepp 

(Bryman, 2011). Vid kondenseringen reduceras längre textstycken till kortare uttalanden som 

placeras i kategorier (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En induktiv ansats användes då kunskapen byggde på förskollärarnas erfarenheter, sedan 

kopplades kunskapen till teori. Innehållsanalysen genomfördes i flera steg. Först lästes allt 

material igenom ett flertal gånger. Steg två var att markera relevanta stycken i texten med 

överstrykningspennor, olika färger. Steg tre var att ta fram de meningsbärande enheterna, 

vilka är kompletta stycken text som svarar mot syftet. Under steg fyra kondenserades de 

meningsbärande enheterna till kortare textstycken. Fram till steg fyra hade varje 

intervjupersons material behandlats var för sig, men under själva kodningen togs alla 

intervjupersoners svar med under de olika koderna. Kodningen var steg fem och ett exempel 

på kod var Stöttande arbetsgrupp, där enheter som hade betydelse för förskollärarnas sociala 

stöd placerades. Under steg sex skapades sedan underkategorier samt kategorier. De olika 

kategorierna gör det enklare att se likheter och skillnader i svaren, samt även att koppla 

materialet till syfte och frågeställningar. 

Kategorier: Upplevelsen av stress, Faktorer som orsakar arbetsrelaterad stress, Faktorer för 

att minska den arbetsrelaterade stressen.  

Samma underkategorier användes för alla kategorier: Arbetsmiljö, Känslor, Politik samt 

Socialt stöd på arbetet.  

4.4.1 Manifest innehållsanalys, ett exempel.   

Här visas ett exempel på hur den manifesta innehållsanalysen gick till, från en 

meningsbärande enhet till kategoriseringen.  

Meningsbärande enhet: Vi har en fantastisk arbetsgrupp inne hos mig nu, vi stormtrivs. 

Kan prata om allting, vi kan se till varandra och vi strävar mot samma mål. Vi tycker ganska 

lika och vi ger varandra feedback. Och vi kan diskutera utan att tycka…att…ja, så här kan 
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man inte tycka. Ja, vi kan diskutera och vi har det jättebra. Alltså. Det får jag lov att säga. Det 

är skönt, jätteskönt, och underlättar mycket! Vi satt och pratade här om dagen, att vad skönt 

att vi kan säga vad vi tycker och tänker och ingenting känns fel. (IP7) 

Kondensering: Fantastisk arbetsgrupp med öppet klimat, strävar mot samma mål och 

stöttar varandra i arbetet.  

Kod: Stöttande arbetsgrupp. 

Underkategori: Socialt stöd på arbetet. 

Kategori: Faktorer för att minska den arbetsrelaterade stressen.  

4.5 Kvalitetskriterier  

De viktigaste kvalitetskriterierna inom forskning är objektivitet, pålitlighet, trovärdighet 

samt överförbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.5.1 Objektivitet  

En fråga inom vetenskapen handlar om huruvida intervjustudier kan vara objektiva eller ej. 

Då kunskapen är producerad genom intervjuer kan objektiviteten vara svår att bevara. 

Objektivitet ger tillförlitlig kunskap, vilken bör produceras systematiskt och även vara 

verifierad (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Subjektivitet är motsatsen till objektivitet och det finns fördomar om att kvalitativ forskning 

och den kunskap som produceras genom intervjuer är mer subjektiv än kvantitativ forskning. 

Om man låter intervjupersonen opponera sig mot frågor eller fördomar som framkommer 

under intervjun så kan objektiviteten på det sättet upprätthållas. Viktigt att tänka på är att 

intervjupersonen skall ges stor plats samt låta hen vara aktiv under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

För att studien skulle bli objektiv och fördomsfri har intervjupersonerna låtits ta stor plats 

under själva intervjuerna. Då forskaren låter deltagarna tänka samt svara i lugn och ro 

skapas en god stämning och forskaren ger intervjupersonerna utrymme för fylliga svar. 

Öppna frågor och ett öppet sinne ger objektivitet. Dock är kvalitativa studier alltid mer 

subjektiva än vad kvantitativa studier är.  

4.5.2 Pålitlighet  

Pålitlighet handlar om huruvida forskningsresultatet är tillförlitligt samt om det kan 

reproduceras av andra forskare. Under en intervjustudie kan pålitligheten bland annat ses 

om intervjupersonerna ändrar sina svar under intervjun. Att frågorna är tydliga samt passar 

syftet är viktigt. Intervjuarens pålitlighet är extra viktig då det kommer till att inte ställa 

ledande frågor. Under analysen av materialet är det sedan kategoriseringen och kodningen 
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som kan mäta pålitligheten. Analysen bör ge ett liknande resultat oavsett vem som genomför 

densamma (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att uppnå en hög grad av pålitlighet har intervjuguiden skapats för att motsvara syftet. 

Frågorna har noggrant skapats för att vara tydliga och öppna, vilket ger intervjupersonerna 

ett stort utrymme att svara. Ledande frågor har undvikts, för att inte påverka 

intervjupersonernas svar. En pilotstudie gjordes med en frivillig deltagare, detta för att testa 

intervjuguiden samt för att se så att de tekniska verktygen fungerade. Under analysen har 

kategorisering och kodning noggrant skapats.  

4.5.3 Trovärdighet  

En trovärdighet bör genomsyra hela studien. I kvalitativa studier är det viktigt att forskaren 

ständigt kontrollerar, ifrågasätter samt teoretiskt tolkar resultatet för att skapa giltighet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Alla steg i kunskapsproduktionen ska vara försvarbara, därför 

har arbetet präglats av att ifrågasätta de egna tankarna och om materialet svarar mot syftet. 

Forskarens skicklighet och tidigare forskningsinsatser kan ha betydelse för trovärdigheten, 

men då Kvale & Brinkmann (2014) beskriver sju stadier av validering (trovärdighet) så har 

hänsyn tagits till dessa.  

4.5.4 Överförbarhet  

Överförbarhet kallas inom kvantitativa studier för generaliserbarhet, alltså hur väl resultatet 

stämmer i andra liknande situationer. Vid intervjustudier som är relativt små till storlek och 

urval så kan det vara svårt att få ett överförbart resultat. Om resultatet kan överföras beror på 

kontext, undersökningspersoner samt situation. Att ta för givet att ett resultat kan användas i 

andra sammanhang går därmed inte. Ju färre deltagare i en studie, desto svårare blir det att 

överföra resultatet. All kunskap behöver inte vara överförbar, ibland är det viktigt att 

fokusera på förståelse samt handling i den sociala världen och då kan kvalitativa 

intervjustudier vara till godo (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Examensarbetet handlar om upplevelsen av arbetsrelaterad stress bland förskollärare och en 

kvalitativ metod ansågs vara det bästa alternativet för att uppnå syftet, därför får 

överförbarheten anpassas efter kontext samt urval.     

4.6 Etiska aspekter  

Metaetik, grundvillkor, handlar om att alla har samma värde och rättigheter. Deskriptiv etik 

beskriver hur den arbetsrelaterade stressen ser ut. Den normativa etiken handlar om vad 

man bör göra och beroende på resultatet så kan man hitta lösningar på eventuella problem. 

För forskaren är den interna etiken extra viktig, speciellt då den vetenskapliga hederligheten 

och att det är förbjudet att manipulera resultatet (Birkler, 2008). 
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För att anpassa studien efter de etiska grundvillkoren presenteras allt material på ett riktigt 

sätt, därmed är resultatet inte manipulerat.  

Kvale (1997) beskriver vissa etiska frågor som uppkommer under en intervjustudie. Samtycke 

och konfidentialitet är viktigt, deltagarna avgör om de vill vara med i studien samt kan 

avbryta om de känner för det. Materialet som framkommer under studien är anonymt och 

forskaren är ansvarig för att det förblir konfidentiellt. Anonymiteten är ett måste för att 

intervjupersonerna skall känna ett förtroende och för att de ska våga öppna sig inför 

intervjuaren. Forskaren har ett etiskt ansvar att verifiera, styrka, den kunskap som förmedlas 

och rapporteringen av resultatet bör tänkas igenom noggrant för att göras på rätt sätt.  

Allt material har hanterats på ett varsamt sätt för att förbli konfidentiellt. Alla deltagare har 

anonymisterats i resultatdelen, detta för att ingen av förskollärarna ska känna sig utpekad. 

Under utformningen av intervjuguiden betraktades frågorna utifrån ett perspektiv där 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga, detta för att inte orsaka onödigt lidande.  

Sedan år 2005 finns även ”WMA Medical Ethics Manual”, vilken är en global 

överenskommelse om de etiska principerna inom forskning och utgiven av World Medical 

Association. Den globala manualen är bland annat viktig för att säkerställa att all forskning 

håller en hög standard och att etiken respekteras, oavsett var i världen forskningen sker 

(http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_en.pdf). Etik 

ska skydda studiens deltagare samtidigt som den ger möjlighet till nya kunskaper (Birkler, 

2008). Att respektera de etiska principerna är viktigt i hela världen, och då även inom 

mindre studier likt denna. Då det handlar om att skydda deltagarna har hänsyn tagits till att 

exempelvis inte skapa onödigt lidande, respektera varje deltagare och hens anonymitet. 

Studien har även ett nyttovärde då stress är ett stort samhällsproblem och lärare samt 

förskollärare är en extra utsatt grupp. Kan studiens resultat ge yrkeskåren förutsättningar att 

skapa ett mindre stressigt arbetsklimat så har nyttovärdet uppnåtts.  

4.6.1 Praktiskt utövande av de etiska principerna 

Inför studien kontaktades chefen för förskolan där intervjupersonerna arbetade, detta för att 

få ett godkännande. Ett missivbrev skapades och detta beskrev kortfattat examensarbetets 

syfte samt innehöll kontaktuppgifter till intervjuare och handledare. Missivbrevet delades ut 

till intresserade förskollärare under ett besök på förskolan. Under besöket kunde 

förskollärarna även ställa frågor om arbetet. Genom dessa åtgärder uppfylldes 

informationskravet (Bryman, 2011), alla deltagare fick information om examensarbetet.  

Att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst betonades extra tydligt, likaså 

att alla uppgifter behandlas konfidentiellt för att bevara intervjupersonernas anonymitet. För 

att skapa ett förtroende lovades att ingenting av det som togs upp under intervjuerna skulle 

kunna spåras tillbaka till en specifik person. Den vetenskapliga hederligheten kan också 

kopplas till detta. Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011) uppfylldes i 

och med dessa åtgärder. 

http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_en.pdf
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För att det insamlade materialet skulle vara användbart samt till nytta skapades 

intervjuguiden under noggranna former. Nyttjandekravet (Bryman, 2011) infriades därmed. 

Materialet användes inte heller till andra ändamål än aktuellt examensarbete.  

5 RESULTAT  

Resultatet bygger på materialet som framkom under intervjuerna med förskollärarna. Varje 

enskild intervju hölls i planeringsrummet på den aktuella förskolan, detta för att skapa en 

lugn situation där intervjupersonerna kände sig hemma. Då inga störningsmoment förekom 

kunde intervjupersonerna koncentrera sig på frågorna och detta ökar resultatets pålitlighet 

samt trovärdighet.   

Resultatet presenteras utifrån studiens tre frågeställningar: 

Hur upplever de kvinnliga förskolelärarna den arbetsrelaterade stressen?  

Vad är det som upplevs förorsaka den arbetsrelaterade stressen? 

Vad uppfattar de behövs för att minska arbetsrelaterad stress? 

5.1 Upplevelsen av arbetsrelaterad stress  

Förskollärarna anser att den arbetsrelaterade stressen varierar under dagens lopp och även 

beroende på hur många barn som är närvarande. Samtliga intervjupersoner var överrens om 

att stressen som arbetet innebar för det mesta var negativ, alltså tog mer kraft än vad den 

gav. Många berättade om fysiska smärtor, exempelvis huvudvärk, hjärtklappning och ont i 

rygg, axlar samt nacke. Yrsel var också en vanlig effekt av stressen, speciellt då det var mycket 

som hände samtidigt. 

Ja jag åkte ju på något för ett par år sedan, yrsel. Jag såg ju ingenting på ett par dagar […] Jag 

vet inte om det kan vara stressrelaterat. Det var ju när jag jobbade heltid. Sen gick jag ju ner 

till 75 % efter det. Jag vet inte om det blev för mycket, utmattning eller något. Jag fick ingen 

diagnos men..ingen kunde definiera det […] Sen tog det flera år innan det gick över. Jag hade 

yrsel och så, det var otäckt. (IP5) 

Koncentrationssvårigheter var även det ett problem som förskollärarna kopplade till stressen 

och detta gav resultatet att ett flertal sa sig ha känslan av att känna sig splittrad. Många av de 

svarande sa sig också känna att de gjorde ett sämre jobb då de var stressade och inte hann 

tänka efter ordentligt.  

Den vanligaste känslan som förskollärarna kopplade till stressen var trötthet, alla sa sig ha 

erfarenhet av detta. Det förekom en viss variation mellan intervjupersonerna, ett antal av 

dem kände sig mer stresståliga medan resten ansåg att arbetet verkligen gav upphov till en 

jobbig stress- och trötthetskänsla.  
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En återkommande faktor bland förskollärarna var känslan av otillräcklighet. Stress och 

tidsbrist gör personalen frustrerad då de känner att de inte hinner med allt som de borde och 

även vill hinna med.  

Ja man blir ju frustrerad. Det blir man. Man blir ålagd, man ska hinna med det och det och 

det. Man får skala bort hela tiden. Fokus på barnen, igen. Det är ju för dem vi är här. (IP4) 

Förskollärarna upplever att de har för många uppgifter i förhållande till arbetstid och 

resurser. Kombinationen av för lite personal och för många barn leder till en negativ stress. 

Stressen påverkar personalen både fysiskt och psykiskt. Känslomässigt är det en svår 

situation då frustrationen av att inte ha förutsättningar för att göra sitt bästa på arbetet leder 

till att ambitionsnivån måste sänkas. 

Det som sas vara positivt med stressen var att den gjorde alla i personalen mer 

lösningsfokuserad. Problemen måste lösas, vilket kan resultera i nyskapande idéer och detta 

gav en positiv känsla för vissa av intervjupersonerna. Dock poängterades det att om man hela 

tiden måste hitta nya lösningar så blir det tillslut en belastning. Tankar om lösningsfokuserat 

arbete uttrycktes bland annat så här.  

Hmm…ja alltså…man blir ju väldigt lösningsfokuserad. Man måste ju lösa problemet. Men det 

är ju det som är lite roligt också. Eftersom det finns så mycket rutiner, så måste man ändra på 

dem ibland. Vad ska jag säga…det kan ju vara en fördel också. Att man måste hitta en lösning 

på saker. Men det blir ju jobbigt också, om man hela tiden måste hitta på nya saker och inte 

hinner testa dem under ett längre tag. Det är ju inte roligt… (IP3) 

Att arbeta på en förskola innebär ibland jobbiga psykiska påfrestningar och situationer där 

det kan bli känslosamt. Då det är många människor som ska fungera tillsammans, allt från 

personalgruppen till barnen och deras föräldrar, så är relationer något som det ständigt 

behöver arbetas med. Alla svarande ansåg att personalgruppen fungerade bra och att 

klimatet var öppet och stöttande. Var det något som inte fungerade kunde detta diskuteras 

och sedan lösas. Några av förskollärarna hade ibland svårt att släppa tankarna på arbetet 

efter arbetstid, men förmågan verkade förbättras med åldern.  

Det är sånt som jag lärt mig med åren. Det var mer att man tog med sig när man var yngre. 

Och det handlar mycket om att vi som arbetar med barn känner mycket ansvar. Och tar 

mycket ansvar. Man måste komma ihåg att vi inte är barns föräldrar, och det har blivit lättare. 

Men så händer det saker ibland, men man måste bolla bort det från sig själv. Jag gör det bästa 

för barnen när jag är på mitt jobb. (IP3)  

5.2 Faktorer som upplevs påverka den arbetsrelaterade stressen  

Alla intervjupersoner var överrens om att barngruppernas storlek är den enskilt största 

faktorn till att arbetssituationen upplevs som stressig. Storleken på grupperna har bland 
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annat betydelse för vilka aktiviteter som kan genomföras, ljudnivån på förskolan och hur de 

dagliga rutinera fungerar. En av intervjupersonerna uttryckte sig så här.  

När det är för många barn. När inga barn är sjuka eller lediga. Ja, det går ju ut på att inte alla 

barnen är där. Skulle alla barn vara där varje dag så skulle vi inte orka överhuvudtaget. Oftast 

är det inte fulla barngrupper, men det räcker med att det är nästan fulla grupper för att det ska 

bli stressigt. Ja vi skulle egentligen behöva ha en tredjedel av barngruppen borta för att det ska 

vara en…i princip stressfri situation. (IP1) 

Är det många barn på plats hinner personalen med de sysslor som måste göras, exempelvis 

blöjbyten, på- och avklädning och tröstande, men de mer pedagogiska bitarna får då tyvärr 

prioriteras bort. Planeringen är också en del av arbetet som försvåras och som kan upplevas 

som en belastning då arbestsituationen är stressig. Ibland finns inte heller möjligheten att ta 

in en vikare och detta leder till en extra arbetsbörda för de ordinarie pedagogerna.  

Ja det är mycket barn och för få vuxna, det är väl det vi känner av hela tiden. Även om vi har 

en extra inne vid oss, men det är ju vi ordinarie som får ta hand om det pedagogiska och 

planering och sånt. Man känner sig ofta splittrad. Man räcker inte till helt enkelt. (IP6) 

Förskolan som intervjuerna genomfördes på är relativt stor vilket gör att det utöver många 

barn även är daglig kontakt med deras respektive föräldrar. En faktor som upplevdes som 

bitvis stressig var när barn skulle lämnas eller hämtas då detta innebär att någon ur 

personalen ska ta in information från föräldern eller berätta om hur dagen har varit. Det är 

viktigt att hela tiden veta hur barnet mår, både för föräldrarna samt förskollärarna. När det 

är få vuxna på plats kan det här mötet upplevas som stressigt och aningen forcerat.  

Det är viktigt att skapa en bra miljö för alla barn och ibland skolas barn med en 

funktionsnedsättning in, vilket kan leda till vissa förändringar. Exempelvis kan det ställas 

extra krav på pedagogerna om att de måste utföra sjukgymnastik med barnet. Är det redan 

ont om personal så drabbas både barn och övriga kollegor. Barnen får en vuxen mindre att ty 

sig till, medan kollegerna får arbeta hårdare då en ur personalen ”försvinner” för att 

genomföra sjukgymnastiken. Beroende på om alla barn är på plats eller ej så avgörs om 

sjukgymnastiken överhuvudtaget är möjlig att hinna med.  

Anpassade arbetslokaler var en faktor som kom upp under en av intervjuerna. Då förskolan 

är från 1970-talet så är lokalerna slitna och inte heller anpassade efter barngrupperna. För att 

underlätta arbetssituationen, minska stressen samt även förbättra barnens förskolemiljö så 

skulle en nybyggnation alternativt en renovering vara en positiv förändring. Större ytor att 

leka på och ergonomiska skötbord är exempel som skulle betyda mycket för barn och vuxna. 

Större ytor skulle leda till att barnen inte behövde trängas och därmed skulle ljudnivån 

minskas, ljudnivån är ytterligare en faktor som intervjupersonerna berättat om och som 

upplevs som stressande. Ergonomiska skötbord, som är höj- och sänkbara, är bra då det 

under stressiga situationer är lätt hänt att man lyfter fel, vilket kan orsaka förslitningsskador.  

Då samhället blir mer mångkulturellt så kan inte alla barn och deras respektive föräldrar tala 

svenska. Barnen brukar ha en förmåga att ta till sig det nya språket snabbt, medan deras 
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föräldrar kanske inte har det lika enkelt. Kontakten mellan förskollärare och föräldrar blir 

lidande då de inte kan kommunicera om hur barnet mår eller hur dagen har varit. Tolkar 

finns ofta med under inskolningsprocessen, men sedan får personal och föräldrar klara sig så 

gott det går. Att tolkar inte finns med under en längre period beror på ekonomiska 

besparingar, tyvärr skapar dock situationen en osäkerhet för alla inblandade. 

Språket blir svårt […] Det är svårt att kommunicera. Nu lär de sig ju oftast ganska 

snabbt…barnen då. Så att de förstår vad vi säger. Men med föräldrarna är det svårare, man 

kan ofta inte berätta om de till exempel har ramlat och slagit sig…då måste man ringa till 

någon annan som ska tolka. (IP6) 

5.3 Faktorer för att minska den arbetsrelaterade stressen  

Faktorer för att minska den arbetsrelaterade stressen presenteras via dess två 

underkategorier då det finns åtgärder att göra både på arbetsplats samt på hemmaplan.  

5.3.1 Faktorer för att minska den arbetsrelaterade stressen på arbetet  

Till viss del upplevde förskollärarna att situationen var svår att lösa då det handlar om 

ekonomiska tillgångar och politiska beslut. En kommentar var denna.  

Det är pengarna som styr, helt klart. (IP2)  

De medverkande förskollärarna var överrens om att det är ekonomiska resurser som behövs 

för att minska den arbetsrelaterade stressen. De senaste 20-25 åren har det skett ständiga 

neddragningar, vilket har påverkat barngruppernas storlek, tillgången till personal, 

renoveringar av lokaler samt inköp av leksaker. Besparingar inom den offentliga sektorn har 

ökat förskollärarnas arbetsbörda, samtidigt som det även har tillkommit nya pedagogiska 

läroplaner som skall följas. 

Det som behövs är ett politikerbeslut om mindre barngrupper. Vi har ju mycket som åligger 

oss, saker som ska göras. Genom läroplaner och styrdokument. Som vi inte hinner med…hade 

vi haft färre barn så skulle det hinnas med och stressen minska. (IP1)  

Det är politikska beslut som ligger till grund för hur förskolan ska bedrivas samt med vilka 

ekonomiska medel. Alla intervjupersoner var rörande överrens om att besluten tas utan en 

direkt insyn i verksamheten. Ingen av de intervjuade visste vem ”deras kontaktpolitiker” var. 

Detta påpekades av alla de intervjuade. 

Du, det är nog många år sen det var nån här. Och så kan de komma en dag då det är ganska 

lugnt. Och så tycker de att det verkar bra. Men…de skulle ju komma en dag då det är fullt. Ja, 

förra tisdagen, då skulle de ha varit här! Med de dagarna kommer de inte. Det ska ju planeras 

in i förväg och har man otur så är det lite barn. Och egentligen skulle man gå ut själv när de 

kommer, så att de kan ta ens plats för att verkligen se hur det är. Annars blir det ju en extra 



19 

vuxen. Se hur det är att liksom hålla reda på alla. Sitter man med en och så händer det något 

där borta och då måste man ju ta den. Det är svårt. Man måste prioritera de som behöver en 

mest akut. Det blir ju en stress det också. Snabba beslut. (IP2) 

Uppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen, utöver att ta hand om barnen, är olika former av 

pappersarbete. Dokument ska sedan till chefer och politiker för att de ska kunna följa upp 

verksamheten. Pappersarbetet ses som en stressande faktor för förskollärarna. Ytterligare en 

viktig aspekt är att de säger att de inte får någon feedback på de dokument som de lämnar 

vidare. Motivationen till att genomföra olika former av pappersarbete, i en redan stressig 

arbetssituation, skulle öka om de fick återkoppling.  

Den nuvarande chefen, som själv är utbildad förskollärare i grunden, upplevs av alla 

intervjupersoner som ett stöd. De anser alla att hon finns där när de behöver prata, hon är 

med på möten, ser till personalens bästa och stöttar när de känner ett behov av detta. Dessa 

komponenter skapar ett ömsesidigt förtroende. Tyvärr verkar alla intervjupersoner dock 

tycka och tro att chefen inte kan göra så mycket åt situationen, då det är politikerna som tar 

besluten och även rår över pengarna. En av förskollärarna beskrev detta så här.   

Hon är med på vissa planeringsmöten och vi kan prata igenom vissa saker, om barn och 

planering. Så hon finns här. Det är jättebra. Hon är inte en sån där frånvarande chef, som vi 

inte knappt vet vem det är. Utan hon finns här. Och så har vi ju veckomöten varje fredag och 

planeringsmöten varje måndag. Hon gör nog det hon kan. Men hon sitter ju fast. Och det vi 

säger här, jag vet inte om det fastnar på vägen upp till politikerna. Med utvärderingar och sånt 

där, man vet inte vart det tar vägen. (IP6)  

Den sociala biten, kolleger emellan, säger flera av intervjupersonerna är extra viktig för att de 

fortfarande arbetar kvar på förskolan. Då arbetssituationen är så pass stressig att många av 

de intervjuade har eller har haft stressrelaterade problem så säger några av dem att de 

antagligen skulle ha sökt sig därifrån om det inte vore för att de trivdes så bra med sina 

medarbetare. Att stötta varandra är en stor och viktig faktor för en bra arbetsmiljö.  

5.3.2 Faktorer för att minska den arbetsrelaterade stressen på fritiden  

Intervjupersonerna var alla trötta efter arbetsdagen, vilket medförde att det första de gjorde 

när de kom hem var att sätta sig ner för att vila. 

Ja, jaha. Jag brukar lägga mig med min platta när jag kommer hem. Läsa nyheterna. Koka en 

kopp kaffe och försöka varva ner. Det måste man. Och nu går jag gärna ut och sätter mig. När 

det är fint och sådär. Försöka vila när man kan vila. (IP6)  

Arbetet som förskollärare är fysiskt då det ingår många lyft och barnen är i ständig rörelse 

vilket då innebär att pedagogerna också måste vara aktiva. När de kommer hem väljer de att 

vila och återhämta sig efter de stressiga arbetsdagarna. Vissa antydde att de skulle önska att 

de hade mer energi över till roliga fritidsaktiviteter. Tyvärr kände flera av intervjupersonerna 

att de inte hade orken att engagera sig i aktiviteter utanför arbetet.   
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Ett sätt för att minska stressen var att planera gemensamma aktiviteter efter arbetet. Då de 

umgås även utanför arbetet så stärks banden till varandra och de lär känna varandra bättre, 

vilket bidrar till en tryggare arbetssituation. När de känner varandra så upplever de även att 

de vet vad de andra tycker och tänker, vilket är positivt i stressiga situationer där snabba 

beslut skall fattas. Att träffas på fritiden ger möjligheter att hinna prata till punkt, vilket de 

inte hinner under arbetstid.  

6 DISKUSSION  

Syftet med examensarbetet var att undersöka förskollärares upplevelser av arbetsrelaterad 

stress. De tre frågeställningarna var:  

Hur upplever de kvinnliga förskollärarna den arbetsrelaterade stressen?  

Vad är det som upplevs förorsaka den arbetsrelaterade stressen?  

Vad uppfattar de behövs för att minska arbetsrelaterad stress? 

6.1 Metoddiskussion  

Här följer en diskussion om den genomförda metodens styrkor och svagheter samt etiska och 

kvalitetsmässiga ställningstaganden.  

6.1.1 Forskningsdesign  

Den normativa vetenskapsteorin fokuserar på beskrivningar, upplevelser samt förståelse för 

ett fenomen (Birkler, 2008) och detta bidrog till valet av forskningsdesign. Kvalitativa 

intervjustudier kan ibland få kritik för att vara subjektiva och icke överförbara, dock valdes 

metoden då personliga upplevelser från intervjupersonerna var viktiga för att uppnå syftet. 

Examensarbetet är litet och utfört på en förskola vilket gör det svårare att överföra resultatet 

till andra kontexter, men inte omöjligt. En noggrann metodbeskrivning möjliggör att en 

läsare eller mottagare kan bedöma arbetets trovärdighet samt kvalitet och därifrån avgöra 

om resultatet kan överföras till hens egen arbestplats.   

En kvantitativ forskningsdesign var inte aktuell då forskaren önskade en närhet till 

intervjupersonerna samt ha möjlighet att ställa följdfrågor. Det faktum att forskaren även 

önskade att förskollärarna skulle vara verksamma på samma förskola påverkade också valet, 

då antalet deltagare i kvantitativa studier är många fler än i kvalitativa studier.  

6.1.2 Urval  

Lärare tillhör den yrkesgrupp som är mest utsatt för arbetsrelaterad stress 

(http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/) och 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
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detta gör det extra intressant att studera hur förskollärare upplever den arbetsrelaterade 

stressen. Urvalet är tänkt att representera yrkesverksamma kvinnor inom förskolan. Urvalet 

var målinriktat för att få deltagare som har kunskap inom ämnet. De förskollärare som valde 

att delta gjorde detta på eget initiativ, vilket även ger ett självselektivt urval. Då de själva 

valde att ingå i examensarbetet skulle detta kunna påverka resultatet, exempelvis genom att 

de är extra motiverade och därför driver vissa frågor mer än vad en mindre motiverad individ 

skulle gjort. Positivt med detta selektiva urval är ändå att individerna är väl insatta i ämnet 

och att de vill påverka sin arbetssituation, bland annat kan svaren då bli mer utförliga. 

Kvinnorna skulle vara verksamma som förskollärare och ha kontakt med barnen. 

Förskollärarna skulle även arbeta på samma förskola, detta för att de alla skulle ha samma 

referenspunkt.  

För att exempelvis skapa ett överförbart resultat krävs ofta ett större urval, men vissa delar av 

resultatet kan överföras till likande kontexter. Positivt med ett litet urval är att risken för 

bortfall minskar, vilket bland annat ökar tillförlitligheten. Enligt Bryman (2011) ger ett 

mindre urval också en närhet till deltagarna och möjlighet till följdfrågor. Att följa upp 

deltagarna kan också underlättas när urvalet är mindre.    

I examensarbetet används begreppet förskollärare för både förskollärare och barnskötare. 

Valet att endast använda en yrkestitel för dessa båda gjordes för att underlätta läsningen. 

Utbildningen skiljer sig till viss del mellan förskollärare och barnskötare, men då studiens 

syfte var att ta reda på upplevelsen av arbetsrelaterad stress inom förskolan så var det viktiga 

att kvinnorna i sitt yrke hade daglig kontakt med barnen. Även ordet pedagog förekommer i 

arbetet, vilket avser detsamma som förskollärare och barnskötare.  

6.1.3 Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide och sju förskollärare 

deltog i individuella intervjuer. Den semistrukturerade intervjuguiden fungerade bra då det 

gav möjlighet till relevanta följdfrågor och även möjlighet att utesluta vissa frågor som redan 

hade besvarats. Varje intervju pågick i snitt 25 minuter, vilket kanske är i kortaste laget. Dock 

anses materialet svara på frågeställningarna.  

Fokus låg på att ställa öppna frågor samt att undvika ledande frågor. I vissa fall var det svårt 

att inte ge exempel på svarsalternativ, men detta skulle kunna ses som ledande. Att ge 

intervjupersonerna utrymme under intervjuerna är viktigt (Kvale, 1997). Det handlar om att 

ge intervjupersonerna tid att tänka för att de skall kunna svara utförligt på frågorna (Bryman, 

2011). Intervjuerna hölls i planeringsrummet på förskolan för att underlätta för 

förskollärarna att delta samt för att de skulle känna sig ”hemma” i situationen. Rummet låg 

intill fikarummet, men under intervjuerna förekom inga störningsmoment. Alla sju 

intervjusituationer upplevdes som lugna och avslappnade, vilket är positivt för resultatets 

pålitlighet och trovärdighet då förskollärarna kunde koncentrera sig på att formulera sina 

svar.  
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6.1.4 Manifest innehållsanalys   

Innehållsanalyser är det vanligaste sättet att analysera texter på (Bryman, 2011). Att 

genomföra en manifest innehållsanalys kändes även mest relevant då denna metod utgår 

ifrån vad texten uttrycker. En latent analysmetod hade tagit längre tid då det ingår att tolka 

mellan raderna, att se det som inte sagts rakt ut. En svaghet med att en manifest ansats 

valdes är just detta att vissa svar kanske ibland skulle behöva tolkas, vilket hade kunnat göras 

om en latent ansats istället valts. Med en manifest innehållsanalys har fokus legat på vad 

intervjupersonerna svarat, vilket är en styrka i sig då analysen blir verklighetstrogen (Kvale, 

1997).  

Analysmetoden valdes för att passa syftet, som handlar om upplevelser och empiri. Med 

tanke på detta valdes även en induktiv ansats (Kvale, 1997). Färgpennor användes för att få 

fram meningsbärande enheter, kondensera, koda och kategorisera intervjumaterialet. Allt 

material anonymiserades och citat har skrivits med en kod. Då forskaren är nybörjare så 

genomfördes analysen noggrant och allt material lästes igenom många gånger. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) ges intervjupersonen möjlighet att vidareutveckla sitt svar, och 

materialet kan placeras i passande kategori, om intervjuaren redan innan intervjun har 

bestämt kategorier. Det kan vara ett alternativt tillvägagångssätt för en manifest 

innehållsanalys, men då blir ansatsen åt det deduktiva hållet.  

6.1.5 Kvalitetskriterier  

Kvalitativa intervjustudier ses ibland som subjektiva då det är forskaren som genomför 

analysen, vilken sker genom transkribering och kodning. Vanlig kritik mot kvalitativa 

forskningsintervjuer är att det inte är vetenskapligt utan att det handlar om sunt förnuft. 

Extern kritik kan även handla om att frågorna är ledande. För att vara objektiv är det viktigt 

att låta intervjupersonerna ta plats och även låta dem opponera sig om de känner att någon 

fråga är opassande. Genom öppna frågor kan intervjupersonerna styra hur de vill svara och 

detta minskar intervjuarens påverkan (Bryman, 2011).  

Studiens trovärdighet inbegriper forskarens tidigare erfarenheter och hens 

hantverksskicklighet (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket här kan ha betydelse då 

examensarbetet är det första arbetet för författaren. Dock har hänsyn tagits till de sju stadier 

av validering/trovärdighet som Kvale & Brinkmann (2014) beskriver. Att kontrollera sitt eget 

arbete är viktigt då resultatet ska bli tillförlitligt. För att bemöta kritiska argument bör man 

redan i början av studien tänka igenom argumenten och genomföra arbetet med hänsyn till 

dessa. Exempelvis kan kritik mot subjektivitet bestridas med att det finns olika perspektiv för 

kvalitativ forskning och att olika tolkningar av samma text inte behöver vara en svaghet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvalitativ metod används ofta vid studier om erfarenheter och upplevelser för att få ett 

”djup” i svaren. Resultatet går att överföra på liknande grupper som själva urvalet, men man 

måste ta hänsyn till exempelvis kultur, olika förutsättningar, kön, ålder, socioekonomi och 

demografiska förhållanden (Kvale & Brinkmann, 2014). Att överföra resultatet kan alltså vara 

svårt, men inte omöjligt. Överförbarheten är beroende på kontext och detta måste tas i 
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beaktande om resultatet ska presenteras och användas. För att ge examensarbetet 

trovärdighet och tillförlitlighet så har citat presenterats, vilket visar att resultatet har stöd i 

intervjumaterialet. En tydlighet eftersträvas i redogörelsen för metoden då examensarbetet 

skall kunna replikeras, detta ökar även tillförlitligheten. Intervjuerna genomfördes enskilt 

samt på förskollärarnas arbetsplats för att de skulle känna sig trygga i situationen.  

6.2 Resultatdiskussion  

Folkhälsomyndigheten arbetar för att främja folkhälsan och regeringen har tagit fram 11 

målområden för detta. ”Målområde 4, Hälsa i arbetslivet” är extra relevanta för studiens 

syfte. För att arbeta förebyggande och främjande med människors hälsa är det viktigt att det 

finns en politisk förankring, bland annat för att få extra trovärdighet och ett högre inflytande 

bland befolkningen (http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/). Det är politiska 

beslut som påverkar vilka resurser förskolan har till sitt förfogande. Uppfattningen bland de 

intervjuade var att de lokala politikerna inte hade tillräcklig insyn i verksamheten för att fatta 

välgrundade beslut.  

Med ett salutogent perspektiv, som innebär att fokus ligger på det hälsofrämjande och 

preventiva arbetet, är det viktigt att veta vilka faktorer som bör förändras för att minska den 

arbetsrelaterade stressen (http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-

och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/). Enligt de intervjuade 

förskollärarna är bristen på ekonomiska resurser en bidragande orsak till den 

arbetsrelaterade stressen då detta resulterar i stora barngrupper och brist på pedagoger.    

Kvinnodominerade yrken, likt förskolläraryrket, är statistiskt sett utsatta då det kommer till 

sjukskrivningar (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-

arbetslivet/) och de intervjuade kvinnliga förskollärarna bekräftar detta. Den 

arbetsrelaterade stressen påverkar både arbetet och fritiden för de intervjuade, tröttheten 

efter arbetsdagen gör att de använder sin fritid till återhämtning inför nästa arbetspass. Detta 

kan i förlängningen orsaka sjukdom och sjukskrivningar 

(http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/aterhamtning-mellan-

arbetspass/). 

6.2.1 Upplevelsen av arbetsrelaterad stress  

Upplevelsen av den arbetsrelaterade stressen var mestadels negativ bland förskollärarna. 

Trötthet var den vanligaste beskrivningen av hur stressen uttryckte sig. Det första alla gjorde 

när de kom hem var att sätta sig ner för att vila. Resultatet påvisade därför att detta 

påverkade deras fritid då energin till roliga aktiviteter var begränsad. Arbete – livsbalansen 

blir inte optimal då deltagarna inte orkar göra saker som de tycker om när de är lediga, deras 

kraft går till arbetet. I ett längre perspektiv är det inte hållbart när fritiden endast består av 

återhämtning, för att skapa en positiv livssituation krävs det att fritiden ger glädje. Som 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/aterhamtning-mellan-arbetspass/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/aterhamtning-mellan-arbetspass/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/aterhamtning-mellan-arbetspass/
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Evolahti, Hultell, och Collins (2013) skriver så handlar arbete – livsbalansen om hela 

livssituationen, och återhämtningen efter arbetsdagen är viktig samtidigt som det bör finnas 

tid till fritidsaktiviteter.  

Kroppsliga smärtor, huvudvärk, hjärtklappning, svårigheter att koncentrera sig och yrsel var 

andra åkommor som intervjupersonerna ansåg kunde orsakas av den arbetsrelaterade 

stressen. Statistik för det svenska arbetslivet visar också att detta är vanligt förekommande 

(http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/). De 

flesta, men inte alla, intervjupersoner beskrev att de hade haft stressrelaterade problem 

någon gång under sin yrkesversamma tid. Hur människor hanterar sin stress kan kopplas till 

copingförmågan, vilken enligt Theorell (2005) är individuell. De förmågor individer har är 

personliga och det som orsakar stress hos en person behöver inte orsaka stress hos andra. En 

annan aspekt när man talar om stress är hur det övriga livet ser ut, då vila och andra 

aktiviteter spelar in i arbete- livsbalansen. Den totala livssituationen för en individ påverkar 

hens känsla av stress och ohälsa, hela den sociala kontexten är betydelsefull (Schaufeli, Leiter 

& Maslach, 2009).   

Då det kommer till individuell beteendeinriktad prevention så kan just copingförmågan vara 

en viktig åtgärd att främja (Almén, 2007). Copingförmågan kan användas både i arbetslivet 

samt i privatlivet, vilket kan ge positiva effekter på välbefinnandet. Genom att utveckla sina 

livsfärdigheter kan man hantera problemen som uppkommer mer effektivt (Kostenius & 

Lindqvist, 2011). Kompetensen att hantera svårigheter går att analysera samt generalisera, 

vilket betyder att individen kan använda sig av sin copingförmåga i olika sorters svårigheter. 

Copingförmågan är därmed en form av kompetensutveckling i probleminriktad hantering 

(Almén, 2007). Kanske skulle förskollärarna få utbildning i hur stress kan hanteras, som en 

uppmuntran och som en förebyggande åtgärd. Intervjupersonerna gav uttryck för att 

kompetensutveckling är viktigt, men att det då måste ha en nytta för att vara värt den avsatta 

tiden.  

Upplevelsen av arbetsrelaterad stress är endast positiv då det handlar om att hitta nya 

lösningar, personalen tvingas bli lösningsfokuserad och detta är en form av copingförmåga 

(Levi, 2005). Intervjupersonerna uttryckte att det var slitsamt att ständigt hitta på nya 

lösningar, men att det även kunde vara bra för arbetet då det effektiviserades. Dock beskrev 

de även att lösningsfokuseringen kunde ge en känsla av hopplöshet då de visste att de snart 

skulle behöva förändra arbetsrutinerna igen.  

6.2.2 Faktorer som upplevs påverka den arbetsrelaterade stressen  

Alla intervjupersoner svarade att den enskilt största faktorn som påverkar den 

arbetsrelaterade stressen är de stora barngrupperna. Personalen känner sig splittrad och har 

svårt att fokusera då situationen är stressig. Fler förskollärare skulle också vara önskvärt, för 

att minska varje enskild pedagogs belastning. Resultatet stöds även av vetenskapliga studier 

där förskollärare visat sig uppleva tidsbrist och för höga krav i förhållande till de resurser 

som finns tillgängliga (Kelly & Berthelsen, 1995). 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet/
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Ju fler barn som är närvarande desto högre bli även ljudnivån och studier har visat att höga 

ljud är en faktor som kan orsaka och förvärra stress bland förskollärare. Risken för 

stressrelaterad ohälsa ökar och ljud som motsvarar normal samtalston kan upplevas som 

väldigt höga (Hasson, Theorell, Bergquist & Canlon, 2013). Då ljudnivån redan är hög på en 

förskola så kan situationen orsaka stressreaktioner bland barn och förskollärare. De 

intervjuade förskollärarna beskrev det höga ljudet som en orsak till stress, vilket då stöds av 

Hasson, Theorell, Bergquist och Canlon (2013).  

Enligt förskollärarna så är det många människor som rör sig på förskolan, pedagoger, barn 

och föräldrar/släktingar, vilket gör att det blir många sociala möten varje dag. Att möta 

människor är en viktig del i arbetet på förskolan och förskollärarna såg detta som en faktor 

för både negativ och positiv stress. Det positiva handlade om att de alla hade sökt sig till yrket 

för att de ville arbeta med barn samt att de ansåg att de hade en god och stöttande stämning i 

arbetsgruppen. Den negativa stressen uppkom då möten med föräldrar ibland kunde kännas 

forcerade, speciellt då det var många barn att ta hand om. Tidsbristen i möten med föräldrar 

har setts som en faktor till stress även i vetenskapliga studier (Kelly & Berthelsen, 1995) och 

examenarbetets resultat visar detsamma.   

Ytterligare en stressande faktor var språket som blir ett problem då inte alla barn och 

föräldrar talar svenska. För att ha givande möten med föräldrarna som lämnar respektive 

hämtar barnen så skulle det i många fall behövas tolkar på plats. Då förskollärarna ska 

berätta om hur barnet mått under dagen och likande viktig information så måste föräldrarna 

kunna förstå detta. Ibland tolkar barnets äldre syskon, men detta kan skapa en svår situation 

i familjen då de blir alltför beroende av detta syskon. Rollerna i familjen kan sättas ur spel då 

det inte längre är föräldrarna som sköter kontakten med förskolan, och samhället i stort. 

Syskonet får en vuxenroll i tidig ålder, vilket medför ett stort ansvar. I resultatet 

framkommer att bristen på resurser är en omständighet som gör att det inte finns möjlighet 

att ha tolkar tillgängligt mer än under en kort tid då barnen ska skolas in.  

6.2.3 Faktorer för att minska den arbetsrelaterade stressen  

Examenarbetets resultat visar att för att minska den arbetsrelaterade stressen skulle det vara 

bra att ha en tät kontakt med de lokala politikerna, då de ansvarar över resurserna som 

fördelas till skolan. Inom kommunen ska det finnas en ”kontaktpolitiker” till varje förskola, 

men tyvärr har detta inte fungerat under den senaste tiden. Ingen av de intervjuade visste 

vem den ansvarige kontaktpolitikern var. För att ta beslut om en verksamhet så behövs 

kunskap om hur verkligheten ser ut, vilket förskollärarna påpekade. De kände alla att 

politikerna inte visste vad de beslutade om och detta påverkar förskollärarnas förtroende för 

politikerna. Som krav-kontroll-stöd-modellen visar så krävs alla komponenter för att skapa 

en god arbetsplats (Theorell, 2005), skulle stödet från politikerna öka kan förskollärarna 

känna en högre grad av kontroll över de krav som ställs.   

Alla förskollärare kände att de hade stöd av sin närmsta chef. Stödet är en viktig del i krav-

kontroll-stöd-modellen (Theorell, 2005). Förskollärarna sa att förtroendet och stödet som 

gavs av chefen påverkade motivationen till arbetet positivt, trots att de inte hade de bästa 

förutsättningarna. Vidare sa de att chefen är ”låst” mellan personalen och högre chefer samt 
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politiker, vilket gör att hon inte kan fatta de beslut som önskas bland personalen på 

förskolan. Förskollärarna beskrev att kraven ofta är för höga i förhållande till de resurser som 

finns tillgängliga, vilket orsakar stress och en känsla av att inte kontrollera situationen. Levi 

(2005) kallar denna form av arbete för ”spänt”, vilket är den sämsta formen av 

arbetssituation sett ur ett hälsoperspektiv. Kelly och Berthelsen (1995) har i en studie fått 

fram att både interna och externa krav påverkar upplevelsen av stress bland pedagoger. Krav-

kontroll-stöd-modellen visar hur viktigt det är att de olika faktorerna balanseras för att skapa 

en god arbetsmiljö utan alltför hög stress. Även den individuella copingförmågan är av stor 

betydelse då pedagogerna skall hantera den arbetsrelaterade stressen.  

På förskolan är upplevelsen att den goda kontakten kollegor emellan är viktig för att skapa en 

positiv stämning och ett bra socialt stöd. De hanterar alla den arbetsrelaterade stressen på 

olika sätt, men kan söka stöd och prata med varandra då de känner ett behov av detta. 

Copingförmågan och stressen på arbetsplatsen hanteras olika från individ till individ (Levi, 

2005), men intervjupersonerna var överrens om att den goda kontakten mellan kollegorna 

var av stort värde för arbetet. För att underhålla en bra stämning så umgicks de även utanför 

arbetstid ibland, vilket gjorde att det lärde känna varandra än bättre och även under andra 

omständigheter än just i arbetssituationer. Förskollärarna berättade att det var positivt för 

arbetet, då de i stressiga situationer behöver ta snabba beslut vilka underlättas när de känner 

varandra väl. 

6.3 Etikdiskussion  

Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt med nyttovärdet av studien, att det ska ha en 

samhällelig vinst. Etik handlar inte bara om formella lagar och regler, utan om en 

medvetenhet kring hur man bör handla. Diskussionen angående vad som anses ”rätt” är 

viktig att hålla vid liv (http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html).  

Under arbetet med examensarbetet har de fyra etiska principerna respekterats 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, 

(Bryman, 2011)). Innan arbetet påbörjades informerades de tilltänkta deltagarna, muntligt 

samt genom ett missivbrev. Den personliga kontakten bidrog troligtvis till att arbetet inte 

hade några bortfall. Intervjupersonerna är anonyma och materialet har hanterats 

konfidentiellt. Människors fysiska och psykiska hälsa kopplas ofta till arbetsmiljö och 

arbetsrelaterad stress (http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-

och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/). Detta gör att examensarbetet 

har ett visst nyttovärde, dock krävs det självklart ytterligare studier.  

Det har inte förekommit några problem kring de etiska aspekterna under arbetsprocessen. 

Förklaringar till detta kan vara att förskolans chef godkände arbetet innan kontakt togs med 

förskollärarna, vilket kan ha bidragit till en känsla av trovärdighet. Författaren tror även att 

ämnet arbetsrelaterad stress kändes relevant för deltagarna då de alla har egna erfarenheter 

eller känner någon som har haft stressrelaterade problem. Då det även handlar om deras 

egen arbetssituation så tror författaren att ambitionerna till ett frivilligt deltagande ökade.  

http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/arbetsliv-och-halsa/bestamningsfaktorer/
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7 SLUTSATSER  

Slutsatserna av examensarbetet är följande: 

 Förskollärarna upplevde den arbetsrelaterade stressen på ett negativt sätt. Trötthet 

var den vanligaste åkomman och detta påverkade både arbetssituationen och deras 

fritid. Stressen var en faktor som påverkade arbete- livsbalansen negativt då 

intervjupersonerna saknade energi till fritidsaktiviteter.  

 Alla intervjupersoner var överrens om att de stora barngrupperna var den enskilt 

största faktorn till att arbetssituationen upplevdes som stressig. Andra viktiga 

faktorer var den låga personaltätheten samt bristen på resurser.  

 För att minska den arbetsrelaterade stressen ansåg förskollärarna att politiska beslut 

måste till för att åstadkomma en förändring av arbetssituationen samt en bättre 

resursfördelning. Barngrupperna bör minskas så att varje pedagog har ansvar för 

färre barn, vilket ger en högre personaltäthet. Viktigt ansågs det även att 

”kontaktpolitikern” uppfyllde sina uppgifter, samt att mer resurser önskades till 

tolkar.  

7.1 Fortsatt forskning 

Vetenskapliga studier som visar om/att både personal och barn tar skada av den stressiga 

miljön skulle kunna ligga till grund för en förändring av arbetssituationen inom förskolan. 

Debatten angående resursfördelingen inom förskolan kanske skulle aktualiseras om studier 

påvisade nyttan av att mindre barngrupper gynnar både barn och pedagoger.  

Forskning inom arbetsliv och dess påverkan på arbete- livsbalansen skulle också kunna 

förändra förskolans verksamhet. Intervjupersonerna var så trötta efter arbetsdagens slut att 

de oftast inte hade energi till fritidsaktiviteter. Då förskolläraryrket är kvinnodominerat 

påverkar detta även jämställdheten i samhället, kvinnorna får inte möjlighet att göra roliga 

saker på sin lediga tid. Studier skulle kunna förändra synen på verksamheter inom offentlig 

sektor, där det i dagsläget är en väldigt stressig arbetssituation.  

Politikernas beslut över resursfördelning påverkar alla aktörer inom förskolan och vidare 

forskning skulle kunna fastställa om ”kontaktpolitiker” bidrar till en bättre 

verksamhetsinsyn, eller om det finns andra och mer effektiva vägar att gå för att skapa en 

förskola av hög kvalitét.  
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BILAGA: A MISSIVBREV 

Hej!  

Jag heter Emmy Ströberg och läser sjätte och sista terminen på folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola, Västerås. Under den sista kursen före kandidatexamen skall jag skriva 

min C-uppsats med inriktning mot arbetsrelaterad stress. Syftet med studien är att 

undersöka kvinnliga förskollärares upplevelser av arbetsrelaterad stress. För att uppnå syftet 

med studien planerar jag att genomföra individuella intervjuer med förskollärare. Varje 

enskild intervju beräknas ta 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet 

kommer endast att användas av mig och enbart till uppsatsen. Efter att uppsatsen godkänts 

raderas ljudfilen samt utskrivet material. För att garantera att din identitet inte avslöjas så 

kommer allt material att kodas och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande är 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Platsen för intervjuerna är 

Fridhems förskola, eller annan plats om så önskas.  

Uppsatsen planeras att vara klar i juni, år 2015. Efter uppsatsens godkännande publiceras 

denna offentligt via söktjänsten DIVA och Mälardalens högskolas hemsida.  

Jag hoppas att du vill delta i en intervju då din medverkan är viktig för denna studie. Om du 

har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. Tack för din tid!  

Med vänliga hälsningar  

Emmy Ströberg  

esg12008@student.mdh.se   

0723/275 260 

Handledare: Elisabeth Jansson, doktorand och högskoleadjunkt 

Mälardalens högskola. 

elisabeth.jansson@mdh.se 

021-15 17 1

mailto:esg12008@student.mdh.se
mailto:elisabeth.jansson@mdh.se
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BILAGA: B INTERVJUGUIDE  

Introduktion   

- Hur länge har du arbetat här? Har du tidigare arbetat på någon annan förskola? 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur kommer det sig att du valde det här yrket?  

Stress 

- Skulle du vilja beskriva en vanlig arbetsdag för mig? 

- Hur skulle du definiera eller beskriva stress? (Känslor, tankar, upplevelser av stress, 

beskrivande).  

- Vilka hälsoproblem anser du själv kan ha koppling till stress? (Ex sömnsvårigheter, 

svårt att koncentrera dig, känner dig otillräcklig, hinner inte med det du vill, 

huvudvärk, smärta).  

Arbetsrelaterad stress 

- Hur skulle du beskriva att du upplever stress? (Skulle du säga att du någon gång 

blivit påverkad av stress? Positivt/negativt påverkad, vad är din upplevelse? Vad 

påverkar den upplevelsen? Arbete, fritid, livspusslet, ekonomi, hälsa…) 

- Vad menar du är det som framkallar stress i ditt arbete? (Yttre samt inre faktorer).  

- På vilket sätt skulle du säga att ditt arbete påverkar din känsla av stress?  

- Hur gör du för att släppa tankarna på arbetet när du slutar för dagen? 

-  Påverkas din återhämtning av arbetsrelaterad stress? (Vad gör att du inte kan släppa 

arbetet? Vad skulle behöva förändras?)  

Åtgärder  

- Vad gör du för att slappna av och varva ner efter en arbetsdag? (Fritidsaktiviteter, 

vila, umgänge, prata med vänner/familj, hjälp utifrån ex terapi?).  

- Vilka åtgärder anser du krävs för att göra ditt arbete mindre stressigt? (Stöd från 

ledarskap/kolleger, stöd utifrån, mindre barngrupper, mer personal?).  

- Vilka åtgärder anser du skulle behövas för att minska stressen i arbetsgruppen? 

- Hur skulle du beskriva att detta med stress tas upp och diskuteras i arbetsgruppen? 

- Vilka lösningar och förslag har diskuterats med chef eller annan ansvarig? (Stöd från 

chefer, åtgärdsprogram, handlingsplan, utbildningar, mindre barngrupper).  

Slutligen 
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- Har du något att tillägga? Finns det något som jag har glömt att fråga om och som du 

tror har betydelse för din känsla av stress eller ditt välmående? 

 

Ett stort tack för din medverkan!
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