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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den stressrelaterade ohälsan är ett problem i arbetslivet som påverkar individer, 

arbetsgivare och samhället negativt genom lidande, sjukskrivningar och omkostnader. 

Forskning visar att förskolan kan vara en riskfylld arbetsplats då brister i den psykosociala 

arbetsmiljön är vanligt förekommande. Företagshälsovården strävar efter att arbeta 

förebyggande och främjande för att minska den stressrelaterade ohälsan och kopplas ofta in 

som expertresurs när arbetsgivarens kompetens inte räcker till.  

Syfte: Syftet var att beskriva förskolepersonalens erfarenheter av den psykosociala 

arbetsmiljön. 

Metod: Metoden som användes var systematisk litteraturstudie med strukturerad sökning som 

utfördes i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och ERIC (EBSCO). Insamlad data 

analyserades med induktiv manifest innehållsanalys. Totalt inkluderades elva studier efter 

utförd kvalitetsgranskning.  

Resultat: Tre kategorier och sex subkategorier skapades utifrån analysen. I kategorin 

”Sociala förutsättningar” ingick subkategorierna ”relationer med barnen”, ”relationer med 

föräldrarna” och ”relationer med kollegor och närmaste chef”. Kategorin ”Organisatoriska 

förutsättningar” hade subkategorierna ”Komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter”, 

”Personalresurser” och ”Materiella resurser”. Den tredje kategorin var ”Lön, förmåner och 

yrkesstatus”. Resultatet visade att förskolepersonalens erfarenheter av den egna yrkesrollen 

var komplex både gällande relationer och organisatoriskt. Personalen upplevde höga krav från 

både organisationen och sig själva. Kontrollen över arbetsuppgifterna var låg då 

förutsättningarna för att klara kraven från organisationen var undermålig. Personalen hade 

heller inte möjlighet att vara delaktiga i organisationens beslut. Resultatet visar ett stort 

missnöje över låga löner och förmåner. De höga kraven och den låga kontrollen orsakade 

stressymtom och hög personalomsättning. Det sociala stödet varierade i de inkluderade 

studierna men påverkades av relationerna med föräldrar och kollegor.  

Slutsats: Resultatet i litteraturstudien visar att förskolepersonalen enligt Karasek & Theroell 

(1990) krav-kontroll-stöd modell har ett spänt arbete med höga krav och låg kontroll. Det 

sociala stödet varierade och orsakade i vissa av de inkluderade studierna ett isospänt arbete. 

Nyckelord: Erfarenheter, företagshälsovård, förskolepersonal, psykosocial arbetsmiljö. 
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ABSTRACT 

Background: Occupational stress is a problem that affects individuals, employers and society 

as it causes suffering, sick leave and expenses. Previous research has shown that the 

occupational area of preschool can be risky because of shortcomings in the psychosocial work 

environment. The occupational health care strives to work for prevention to reduce 

occupational stress and act as an expert resource when the employer's competence is not 

adequate. 

Aim: The aim was to describe the preschool staff's experiences of the psychosocial work 

environment. 

Method: The used method was literature review with systematic searching in the databases 

CINAHL, PubMed, PsycINFO and ERIC (EBSCO). Collected data was analyzed with 

inductive manifest content analysis. Eleven studies were included after a quality inspection. 

Result: Three categories and six subcategories were created based on the analysis. In the 

category, “Social conditions” the subcategories included were “relations with children”, 

“relations with parents” and “relations with colleagues and managers”. The category 

“Organizational conditions" had the subcategories “Complex and time-consuming tasks”, 

“Human resources” and “Material resources”. The last category was “Wages, benefits and 

occupational status”. The result showed that the preschool staff experienced their 

professional role complex both in the relationships and organizationally. The staff 

experienced high demands from both the organization and themselves. The control of the 

tasks were low as the conditions for managing the requirements from the organization were 

substandard. The staff did not have much opportunity to participate in the organization’s 

decisions. The result shows a dissatisfaction with low wages and benefits that negatively 

affected the psychosocial work environment. The high demands and low control caused stress 

symptoms and high staff turnover. The social support varied in the included studies but was 

effected by the relationships with parents and colleagues. 

Conclusion: The result in the literature review shows that the preschool staff, according to 

Karasek & Theorell (1990) demand-control-support model has a strain job with high demands 

and low control. The social support varied and did in some of the included studies, cause 

isostrain jobs.   

Keywords: Experiences, occupational health care, preschool personnel, psychosocial 

work environment. 
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Introduktion 

Den svenska förskolan har länge kännetecknats av god kvalitet ur ett globalt perspektiv men 

de senaste tjugo åren har antalet inskrivna barn ökat kraftigt som ett resultat av ökat behov 

(Statistiska centralbyrån [SCB] 2014). För att upprätthålla den goda kvaliteten behöver 

arbetsgivarna uppfylla krav på bemanning och barngruppernas storlek och i förlängningen 

personalens krav på arbetsmiljön (Ahlsten, 2018).  

Stressrelaterad ohälsa orsakar ett stort antal sjukskrivningar i kvinnodominerade yrken och 

innebär stora kostnader för samhället (Försäkringskassan, 2018; Statens offentliga 

publikationer, SOU, 2015:50). Enligt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

(FORTE, 2015) utgör den kvinnodominerade förskolepersonalen en högriskgrupp för ohälsa 

relaterad till stress i Sverige. Sjukfrånvaron påverkar förutom den drabbade individen också 

barn och familjer som ständigt måste etablera nya relationer till förskolepersonal. Relationer 

som kräver tillit och tar lång tid att bygga upp (ibid).  

En liknande problematik i förskolan ses även i andra moderna välfärdsländer världen över 

(Gravseth, 2010) och generellt i kvinnodominerade yrken (Arbetsmiljöverket, 2018a; 

Arbetsmiljöverket, 2018b; McClintock, 2018).   

När företag och organisationer inte har kompetens att hantera den psykosociala arbetsmiljön 

ska de, enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:1), anlita hjälp från en 

expertresurs. Expertresursen utgörs ofta av företagshälsovården (FHV) som i samarbete med 

kunden arbetar främjande, förebyggande och rehabiliterande.  

1. Bakgrund    

1:1 Psykosocial arbetsmiljö 

En vanlig definition av begreppet psykosocial är ”samspelet mellan psykiska och sociala 

faktorer” i båda riktningar, vilket innebär att individer reagerar på den miljö de befinner sig i 

utifrån genetik och tidigare erfarenheter (Theorell, 2013).   

Psykosocial arbetsmiljö handlar om de psykiska krav som arbetet medför och de materiella, 

sociala och organisatoriska resurser som finns för att hantera kraven. Det handlar även om 

arbetsvillkoren, anställningstryggheten och hur medarbetarens hälsa och välbefinnande 

värderas i förhållande till produktivitet och ekonomiskt resultat (Eklöf, 2017).  

När problem uppstår på grund av den psykosociala arbetsmiljön och de inte hanteras på ett 

effektivt sätt startar stressreaktioner hos de drabbade personerna (Theorell, 2013). Stress är en 

naturlig reaktion i kroppen när kraft och energi behöver mobiliseras för att hantera utmaningar 

och hot. Efter ett stresspåslag behöver kroppen återhämtning och vila. Om återhämtningen 

inte infinner sig pågår ett konstant hormonpåslag som påverkar hjärnans aktivitet negativt och 

hämmar immunsystemets funktioner. Det kan i sin tur leda till sömnsvårigheter och trötthet, 

värk, ångestsymtom, koncentrationssvårigheter och problem med minnet (Weman-Josefsson 

& Berggren, 2013). Långvarig stress kan också orsaka många kroppsliga symtom såsom 

huvudvärk, värk i axlar och nacke, högt blodtryck, problem med matsmältningen, 

utmattningssyndrom och utmattningsdepression (ibid). Utmattningssyndrom är en diagnos där 

stressrelaterad psykisk ohälsa leder till en upplevelse av svår utmattning (Socialstyrelsen, 

2003).  
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Sedan 2012 är stress och psykiska påfrestningar den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade 

besvär bland kvinnor i Sverige. Drygt hälften av all sjukfrånvaro beror på arbetsrelaterad 

stress (Arbetsmiljöverket, 2016a). Störst risk att drabbas av stressrelaterad sjukskrivning löper 

kvinnor som arbetar i kvinnodominerade yrken (minst 80% kvinnor) (Försäkringskassan, 

2018). Mellan år 2009 och 2018 mer än fördubblades utgifterna för psykiatriska diagnoser 

från 7 till 14,8 miljarder kronor, vilket innebär en stor kostnad för samhället (ibid.).  

Den ökade prevalensen av psykisk ohälsa har föranlett flera viktiga åtgärder för att förändra 

synen på arbetsmiljö, som ofta fokuserar på fysiska risker. Sedan 2015 finns AFS (2015:4) 

Organisatorisk och social arbetsmiljö med syftet att främja en god arbetsmiljö och förebygga 

risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden i arbetsmiljön. 

Enligt föreskriftens 6 § ska arbetsgivaren se till att chefer och arbetsledare har kunskap om att 

förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Med ohälsosam arbetsbelastning menas en 

orimligt hög arbetsbelastning, bristfälligt stöd och för litet inflytande över det egna arbetet 

(ibid.). 

Karasek och Theorell (1990) har visat att individens upplevelse av krav, kontroll och socialt 

stöd i arbetslivet påverkar upplevelsen av stress. Utifrån denna kunskap skapades Krav-

Kontroll-Stödmodellen. Modellen har dominerat forskningen om stress i arbetslivet och dess 

konsekvenser sedan 1990-talet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Eklöf, 2017).  

 

1:1:1 Krav-kontroll-stödmodellen  

Krav-Kontroll-Stödmodellen går ut på att olika kombinationer av krav, kontroll och socialt 

stöd i arbetet kan vara antingen främjande eller skadliga för den psykosociala hälsan. Det som 

eftersträvas i modellen är aktiva arbeten där höga krav och höga kontrollmöjligheter 

kombineras. Krav handlar om i vilken utsträckning som arbetstagare måste arbeta snabbt och 

intensivt. Kontroll beskrivs som kontroll över den egna arbetssituationen. Det vill säga hur, 

var, när och med vem som arbetet utförs. Även kontroll i bemärkelsen att ha möjlighet att lära 

sig nytt och få variation i arbetet ingår i definitionen. Hög kontroll över den egna 

arbetssituationen gör det möjligt för individen att bemästra kraven som ställs och kunna 

använda sin kompetens på ett optimalt vis. Individen får avspänning genom att nå sina mål 

och lära av sina erfarenheter, som i förlängningen ger tillfredställelse, kompetenstillväxt och 

bättre hälsa (Karasek & Theorell, 1990).   

När höga krav kombineras med små kontrollmöjligheter hamnar individen i ett tillstånd utan 

kontroll över den egna arbetssituationen. Stressmekanismer aktiveras och risken för både 

psykisk och fysisk ohälsa ökar, vilket i Krav-kontroll-stödmodellen beskrivs som spända 

arbeten. Om spända arbeten kombineras med begränsat socialt stöd uppstår så kallade iso-

spända arbeten där risken för ohälsa är ännu större. Begreppet socialt stöd definieras i termer 

av positiv stämning på jobbet, ömsesidig förståelse och bra relation med kollegor och 

arbetsledning (Karasek & Theorell, 1990).  

1:2 Förskolan  

1:2:1 Förskolans organisation och uppdrag 

Förskolans organisation och uppdrag ser olika ut i världen, men innefattar generellt omsorg 

och undervisning av barn som är mellan 1-6 år. Utbildningen i Sveriges förskola syftar enligt 
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Svensk författningssamling (SFS 2010:800) Skollagen till att barn ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt ge en livslång 

lust att lära och erbjuda en trygg omsorg. 

Förskolan i Sverige ingår i skolväsendet där riksdag och regering i demokratisk anda beslutar 

om ramarna i lagar och förordningar. Förskolan styrs fram för allt av SFS (2010:800) 

Skollagen och Statens skolverks författningssamling (SKOLFS, 2018:50) Förordning om 

läroplan för förskolan. Kommunen eller den fristående skolans huvudman (ägare) och rektor 

har huvudansvar för den dagliga verksamheten (Skolverket, 2019). Huvudman kan likställas 

med arbetsgivare, vilket är begreppet som vidare kommer att användas.  

År 2017 fanns 9800 förskoleenheter i Sverige, varav 72 % var kommunala och resterande var 

fristående. 510 000 barn var inskriva totalt. Barngrupperna i de kommunala förskolorna hade i 

snitt 15,3 barn/ avdelning jämfört med de friståendes 15,6 barn per avdelning. I 

småbarngrupperna (barn 1-3 år) hade kommunal förskola ett snitt på 12,4 barn per avdelning 

medan fristående hade 11,7 barn per avdelning. Barn per årsarbetare låg på 5,1 barn i 

kommunal och 5,0 i de fristående förskolorna. Årsarbetare definieras av anställda som arbetar 

med barn omräknat till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgrad (Skolverket, 2017).  

1:2:2 Personal i förskolan 

Hur förskolan bemannas är olika i världen och yrkesgrupperna har olika titlar och utbildning. 

I Sverige arbetar legitimerade förskolelärare och barnskötare i förskolan men även individer 

utan specifik utbildning är vanligt förekommande då det är brist på utbildad personal 

(Skolverket, 2019b). År 2017 fanns 100 200 årsarbetare i förskolan varav 40 % var utbildade 

förskollärare, 20 % hade gymnasial utbildning för att arbeta med barn och 30 % inte hade 

någon utbildning för arbete med barn. Nio procent hade viss pedagogisk utbildning och 5 % 

utgjordes av resurs- och stödpersonal för barngrupper med behov av särskilt stöd i sin 

utveckling (Skolverket, 2017). Statistiska centralbyråns [SCB] statistik från 2016 visar att 96 

% av förskolelärarna, samt 89 % av barnskötarna var kvinnor. 

Förskolläraren bedriver och är ansvarig för undervisningen i förskolan. Det måste finnas 

minst en förskollärare i varje förskola. Utöver förskollärare får det finnas annan personal med 

sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling främjas (SFS 2010:800, Kap 8, 13-15 

§). Förskolläraren med sitt undervisningsansvar arbetar således i lag med barnskötare och 

övrig personal där alla ska utmana och stimulera barnens utveckling och lärande med sin 

samlade kompetens. Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att allas kompetens 

används på bästa sätt (Skolverket, 2018).  

1:2:3 Arbetsmiljö i förskolan 

Buller är ett känt arbetsmiljöproblem i förskolan. Stora barngrupper, plötsliga höga ljud, 

röster och slammer från barnens aktiviteter har en negativ påverkan på både hörsel (Sjödin, 

Kjellberg, Knutsson, Landström & Lindberg, 2012) och röst (Lindström, Södersten, 

McCallister & Ternström, 2010). Även om buller tillhör den fysiska arbetsmiljön påverkas 

den psykosociala arbetsmiljön då den har ett samband med stressymtom (Sjödin et al.2012). 

Förskolepersonalen har även en besvärlig ergonomisk yrkesroll med lyft, böjningar och 

bärande av barn. De har också ergonomiska utmaningar då de sitter på stolar anpassade till 

barn och på golvet, som kan ge muskuloskeletala besvär (Converso, Viotti, Sottimano, Cascio 
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& Guidetti, 2018). Muskuloskeletala besvär har ett samband med den psykosociala 

arbetsmiljön, då stress förvärrar symtomen (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Många studier har gjorts på hur förskolans arbetsmiljö och personalens välmående påverkar 

barnen. Det finns däremot färre studier som fokuserat på förskolepersonalens egna 

upplevelser, trots att de av naturliga skäl också påverkas av arbetsmiljön (Zinsser, Christensen 

& Torres, 2016). Flera kvantitativa studier har undersökt samband kring mängd 

förskolepersonal som har fått utmattning, varför de fått det och om det får dem att vilja lämna 

yrket (Blöchliger,O. R. & Bauer, G. F., 2018; Lovgren, 2016; Rentzou, 2012).   

För att verksamheten ska kunna tillgodogöra sig de anställdas kompetens, engagemang och 

kreativitet behöver de anställda ha en arbetsmiljö som är anpassad och stimulerande. Då blir 

verksamheten effektiv och kan utvecklas, vilket krävs för att den ska vara långsiktigt hållbar, 

lönsam och kostnadseffektiv (Statens offentliga utredningar [SOU], 2011:63). Arbetsgivaren 

har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att 

någon kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta ska göras genom att 

systematiskt undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, innan åtgärder sätts in och senare 

kontrolleras (AFS 2001:1, 8 §).  

Från den första juli 2019 träder SKOLFS (2018:50) Förordning om läroplan för förskolan i 

kraft. I denna föreskrift övergår rollen som förskolechef till rektor. Rektorns uppdrag är att 

agera pedagogisk ledare och chef för förskolans personal. Rektorn är således den, efter 

delegering från arbetsgivaren, som ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 

på ett adekvat sätt i verksamheten. Rektorn kan också i sin tur, fördela arbetsmiljöuppgifter 

vidare efter att ha säkerställt att tillräcklig kunskap finns hos utvalda medarbetare (AFS 

2001:1, 6 §). Skyddsombuden har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet då de har insyn i 

verksamheten utifrån ett annat perspektiv än cheferna (Arbetsmiljöverket, 2018b).  

När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, måste 

arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån (AFS 

2001:1, 12 §). 

1:2:4 Företagshälsovårdens uppdrag 

Företagshälsovården (FHV) är en resurs för arbetsplatserna både i efterhjälpande syfte med 

rehabilitering och arbetsanpassning och i det förebyggande arbetet med riskidentifiering och 

att åtgärda risker innan någon skadas. I det förebyggande arbetet ingår även att delta i 

planering av förändringar för att säkerställa att arbetsplatsen är anpassad till dem som ska 

arbeta där. FHV arbetar även med hälsofrämjande insatser där friskfaktorer är i fokus och 

förstärks. Arbetet i FHV bygger på ett samarbete i team mellan professioner med god 

kompetens inom medicin, teknik, ergonomi, organisationsvetenskap, beteendevetenskap och 

hälsovetenskap (SOU, 2011:63). Det är viktigt att FHV samarbetar med sina kunder då det är 

de som är experter på sin egen verksamhet (SOU, 2011:63; Antonsson, 2014).  

Det finns en problematik i att FHV:s insatser ofta handlar om den fysiska arbetsmiljön, medan 

insatser i den psykosociala arbetsmiljön är mer ovanliga. Det är också vanligare att FHV blir 

inkopplad vid efterhjälpande insatser än i det förebyggande och främjande arbetet. Att arbeta 

mer främjande och förebyggande tillsammans med sina kunder eftersträvas för att minska 

arbetsrelaterad ohälsa (SOU, 2011:63). 
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Bland anställda i yrken inom utbildning, där förskolan ingår, ansåg ca 62 % att det var  tydligt 

vem som hade ansvar för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Tillgången till FHV låg på ca 55 

%, medan besök på arbetsplatsen av FHV låg på 15 % (Arbetsmiljöverket, 2018a).   

2. Problemformulering  

Den stressrelaterade ohälsan är ett problem i arbetslivet som påverkar individer, arbetsgivare 

och samhället negativt genom lidande, sjukskrivningar och omkostnader. Tidigare forskning 

och rapporter antyder att förskolan är ett riskfyllt yrkesområde för den problematiken och att 

brister i den psykosociala arbetsmiljön kan ses som en orsak. Det är arbetsgivarens ansvar att 

åtgärda bristerna. När kompetensen inte räcker till i detta arbete kopplas ofta 

företagshälsovården in som en expertresurs, som tillsammans med sin uppdragsgivare arbetar 

främjande, förebyggande och efterhjälpande.  

Litteraturstudien avser att samla den aktuella forskningen om vad förskolepersonalen har för 

erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön, vilket kan ge FHV kunskap och en djupare 

förståelse. Det gynnar samarbetet mot en tillfredställande psykosocial arbetsmiljö för 

förskolepersonalen, och kan i förlängningen ge dem bättre hälsa och färre sjukskrivningar. 

Även arbetsgivaren och samhället gynnas av att förskolepersonalen har en god hälsa då ohälsa 

orsakar stora omkostnader.   

3. Syfte 

Syftet var att beskriva förskolepersonalens erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön.  

4. Metod 

4:1 Design  

En deskriptiv litteraturstudie med strukturerad sökning genomfördes för att besvara 

litteraturstudiens syfte och få en aktuell kunskapssammanställning inom området. Insamlad 

data analyserades induktivt utifrån manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Karasek och Theorell (1990) krav-kontroll-stödmodell samt aktuell forskning 

användes för att diskutera resultatet.  

4:2 Datainsamling 

4:2:1 Sökstrategi 

Flödesschema för litteraturstudier (Polit & Beck, 2017) användes för att skapa en sökstrategi 

enligt figur 1. 

Utifrån syftet valdes relevanta databaser ut från Örebro universitetsbiblioteks ämnesguide för 

omvårdnad där CINAHL plus, PsycINFO och PubMed inkluderades. Från ämnesguiden för 

pedagogik och lärarutbildning valdes databasen ERIC (EBSCO). För att hitta lämpliga sökord 

identifierades meningsbärande ord från syftet: förskola, personal, erfarenheter och 

psykosocial arbetsmiljö. De meningsbärande orden översattes sedan från svenska till engelska 

med hjälp av Svensk MeSH. Förskolepersonal fick delas upp i två sökord till förskola och 

personal. Även psykosocial arbetsmiljö delades upp i två sökord till psykosocial och 

arbetsmiljö. Se Tabell 1, sökord på svenska och engelska.  
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De meningsbärande orden på engelska prövades sedan mot databasernas ämnesord som 

resulterade i ett utökat antal sökord. För att bredda sökningen gjordes även frisökningar på de 

meningsbärande ord som inte fanns i databasernas ämnesguider. För att vidga resultatet på 

”work environment” användes enbart ”environment” i Cinahl och PubMed. I PsycINFO blev 

motsvarande sökord för ”work environment” ”occupational health”. Sökordet ”stress” 

begränsades till ”occupational stress” i PubMed. Sökordet ”experience” användes inte då 

resultatet blev för begränsat. Detta förtydligas i Tabell 2 och 3 (bilaga 1). 

Figur 1. Flödesschema för litteraturstudier fritt översatt från engelska till svenska.  

(Polit och Beck, 2017).  

 

Tabell 1: Sökord på svenska och engelska 

 

Begränsningar som användes var studier från tidsintervallet 2009-2019 och det engelska 

språket. I CINAHL plus, PsycINFO och ERIC (EBESCO) användes också begränsningen 

peer rewieved. I PubMed fanns inte möjlighet till peer rewieved. Begränsningar till den vuxna 

befolkningen gjordes. I CINAHL plus valdes ”all adult 18 +”, i PubMed ”adult 19+” och i 

PsycINFO ”Adulthood” (18yrs and older). I ERIC (EBSCO) fanns ingen begränsning för 

ålder.  

4:2:2 Urvalsprocessen  

Då syftet var att beskriva förskolepersonalens erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön 

inkluderades kvalitativa studier. Således exkluderades alla kvantitativa studier i sökresultatet. 

Formulera och förfina 
primära och sekundära 

frågeställningar

Utforma en sökstategi. 
Identifiera databaser och 

sökord. 

Sök, identifiera och hämta 
material från primärkällor. 
(Dokumentera beslut och 

handlingar)

Screena primärstudierna 
efter relevans och 

lämplighet. (Förkasta 
orelevanta och olämpliga 

referenser).

Läs materialet.          
Identifiera nya referenser. 
(Dokumentera beslut och 
handlingar samt återgå till 

föregående punkt).

Sammanfatta informationen 
från de utvalda studierna.

Granska och utvärdera de 
utvalda studierna.

Analysera, bearbeta 
informationen i studierna 

och sök efter teman.

Förbered en kritisk 
sammanställning 

Förskolepersonal Erfarenheter Psykosocial arbetsmiljö 

Preschool 

Nurseries 

Child care 

Kindergarten 

Educational 

personnel 

School 

teachers 

Experience Psychosocial 

depriviation 

Health, occupational 

Employee health 

Environment, work 
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Kvalitativa studier med fokus på barns och föräldrars upplevelser av förskolans miljö 

exkluderades. Studier kring den psykosociala arbetsmiljön där förskolebarnen hade 

funktionsnedsättningar eller specifika diagnoser valdes också bort. Även studier med fokus på 

buller och ergonomi i förskolepersonalens arbetsmiljö exkluderades. 

Urvalet utfördes i tre steg för att inkludera de studier som svarade på syftet. I första steget 

lästes samtliga sökträffars titlar, där de titlar som inte ansågs besvara syftet valdes bort. I 

andra urvalet lästes studiernas abstract. De abstract som bedömdes kunna svara mot syftet och 

inklusionskriterier gick vidare till nästa steg i urvalsprocessen. I urval tre lästes studierna 

noggrant igenom i sin helhet, för att identifiera om de svarade på litteraturstudiens syfte.  

Efter det tredje urvalet inkluderades tio studier. För att hitta ytterligare studier som svarade 

mot syftet lästes de utvalda studiernas referenslistor igenom. Tio studier valdes ut för 

abstractläsning. Begränsningar som gjordes i urvalet var studier från tidsperioden 2009-2019 

och det engelska språket. Två av de studier som valts ut till abstractläsning var redan 

inkluderade i litteraturstudien genom den systematiska sökningen i databaserna. Tre studier 

lästes i sin helhet varav en inkluderades. Totalt inkluderades elva studier. Sökresultatet och 

urvalen redovisas i Sökmatrisen (bilaga 2). 

4:2:3 Värdering av artiklar 

Granskning av utvalda studier gjordes enligt granskningsmall för kvalitativa studier, utformad 

av Örebro universitet (2015), där kvaliteten bedöms som hög, medel eller låg. Mallen 

innefattar frågor inom fem granskningsområden. Varje fråga kan besvaras med ja, nej, oklart 

eller ej tillämpligt.  

För att bedöma kvaliteten i varje granskningsområde räknades antal jasvar relaterat till antal 

frågor under varje område. Vid åtta frågor krävdes ≥6 jasvar för att få ett JA i 

granskningsområdet. Vidare krävdes fem jasvar vid sju frågor, fem vid sex frågor och fyra vid 

fem frågor. Kvalitetsgranskningen förtydligas i Redovisning av kvalitetsbedömning (bilaga 3). 

De fem granskningsområderna var; Vetenskaplig relevans och redlighet (n=6 JA≥5), Urval 

och procedur (n=8 JA ≥6), Analys (n=5 JA≥4), Resultat/fynd (n=6 JA ≥5) samt Kritiskt 

förhållningssätt (n=6 JA≥5). För att erhålla bedömningen hög kvalitet krävdes en 

genomgående välgjord studie med JA i alla de fem granskningsområdena. Sex av studierna 

erhöll denna bedömning. Fem av de elva inkluderade studierna hade brister i ett av 

granskningsområdena och fick då värderingen medel. Inga studier blev värderade till låg 

kvalitet, där gränsen sattes till två eller fler NEJ utav de fem granskningsområdena. Studier 

med värderingen hög och medel inkluderades. Granskningens resultat presenteras i 

Artikelmatrisen (bilaga 4). 

4:3 Dataanalys 

Manifest kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim & Lundman (2004) i flera 

steg. Att analysera manifest innebär att analysen fokuseras på meningsenheterna i texten, utan 

att värdera eller tolka dem (ibid.).  

I första steget lästes studierna igenom noggrant flera gånger för att skapa en känsla för 

helheten. I nästa steg identifierades de meningar och textfragment som svarade mot 

litteraturstudiens syfte och lyftes ur texten som meningsenheter. Meningsenheterna 

kondenserades i ett tredje steg utan att förlora essensen i innehållet. I fjärde steget skapades en 



13 
 
 

kod som beskrev kärnan i meningsenheten. Helheten i de inkluderade studierna togs i 

beaktande under processen för att behålla sammanhanget. Koderna jämfördes i sista steget 

genom sina likheter och olikheter och resulterade i olika kategorier och subkategorier enligt 

Graneheim & Lundman (2004). Kategorierna svarar på frågan vad texten innehåller. 

Subkategorierna representerar en grupp av koder och är del av en kategori (ibid.). Tabell 4 ger 

ett exempel på hur analysen gick till. 

4:4 Forskningsetiska överväganden   

I litteraturstudien togs de fyra etiska principerna i beaktning vid granskning och inkludering 

av studier enligt Vetenskapsrådet (u.å.) Den första principen var informationskravet. Denna 

princip innefattar att deltagarna ska ha fått tydlig information om vad det innebär att vara med 

i studien. De ska även vara informerade om att det är frivilligt att delta samt att de kan avbryta 

sitt deltagande av studien oavsett tidpunkt. Den andra principen var samtyckeskravet där 

deltagaren ska ha gett sitt samtycke att medverka i studien. Konfidentialitetskravet utgjorde 

den tredje principen och innebar att ingen obehörig ska kunna identifiera deltagarna eller ta 

del av forskningsmaterialet. Den sista principen var nyttjandekravet som innebär att den 

insamlade datan enbart får användas i forskningssyfte och att vinsten med forskningen ska 

överväga riskerna för individen (Vetenskapsrådet, u.å). Förhållningssättet under arbetet med 

litteraturstudien har genomgående varit neutralt för att ge ett sanningsenligt resultat utan 

förvanskning.  

Tabell 4. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori  Kategori 

Att förstå kulturen 

på arbetslatsen 

innebar ett stort 

problem för nya 

medarbetare. 

Arbetsplatskulturen, 

de oskrivna 

reglerna, normer och 

vanor gjorde dem 

osäkra och 

isolerade. De hade 

svårt att komma in i 

arbetsgruppen. 

Det var svårt för 

nya medarbetare att 

komma in i 

arbetsgruppen då 

arbetsplatskulturen 

var svår att förstå. 

 Svårt att bli 

en del av 

arbetsgruppen 

Relationer 

med 

kollegor 

Sociala 

förutsättningar 

 

5. Resultat   

I litteraturstudiens resultat presenteras elva studier med kvalitativ ansats från åtta olika länder. 

Sverige, Norge, Island (n=1), USA (n=3), Israel (n=1), Australien (n=2), Finland (n=1), 

Singapore (n=1), Sverige (n=1) och Turkiet (n=1). Sammanlagt innefattar resultatet 1062 

deltagare varav 884 (83,24 %) var kvinnor, 17 (1,6 %) var män och resterande 161 (15,16%) 

av okänt kön. Begreppet förskolepersonal används för alla yrkesgrupper som arbetar i 

förskolan, avseende samtliga länder som resultatet innefattar.  

Resultatet består av tre kategorier. Den första är ”Sociala förutsättningar” och innefattar tre 

underkategorier; Relationer med barnen, relationer med föräldrarna och relationer med 
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kollegorna samt närmaste chef.  Andra kategorin benämns ”Organisatoriska 

förutsättningar” med tre underkategorier; ”Komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter”, 

”Personalresurser” och ”Materiella resurser”. Sista kategorin benämns ”Lön, förmåner och 

yrkesstatus”. Kategorierna finns presenterade i bilaga 3 Resultatredovisning av subkategorier 

och kategorier.       

5:1 Sociala förutsättningar  

Den psykosociala arbetsmiljön i förskolan präglades av erfarenheter kring komplexa 

relationer med barn, föräldrar/familjer och kollegor (Yarrow, 2015). När relationerna 

genererade stöd och feedback stärktes förskolepersonalens yrkesroller och gav professionell 

tillfredställelse (Court, Merav & Ornan, 2010; Happo, Määttä & Uusiautti, 2012). De 

komplexa relationerna innebar också att konflikter blev vanliga, vilket påverkade den 

psykosociala arbetsmiljön negativt (Court et al., 2010).  

5:1:1 Relationer med barnen 

Förskolepersonalens erfarenheter av att arbeta med barnen var positiv och gav ett stort 

engagemang och meningsfullhet i yrkesutövandet (Boyd, 2013; Bullough Jr, Hall-Kenyon & 

Lake McKay, 2012; Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012). Engagemanget sträckte sig även utanför 

arbetsplatsen då förskolepersonalen hade en stark relation med barnen och deras familjer 

(Yarrow, 2015). Engagemanget och meningsfullheten påverkade den psykosociala 

arbetsmiljön positivt (Boyd, 2013; Bullough Jr, Hall-Kenyon & Lake McKay, 2012; Yarrow, 

2015; Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012). Den starka relationen till barnen gjorde även att 

personalen kände oro för barnens framtid och levnadsförhållanden (Bullough et al., 2012) och  

skuldkänslor gentemot barnen när de inte kunde möta deras behov (Alvestad et al., 2013). Det 

gav en negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön i form av ökad stress hos 

personalen (Alvestad et al. 2013; Bullough et al., 2012).  

5:1:2 Relationer med föräldrarna 

En god relation och ett bra samarbete med föräldrarna ansågs vara viktig då personalens 

trivsel och professionella utveckling påverkades positivt av det vilket gynnade den 

psykosociala arbetsmiljön (Court et al., 2010; Happo et al., 2012; Yarrow, 2015; Yeşil Dağlı 

& Ceylan, 2012).  Föräldrarna uppfattades också kunna påverka den psykosociala 

arbetsmiljön negativt, då de var en källa till kritik mot personalens yrkesroll (Court et al., 

2010, Yarrow, 2015; Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012). Samarbetet med föräldrarna fungerade 

dåligt i de fall föräldrarna inte såg förskolepersonalen som professionella yrkesutövare, utan 

mer som ”barnvakter” (Boyd, 2013; Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012). Personalen kände också att 

de ständigt bedömdes av föräldrarna i sin yrkesroll, vilket skapade en oro (Court et al., 2010). 

Det ansågs som viktigt att vara empatisk med föräldrarna (Happo et al., 2012) och bemöta 

deras kritik på ett konstruktivt och pedagogoiskt sätt (Yarrow, 2015) för att skapa en positiv 

atmosfär och undvika konflikter (Happo et al. 2015; Yarrow, 2015).  

Det fanns också en utmaning i kommunikationen med föräldrar som hade en annan kultur och 

ett annat modersmål. Förskolepersonalen agerade då kulturöverskridande och stöttande 

gentemot dem, trots att det sträckte sig utöver deras arbetsuppgifter. Det stärkte relationen 

med föräldrarna men påverkade den psykosociala arbetsmiljön negativt då det tog av 

personalens energi och arbetstid (Boyd, 2013). 
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5:1:3 Relationer med kollegorna samt närmaste chef  

En god relation med kollegorna var av stor betydelse för trivseln på arbetet, där en trygg och 

säker atmosfär gynnade kompetensutveckling, förbättringsarbete och samarbete (Bullough et 

al., 2012; Happo et al., 2012; Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018). Viljan att stanna i yrket 

stärktes när relationen med kollegorna var positiv (Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018). Stöd 

från kollegorna var också viktig för nya medarbetare, när de skulle komma in i sin yrkesroll 

och klara av sina ansvarsområden (Happo et al., 2012). Det upplevdes svårt att komma in i 

arbetsgruppen som ny medarbetare när det fanns ett bristande stöd hos kollegorna (Court et 

al., 2010; Mahmood, 2013). En utpräglad kultur med oskrivna regler, normer och vanor 

skapade osäkerhet och isolering i gruppen (Mahmood, 2013). Nya ideer och förändringar 

möttes av motstånd (Cumming, 2015; Happo et al., 2012; Mahmood, 2013) och nya i 

arbetsgruppen upplevde att de blev styrda i sitt arbetssätt av kollegorna (Cumming, 2015). 

Kompetens kunde uppfattas som en ”dominanshandling”, vilket inte uppskattades och 

påverkade trivseln i arbetsgruppen negativt (Happo et al., 2012). Det fanns även dålig samsyn 

kring pedagogiken i arbetsgruppen vilket ledde till konflikter (Mahmood, 2013).  

En öppen kommunikation med närmaste chef var en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen 

(Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018).  

5:2 Organisatoriska förutsättningar      

5:2:1 Komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter 

Förskolepersonalen upplevde sin yrkesroll komplex och att de inte hade tillräckligt med tid att 

utföra de arbetsuppgifter som förväntades av dem (Alvestad et al., 2013; Boyd, 2013, Happo 

et al., 2012; Mahmood, 2013; Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018; Pramling Samuelsson, 

Williams, Sheridan & Hellman, 2016; Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012). De upplevde svårigheter 

att arbeta i den dagliga verksamheten utifrån organisationens beslut, och hade dessutom ett 

begränsat inflytande på beslut som rörde den egna verksamheten (Alvestad et al., 2013). I 

Yeşil Dağlı och Ceylan (2012) studie fanns erfarenheter av att ingen läroplan fanns att följa 

och personalen bestämde själva vilka mål de skulle uppnå utifrån hur de upplevde barnens 

intresse och nivå, vilket ledde till en ostrukturerad verksamhet med otydliga krav. Personalen 

upplevde ändå att det var positivt att kunna bestämma själva utan att anpassa verksamheten 

till organisationens beslut och rutiner (ibid.). 

Förskolepersonalen saknade tillräckligt med tid för administrativa arbetsuppgifter trots att de 

arbetade heltid. Erfarenheten var att för att klara av de krav som ställdes med god kvalitet var 

de tvungna att utföra planering och bedömningar på kvällarna efter arbetet. Något som 

påverkade både den psykosociala arbetsmiljön och personalens fritid negativt (Boyd, 2013). I 

Yeşil Dağlı och Ceylan, (2012) studie fanns erfarenhet av att inte ha några barnfria raster alls 

då även lunchen intogs tillsammans med barnen, vilket gav lite tid för återhämtning. 

Personalen önskade mer tid för reflektion av den komplexa yrkesrollen för att gynna 

förbättringsarbete (Happo et al., 2012) och för att kunna nyttja de kompetenser som 

personalen hade mandat för (Alvestad et al., 2013). Oanpassade lokaler ledde också till 

svårigheter i den dagliga verksamheten, då det var svårt att få till logistiken så att lokalerna 

passade verksamheten och antalet barn. Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt 

då mycket arbetstid gick åt till att planera och strukturera (Alvestad et al., 2013; Pramling 

Samuelsson et al., 2016).  
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5:2:2 Personalresurser  

Otillräckliga personalresurser skapade känslor av överväldigande och stress hos 

förskolepersonalen (Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018). I Alvestad et al. (2013) studie fanns 

erfarenheter hos personalen att vikarier inte togs in vid sjukdom, trots att sjukfrånvaron var 

frekvent. Vidare sågs i Yeşil Dağlı och Ceylan (2012) studie att vikarier heller inte togs in när 

ordinarie personal hade semester, var borta av hälsoskäl eller var frånvarande på grund av 

kompetensutveckling. Personalomsättningen var hög vilket skapade konflikter i den befintliga 

arbetsgruppen och för nya medarbetare (Mahmood, 2013).  

Storleken på barngrupperna ansågs ha en stor inverkan på hur personalen kunde uppnå de 

krav som ställdes på dem (Alvestad et al., 2013; Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018; Pramling 

Samuelsson et al., 2016). Mindre barngrupper skapade en harmonisk och lugn arbetsmiljö 

med hög trivsel där personalen kunde utföra ett mer professionellt arbete (Alvestad et al., 

2013, Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018; Pramling Samuelsson et al., 2016), medan stora 

barngrupper var svåra att organisera, lämnade mindre tid till att vara med barnen (Alvestad et 

al., 2013) och till att dokumentera (Pramling Samuelsson et al., 2016). Mindre tid för barnen 

skapade också en oro hos personalen för barnens säkerhet då det upplevdes svårt att ha 

kontroll över dem (Alvestad et al., 2013; Pramling Samuelsson et al., 2016).  

Möjlighet till kompetensutveckling var viktigt och gav nöjd personal (Miin Juin Lee & Lang 

Quek, 2018). Då erfarenheter av bristande kompetens fanns hos personalen, upplevdes den 

psykosociala arbetsmiljön negativ. Framförallt var det i arbetet med de yngsta barnen som 

personalen upplevde bristande kompetens, vilket skapade en osäkerhet i yrkesrollen (Alvestad 

et al., 2013). Mahmood (2013) studie belyste specifikt en oro över att inte ha tillräcklig 

utbildning i första hjälpen då bristande kunskap kunde ha livshotande konsekvenser för 

barnen. 

Förskolepersonalen upplevde att de inte kunna nyttja unika kompetenser trots att viljan fanns, 

vilket skapade en frustration som påverkade den psykosociala arbetsmiljön negativt (Alvestad 

et al., 2013; Bullough et al., 2012; Happo et al., 2012). Vilja att nyttja kompetens i 

digitalisering belystes i Cumming (2015) studie, då personalen ville hänga med i 

utvecklingen. Erfarenheten hos personalen i Happo et al. (2012) studie var att förskolan var 

konservativ och inte ville förändras eller utvecklas trots påtryckningar. Det var svårt att 

påverka organisationen att nyttja de kunskaper och erfarenhet som personalen hade (ibid). 

5:2:3 Materiella resurser 

Förskolepersonalen redovisade otillräckliga ekonomiska resurser för utbildningsmaterial och 

liknande utrustning, vilket försvårade arbetet med förskolans uppdrag (Boyd, 2013; Happo et 

al., 2012; Mahmood, 2013; Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012). För att fånga barnens intresse och 

skapa en lärande miljö fick de be föräldrarna att köpa in material, vilket påverkade relationen 

negativt (Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012). Personalen köpte också in material för egna pengar för 

att fånga barnens intressen och skapa en lärande miljö. Den psykosociala arbetsmiljön 

påverkades negativt då arbetsgivaren inte prioriterade utbildningsmaterial eller visade 

förståelse för att materialet var viktigt för förskolans verksamhet (Boyd, 2013; Mahmood, 

2013).  
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5:3 Lön, förmåner och yrkesstatus 

Förskolepersonalen såg sin profession som ett ”artisteri” där komplexiteten i yrkesrollen 

krävde hög kompetens och innebar så mycket mer än bara omsorg av barnen. Yrkesstoltheten 

gav motivation och engagemang att utföra ett arbete med hög kvalité (Boyd, 2013; Pramling 

Samuelsson et al., 2016; Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012).   

Personalen upplevde dock inte att deras profession fick den belöning som den är värd i form 

av lön och förmåner, vilket påverkade den psykosociala arbetsmiljön negativt (Boyd, 2013; 

Bullough et al., 2012; Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018; Yeşil Dağlı & Ceylan, 2012). Trots 

hög utbildning och kompetens fick förskolepersonalen inte jämförbar ersättning som yrken 

med liknande utbildningsnivå (Boyd, 2013; Bullough et al., 2012). Inte heller alla 

uppoffringar som personalen gjorde för verksamheten och för barnen gav bättre lön (Yeşil 

Dağlı & Ceylan, 2012). Erfarenheter av att förmåner plötsligt togs bort och att övertid inte 

kompenserades belystes i Boyd (2013). Personalen kände sig utnyttjade av arbetsgivaren och 

ville lämna arbetet på grund av dålig lön och dåliga förmåner (Boyd, 2013; Bullough et al., 

2012; Miin Jiun Lee & Lang Quek, 2018).   

6. Diskussion 

6:1 Metoddiskussion  

För att säkerställa kvaliteten i litteraturstudien har beaktning genomgående tagits till 

trovärdigheten. Då litteraturstudien innefattar enbart kvalitativa studier används begreppen 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet för att beskriva olika aspekter av trovärdighet som 

enligt Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) är att föredra vid kvalitativa studier. 

Tillförlitlighet handlar om att skapa ett relevant och tydligt syfte, val av design och urval 

(Graneheim et al., 2017). Syftet i den systematiska litteraturstudien var att beskriva 

förskolepersonalens erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön. Litteraturstudie med 

systematisk sökning valdes för att besvara syftet, då aktuella studier från hela världen kunde 

inkluderas, och skapa ett övergripande resultat. Det ger ett varierat och överskådligt 

perspektiv på resultatet vilket är att föredra (Graneheim et al., 2017). Ett alternativ hade varit 

att göra en kvalitativ intervjustudie. Anledningen till att det alternativet valdes bort var för att 

en systematisk litteraturstudie initialt ger ett bredare perspektiv på den aktuella forskningen 

till skillnad från enbart ett resultat från en utvald grupp (ibid.). 

För att garantera att analysen skulle utgå från den insamlade datan valdes en induktiv design 

(Polit & Beck, 2017). Flödesschema för litteraturstudier (figur 1), användes för att säkerställa 

att alla moment i sökningen arbetades igenom strukturerat. På så vis ökar kvaliteten (ibid.).  

Tre databaser från Örebro universitetsbiblioteks ämnesguide för omvårdnad användes då 

omvårdnad är huvudområdet för litteraturstudien. För att vidga sökningen inkluderades även 

ämnesguiden för pedagogik och lärarutbildning då syftet handlar om förskolan. 

Sökningsresultatet visar att alla de inkluderade studierna fanns med i ERIC (EBSCO), vilket 

bekräftar vikten av att ämnesguiden för pedagogik och lärarutbildning inkluderades.  

De meningsbärande orden från syftet resulterade i olika ämnesord i de olika databaserna. 

Ämnesorden fick dock inte så många sökträffar. För att få med fler relevanta studier 

breddades sökningen med fritextord. Det togs även i beaktning att balansera sökordens 

negativa och positiva laddning för att inkludera alla typer av studier i urvalet, då träffarna på 



18 
 
 

det negativt laddade sökordet ”stress” var väldigt omfattande. Tanken var att öppna sökningen 

för positiva resultat.”Well-being” användes som sökord för att väga upp det negativt laddade 

sökordet ”stress”. I databasen PubMed valdes ”occupational stress” och ”job satisfaction” 

istället för ”stress” och ”well-being”för att balansera sökningens positiva och negativa 

laddning. I PsycINFO användes kombinationen ”occupational stress” och ”well-being” i 

samma syfte. Balansen mellan de negativa och positiva sökorden gav dock inte ett mer 

positivt resultat vilket stärker att resultatet är sanningsenligt trots det är övervägande negativt.  

I begreppet giltighet ingår datainsamlingens aktualitet (Graneheim et al., 2017). För att få så 

aktuell forskning som möjligt begränsades den strukturerade sökningen till publicering mellan 

åren 2009-2019. Den äldsta inkluderade studien var från 2010, vilket ökar giltigheten.  

Den systematiska litteratursökningen gav tio studier som inkluderades i resultatet. För att öka 

antalet studier och således bredda datainsamligen, lästes de inkludrade studiernas 

referenslistor igenom. Det resulterade i ytterligare en studie som svarade på syftet. Det 

framkom också att två av studierna redan var inkluderade i litteraturstudien, vilket kan anses 

stärka att den systematiska litteraturstudien fångat in relevant forskning vilket ökar 

giltigheten. Det är dock viktigt att ta i beaktning att datainsamligen gjordes under februari och 

mars 2019. Detta innebär att ny forskning som svarar på syftet kan ha tillkommit sedan 

datainsamlingen avslutades och till dess litteraturstudien publiceras i universitetets databas 

Diva vilket i sin tur kan minska giltigheten (Graneheim et al, 2017).   

Det är viktigt att avgränsa syftet för studien, då ett för omfattande syfte försvårar 

datainsamling och analys (Graneheim & Lundman, 2004). Den psykosociala arbetsmiljön 

inkluderar i många fall även den fysiska arbetsmiljön. Ett exempel på det är buller där det 

finns tydliga psykosociala faktorer (Eklöf, 2017). Studier som fokuserade på buller i 

förskolans arbetsmiljö exkluderades relaterat till detta. Även kvalitativa studier där personalen 

hade hand om barn med specifika diagnoser exkluderades då det fanns en risk att resultatet 

skulle påverkas negativt.  

Manifest innehållsanalys användes för dataanalysen av de inkluderade studierna, vilket 

innebär att forskaren kondenserar meningsenheter som svarar på syftet utan att tolka 

innehållet i dem. En text har dock alltid flera betydelser och det finns alltid en grad av 

tolkning i analys av text som kan påverka resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysen är baserad på enbart en persons arbete vilket kan ses som en svaghet för 

trovärdigheten då diskussion kring analysen inte kunde föras (Graneheim et al., 2017).  

De inkluderade studiernas datainsamling varierade mellan intervjuer, fokusgrupper och 

enkäter. För att höja trovärdigheten i litteraturstudien beaktades de inkluderade studiernas 

metoddiskussion extra noga. Denna var bristfällig i några av studierna vilket i sin tur kan ha 

påverkat litteraturstudiens trovärdighet negativt (Graneheim et al., 2017).  

För att öka kvaliteten på de inkluderade studierna granskads och värderades de vilket ökar 

trovärdigheten i litteraturstudien. Begränsning gjordes även med peer rewieved i de databaser 

det var möjligt då det innebär att studierna är granskade innan publicering. I litteraturstudien 

har enbart studier med godkännande av etisk kommitté och ett tydligt etiskt resonemang 

inkluderats för att ta hänsyn till forskningsetik. För att inte påverka litteraturstudiens resultat 

har alla studier med hög eller medel kvalitet inkluderats oavsett studiens resultat. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras i liknande 

kontexter och grupper (Graneheim et al., 2017). Resultatet av litteraturstudien innefattar 
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studier från förskolor i åtta olika länder. Detta kan anses stärka trovärdigheten då 

litteraturstudiens resultat har ett internationellt perspektiv. Generalisering bör dock hanteras 

med försiktighet då förskolan fungerar olika i olika länder och påverkas av de respektive 

ländernas kultur, politik och socioekonomiska förhållanden. Det föreligger alltid läsaren att 

avgöra i vilken grad innehållet i studien kan generaliseras (ibid.).  

Genomgående har det tagits i beaktande att det finns en förförståelse baserad på det faktum att 

det finns kunskaper, värderingar och erfarenheter som kan påverka arbetet med 

litteraturstudien.  

6:2 Resultatdiskussion  

Den första delen i Karasek och Theorell (1990) Krav-kontroll-stödmodell handlar om de krav 

som ställs i arbetet. För höga krav kan enligt modellen öka stressymtomen och leda till 

psykosocial ohälsa, i synnerhet när de kombineras med låg kontroll.  

I litteraturstudien framkom ett tydligt resultat av att höga krav ställdes från arbetsgivaren då 

förskolepersonalen upplevde att de inte hann med sina arbetsuppgifter under den arbetstid de 

hade till förfogande. Förskolepersonalens erfarenheter visade att stora barngrupper var en 

huvudsaklig anledning till att det blev svårt att uppnå kraven med dokumentation, planering 

av den dagliga verksamheten och logistik. När barngrupperna var mindre upplevdes den 

psykosociala arbetsmiljön lugnare och mer harmonisk vilket gav högre trivsel. Resultatet 

stämmer överens med Blöchliger och Bauer (2018) studie där det framkommer att varje barn 

som tillkommer i barngruppen ökar arbetsbelastningen med planering, dokumentation och 

föräldrakontakter.  

Resultatet visade att kraven ökade ytterligare då det fanns en frekvent sjukfrånvaro som sällan 

ersattes med vikarier. Den befintliga personalen belastades då än mer med den frånvarande 

personalens arbetsuppgifter. Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt av att det 

fanns otillräckligt med tid för återhämtning och brist på barnfria raster. Resultatet stämmer 

överens med Rentzou (2012) studie där personalen hade svårt att ta raster och luncher, vilket 

ledde till stressymtom och utmattning.  

Förskolepersonalen tyckte att relationerna med barnen och ansvaret för deras utveckling och 

omsorg var den största anledningen till att arbetet upplevdes meningsfullt. Det gav personalen 

motivation och engagemang att göra ett bra arbete, vilket är positivt. Det är dock viktigt att 

uppmärksamma att motivationen att göra det så bra som möjligt för barnen också kan öka 

kraven på den egna arbetsinsatsen. I Arbetsmiljöverket (2016b) belyses att risken för hög 

arbetsbelastning ökar när arbetsuppgifterna känns viktiga, intressanta eller stimulerande. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2018a) kan krav som följer av en direktkontakt med människor 

också vara svårare att avfärda eller skjuta upp jämfört med krav som i huvudsak relaterar till 

olika objekt. På samma sätt kan arbeten som inkluderar direktkontakt med människor vara 

svårare att planera och kontrollera än arbeten som hanterar objekt. När arbetet handlar om 

andra människor kan det leda till psykosocial ohälsa för personalen när de pressar sig över 

gränsen för att få verksamheten att fungera (ibid.). I resultatet framkom bland annat att 

personalen arbetade på obetald arbetstid med administrativa arbetsuppgifter och att de köpte 

eget undervisningsmaterial för att fånga barnens intressen, vilket kan osynliggöra bristerna på 

resurser för arbetsgivaren. Enligt AFS (2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö ska 

arbetsgivaren hjälpa arbetstagaren att prioritera och fördela arbetsuppgifter när kraven blir för 

höga, vilket kan bli svårt då problemen i verksamheten inte synliggörs (ibid.). Enligt Karasek 
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och Theorell (1990) finns en stor risk för psykosocial ohälsa hos individen och framtida 

rehabiliteringskostnader för arbetsgivaren när resurser inte balanseras med de krav som finns.  

Resultatet visar också att komplexa relationer inte bara med barnen, utan även deras föräldrar 

och kollegor ställer höga krav på personalens sociala förmåga. Enligt Rentzou (2012) har de 

komplexa relationerna i förskolan en betydelse för personalens psykosociala ohälsa och 

utmattning, där negativa relationer ger mer stress. Empati, tålamod och en hög toleransnivå 

hos personalen anses viktig för att kunna hantera de sociala kontakter som dagligen uppstår i 

yrkesrollen (ibid.).  

Karasek och Theorell (1990) krav-kontroll-stödmodell visar att kontrollen över kraven i 

arbetet har en stor betydelse för hur den psykosociala hälsan påverkas. Saknas kontroll över 

den egna arbetssituationen ökar stressen och påverkar hälsan negativt. Resultatet visade att 

förskolepersonalen upplevde svårigheter med att arbeta i den dagliga verksamheten på grund 

av de höga kraven. Något de inte kunde påverka då de inte upplevde att de hade delaktighet i 

arbetsgivarens beslut angående verksamheten. Förskolans organisation upplevdes av 

personalen som konservativ och att det hos arbetsgivaren fanns en ovilja att förändras eller 

utvecklas. Bland annat kände personalen att de inte kunde nyttja de kompetenser de hade. 

Enligt Blöchliger och Bauer (2018) och Hur, Jeon och Buettner (2016) studier är personalens 

autonomi och delaktighet viktig för att kunna hantera den komplexa yrkesrollen och uppnå 

psykosocial hälsa.  

Den höga personalomsättningen gjorde att känslan av kontroll i den dagliga verksamheten 

påverkades negativt. Personalens erfarenheter visade att det var svårt att skapa en 

välfungerande arbetsgrupp med samsyn i de gemensamma arbetsuppgifterna. Rentzou (2012) 

studie belyser att den höga personalomsättningen innebar att arbetsgivaren blev tvungen att 

anställa individer med otillräcklig eller ingen utbildning alls för att arbeta med barn då det var 

brist på yrkesutbildade, vilket ökade arbetsgruppens belastning. I Blöchlinger och Bauer 

(2018) studie fanns ett samband mellan utbrändhet och att förskolepersonalen lämnade yrket. 

Personalen i studien blev också direkt påverkade av att medarbetare blev stressade och 

utbrända då gruppen arbetade tätt ihop i små enheter vilket påverkade den psykosociala 

arbetsmiljön negativt (ibid.).  

Personalen önskade kompetensutveckling då de kände att de hade bristfällig kunskap, 

framförallt med de yngsta barnen. Bland annat framkom en osäkerhet i hur första hjälpen ska 

användas om något händer. Det ska enligt AFS (1999:7, 6 §) finnas tillräckligt antal personer, 

med hänsyn till verksamheten, som har kunskaper i första hjälpen tillgängliga relaterat till att 

konsekvenserna av bristande kunskaper i området kan få så allvarliga konsekvenser.  

Det sociala stödet spelar en stor roll i Karasek och Theorell (1990) Krav-kontroll-stödmodell. 

Ett gott socialt stöd minskar stress och ger dessutom bättre förutsättningar att hantera höga 

krav och låg kontroll, vilket vidare leder till en god psykosocial hälsa. Bristande socialt stöd 

minskar förutsättningarna och kan leda till psykosocial ohälsa. Resultatet visade att komplexa 

relationer med föräldrar, kollegor och chefer påverkade erfarenheterna av socialt stöd. 

Personalen ansåg att föräldrarelationen var viktig, vilket stämmer överens med Rentzou 

(2012) studie där relationen med föräldrarna ansågs vara den viktigaste relationen i 

yrkesrollen.  

Litteraturstudiens resultat visade att när föräldrakontakten upplevdes positiv fungerade 

samarbetet. Det fanns då en ömsesidig empati och respekt och kritik hanterades konstruktivt 

utan konflikter. Resultatet stärks av att det i Stormont, Herman, Reinke, David och Goel 
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(2013) studie framkom att personalens relation med föräldrarna blev bättre när föräldrarna var 

mer involverade i förskolan och sina barns utveckling. 

När samarbetet inte fungerade bra med föräldrarna påverkades förskolepersonalens 

självkänsla i yrkesrollen negativt. De kände sig bedömda och att deras yrkesstatus var låg och 

ouppskattad. Resultatet stämmer överens med Lovgren (2016) där det fanns ett samband 

mellan föräldrakontakter och emotionell utmattning. Sambandet berodde på att föräldrarna 

hade höga krav på personalen och ständigt bedömde deras arbete.  

Även erfarenheterna av relationerna inom arbetsgruppen hade stor påverkan på det sociala 

stödet. I de fungerande arbetsgrupperna upplevdes trivsel och en trygg och säker miljö för 

kompetensutveckling, förbättringsarbete och bra samarbete. Nya medarbetare kunde lättare 

komma in i sin yrkesroll när de fick stöd från kollegorna och viljan att stanna i yrket och på 

arbetsplatsen stärktes. När arbetsgruppen inte fungerade upplevdes det motsatta och konflikter 

var vanliga.  

Enbart en studie tog upp relationen med närmsta chef vilket kan anses förvånande. I studien 

belystes att det är viktigt med en bra kommunikation med chefen vilket stärks av att det 

Zinsser et al. (2016) studie framkom att organisationens stöd till personalen gav mer trivsel 

och bättre hantering av konflikter och utmaningar på arbetsplatsen. Stödet gav även mindre 

utmattning och stress hos personalen (ibid.). Att enbart en studie tog upp relationen med 

chefen kan förklaras av att det fanns en bristande kommunikation och delaktighet mot 

organisationen, som kan ha lett till att personalen inte trodde att de kunde påverka. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2014) har många kvinnodominerade arbetsorganisationer inom vård- och 

omsorgsyrken dessutom få chefer i förhållande till antalet anställda, vilket minskar 

möjligheten till regelbundet socialt stöd från chefen. 

Det framkom en tydlig samstämmighet i resultatet där personalen var missnöjda med 

löneersättning och förmåner. I vissa fall i så hög mån att de ville lämna yrket. Något som 

också stämmer överens med annan forskning i området (Blöchliger & Bauer, 2018; Wagner et 

al., 2012).  I likhet med Blöchliger och Bauer (2018) studie framkom i resultatet också 

erfarenheter hos förskolepersonalen av en låg yrkesstatus där professionen inte samställdes 

med yrken på samma utbildningsnivå. Hög kompetens, engagemang och erfarenhet gav inte 

belöning i form av lön eller förmåner (ibid.).  

7. Slutsats 

Enligt Karasek och Theorell (1990) Krav-Kontroll-Stöd modell uppkommer psykosocial 

ohälsa i spända arbeten med höga krav och låg kontroll. Resultatet i litteraturstudien visade 

på höga krav och liten kontroll både socialt, organisatoriskt och i fråga om löner/förmåner och 

yrkesstatus för förskolans personal. Utifrån litteraturstudiens resultat kan förskolan därför 

definieras som ett spänt yrkesområde.  

De komplexa relationerna med barn, föräldrar, kollegor och chefer påverkade det sociala 

stödet. Resultatet av socialt stöd varierade i litteraturstudien där ett gott socialt stöd gav bättre 

förutsättningar och ett bristande socialt stöd sämre förutsättningar att hantera höga krav och 

låg kontroll vilket vidare påverkade den psykosociala hälsan. 

Bristande socialt stöd ökar ohälsan av det spända arbetet ytterligare enligt Karasek och 

Theorell (1990) till ett isospänt arbete. Innebörden blir att den bristande psykosociala 
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arbetsmiljön leder till ohälsa i form av långvarig stress, som i förlängningen kan leda till 

utmattning och sjukskrivning.  

 

8. Kliniska implikationer 

Litteraturstudien kan vara till nytta för både FHV, förskolepersonalen, förskolechefer, 

skyddsombud och arbetsgivare i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön, då den bidrar till 

en ökad förståelse för förskolepersonalens erfarenheter. För förskolechefer och arbetsgivare 

kan en ökad förståelse för problematiken leda till ökad prioritering ekonomiskt för att 

förebygga och främja den psykosociala arbetmiljön. Bland annat att FHV kan behöva kopplas 

in för att bidra med expertis. Förskolepersonalen kan behöva se över kraven på sig själva och 

synliggöra de faktorer som inte fungerar i den dagliga verksamheten för arbetsgivaren.  

FHV arbetar främjande, förebyggande och rehabiliterande med kunden på organisations-, 

grupp- och individnivå. Utifrån litteraturstudiens resultat kan FHV få en ökad förståelse för 

individ- och gruppnivåns erfarenheter av förskolans psykosociala arbetsmiljö och använda 

den för att utveckla och utforma tjänster och arbetssätt.  

Det främjande arbetet skulle kunna ta fasta på att personalen har en positiv grundläggande syn 

på sin yrkesroll. Den positiva synen bör förstärkas och värderas av arbetsgivaren. Zinsser et 

al. (2016) belyser i sin studie att fördelen med att lyfta det positiva stärker arbetstagarna i 

yrkesrollen och ökar trivseln på arbetsplatsen.  

I det förebyggande arbetet kan FHV genom gemensam planering med arbetsgivaren på 

organisationsnivå, t.ex. i arbetsmiljökommitéer, gynna bättre kommunikation mellan parterna 

och påverka till en större delaktighet för förskolepersonalen i organisationens beslut och 

prioriteringar. I förlängningen kan det leda till att det spända arbetet reduceras. 

På individ- och gruppnivå kan FHV stötta och undervisa chefer och skyddsombud i det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet, så problem inom området tas på lika stort allvar som fysiska 

risker. Förutom den grundläggande AFS (2001:1) Systematiskt arbetsmiljöarbete är AFS 

(2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö en viktig föreskrift i detta arbete. 

Förskolepersonalen och skyddsombuden kan behöva stöd och kunskap i att se signaler på 

stressymtom på sig själva och sina kollegor. På så sätt kan de tidigt signalera till arbetsgivaren 

om att sätta in rätt resurser. Det kan även vara gynnsamt att hitta åtgärder för att stärka 

relationerna i arbetsgruppen. Det skulle sannolikt i förlängningen också stärka relationerna 

med föräldrarna då ett gott samarbete med kollegorna stärker yrkesrollen. Insatser i det 

främjande och förebyggande arbetet kan minska de rehabiliterande insatserna enligt det 

arbetssätt som FHV eftersträvar (SOU, 2011:63). 

9. Fortsatt forskning 

Det finns ett behov av mer forskning om hur företagshälsovården arbetar mot förskolan med 

psykosocial arbetsmiljö och vilka resultat samarbetet uppnått. Kvalitativa och kvantitativa 

studier i området med fokus på den psykosociala arbetsmiljön skulle kunna stärka FHV:s 

kompetens och samarbete med förskolan. En intervention där insatser för den psykosociala 

arbetsmiljön prövades skulle vara intressant att se resultatet av.  
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Även samhället har en stor vinst, både ekonomiskt i form av färre sjukskrivningar och i 

perspektivet att barn skulle ha mer välmående individer som sköter deras omsorg och 

förberedelse inför skolstart. Barn som också senare i livet själva ska ut i yrkeslivet.  

En förutsättning för samarbete mellan FHV och arbetsgivarna inom förskolan är att det ges 

goda förutsättningar för chefer och skyddsombud att arbeta med psykosocial arbetsmiljö. Mer 

forskning om hur de upplever sitt arbete med psykosocial arbetsmiljö skulle därför behövas. 
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Bilaga 1: Tabell 2-3 

Tabell 2. Cinahl Headings (MH) i CINAHL plus och MeSH (Mesh) i Pubmed.  

Databas Förskolepersonal Erfarenheter Psykosocial arbetsmiljö 

CINAHL plus 

Cinahl 

headings 

MH “Nursery 

Schools” 

MH “Child 

Day Care” 

“Preschool” 

“Kindergarten” 

“Teachers” 

“Employee” 

“Personnel” 

 

 

                                                         

 

 

------------- 

MH “Psychosocial 

Deprivation” 

MH “Quality of Working Life” 

MH “Environment” 

“Stress” 

“Well-being” 

 

 

 

 

Tabell 3: Thesaurus (DE) I ERIC (EBSCO) och PsycINFO  

 

  

Pubmed 

MeSH 

"Nurseries" 

[Mesh] 

"Child Day Care 

Centers" 

[Mesh]” 

“Kindergarten”  

“Preschool” 

“Teachers” 

“Employee” 

“Personnel” 

--------- "Environment"[Mesh] 

"Occupational Health"[Mesh] 

"Job Satisfaction"[Mesh]   
“Occupational stress"[Mesh]   

Databas Förskolepersonal Erfarenheter Psykosocial arbetsmiljö 

PsycINFO 

Thesaurus  

DE "Nursery 

Schools" 

DE “Child Day 

Care” 

“Kindergarten” 

“Preschool” 

 

DE “Child 

care workers” 

DE 

“Educational 

personnel” 

“Teachers” 

 

---------------- 

DE “Occupational health”  

DE “Well being”  

DE “Working conditions” 

DE “Occupational stress”  

“Quality of work life” 

 

ERIC 

Thesaurus 

DE "Early 

Childhood 

Education" 

DE "Child 

Care Centers" 

DE "Nursery 

Schools" 

DE 

“Kindergarten”  

“Preschool” 

DE 

"Employees"  

DE "Child 

Care 

Occupations"  

“Teachers” 

“Personnel” 

…………….. DE "Environment"  

DE "Occupational Safety 

and Health" 

DE "Quality of Working 

Life"  

DE "Well Being"  

“Stress” 
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Bilaga 2. Sökmatris   

1/4 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

studier 

CINAHL  

2019-03-13 

S1 MH 

”Nursery 

Schools” 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+  

94    

 S2 MH “Child 

Day Care” 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

168    

 S3 

“Kindergarten” 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

148    

 S4 ”Preschool” Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

27,960    

 S5 (S1 OR S2)  255    

 S6 (S3 OR S2 

OR S5) 

 28,076    

 S7 ”Teachers” 

 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

2,355    

 S8 ”Employee” Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

5,085    
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 S9 ”Personnel” 

 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

21,639    

 S10 (S7 OR S8 

OR S9) 

 27,774    

 S11 MH 

”Psychosocial 

deprivation” 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

78    

 S12 MH 

”Quality 

Working life” 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

162    

 S13 MH 

“Environment” 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

2,325    

 S14 “Stress” Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

38,340    

 S15 “Well-

being” 

Peer reviewed; 

English 

language,; 

Published 

Date; 

20090101-

20191231; All 

adult 18+ 

12,201    

 S16 (S11 OR 

S12 OR S13) 

 2,562    

 S17 (S14 OR 

S15 OR S16) 

 50,649    

 S18 (S6 AND 

S10) 

 826    
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 S19 (S6 AND 

S10) AND (S17 

AND S18) 

 65 8 2 0 

 

Sökmatris 2/4 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

studier 

PubMed 

20190313 

S1 "Nurseries"[Mesh] 10 years, Adult 

19+, English 

 

40    

 S2 "Child Day Care 

Centers"[Mesh]” 

10 years, Adult 

19+, English 

 

209    

 S3 “Kindergarten”  10 years, Adult 

19+, English 

 

254    

 S4 “Preschool” 10 years, Adult 

19+, English 

 

87,465    

 S5 (S1 OR S2)  245    

 S6 (S5 OR S3 OR 24)  87620    

 S7 “Teachers” 10 years, Adult 

19+, English 

3,339    

 S8 “Employee” 10 years, Adult 

19+, English 

75,563    

 S9 “Personnel” 10 years, Adult 

19+, English 

86,418    

 S10 (S7 OR S8 OR S9)  91,207    

 S11 

"Environment"[Mesh] 

10 years, Adult 

19+, English 

46,533    

 S12 "Occupational 

Health"[Mesh] 

10 years, Adult 

19+, English 

4,061    

   2,808    

 S13 "Job 

Satisfaction"[Mesh]   

10 years, Adult 

19+, English 

4,378    

 S14 “Occupational 

stress"[Mesh]   

10 years, Adult 

19+, English 

2,830    

 S15 (S11 OR S12 OR 

S13 OR S14) 

 56,338    

 S16 (S6 AND S10)  3,774    

 S17 (S15 AND S16)  228 19 6 (*2) 0 
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Sökmatris 3/4 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar  Lästa 

abstract 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

studier 

PsycINFO 

20190313 

S1 DE 

"Nursery 

Schools" 

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

 

24    

 S2 DE “Child 

Day Care” 

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

 

144    

 S3 

“Kindergarten” 

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

 

1,438    

 S4 “Preschool” Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

 

14,033    

 S5 (S1 OR S2)  166    

 S6 (S3 OR S4 

OR S5) 

 15,040    

 S7 DE “Child 

care workers”  

 

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

174    

 S8 DE 

“Educational 

personnel” 

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

2,383 
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Adulthood 

(18 years and 

older). 

 S9 “Teachers” Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

30,069 

 

   

 S10“Employee”   Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

24,161 

 

   

 S11 (S7 OR S8)  2,560    

 S12 (S9 OR 

S10 OR S11) 

 55,297 

 

   

 S13 DE 

“Occupational 

health”  

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

2,526    

 S14 DE “Well 

being”  

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

734,120    

 S15 DE 

“Working 

conditions”  

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

6,086    

 S16 DE 

“Occupational 

stress”  

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

5,292    

 S17 DE 

“Quality of 

work life”  

Peer 

reviewed; 

2009-2019; 

English 

383    
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language; 

Adulthood 

(18 years and 

older). 

 S18 (S13 OR 

S14 OR S15 

OR S16 OR 

S17) 

 65,028    

 S19 (S6 AND 

S12) 

 2,653    

 S20 (S18 AND 

S19) 

 185 40 16 (*12) 0 

Dubletter markeras med (*) 

Sökmatris 4/4 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

studier 

ERIC 

EBSCO 

20190313 

 

S1 DE 

“Childhood 

education” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

 

12,997 

   

  

S2 DE “Child 

care centers” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

 

536 

   

  

S3 DE 

“Kindergarten” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

4,048    

  

S4 DE “Nursery 

Schools” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

150    

  

S5 “Preschool” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

10,094    

  

S6 (S1 OR S2 

OR S3 OR S4) 

 14,943    

  

S7 (S5 OR S6) 

 19,462    

 S8 DE 

“Employees” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

1,175    

 S9 “Child care 

occupations” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

9    
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 S10 “Teachers” 

 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

105,509    

 S11 “Personnel” Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

8,046    

 S12 (S8 OR S9)  1,184    

 S13 (S10 OR 

S11 OR S12) 

 113,379    

 S14 DE “Work 

environment” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

2,155    

 S15 

“Occupational 

Safety and 

Health” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

123    

 S16 “Quality of 

Working Life” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

183    

 S17 “Well-

being” 

Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

4,067    

 S18 “Stress” Peer rewieved; 

20090101-

20191231; 

English 

language 

7,252    

 S19 (S14 OR 

S15 OR S16 OR 

S17) 

 6,528    

 S20 (S18 OR 

S19) 

 13,780    

 S21 (S6 AND 

S13 AND S20) 

 319 81 34 (*12) 10 

 

Dubletter markeras med (*) 
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Bilaga 3. Redovisning av kvalitetsbedömning 1 

2 

Studie Vetenskaplig relevans 

och redlighet  

 

Urval och procedur Analys Resultat/ Fynd Kritiskt 

förhållningssätt 

 n=6 JA ≥5 n=8 JA ≥6 n=5 JA ≥4 n=7 JA≥5 n=6 JA≥5 

Alvestad et al. (2013) JA JA JA JA JA 

Boyd (2013) JA JA JA JA JA 

Bollough et al. (2012)  JA JA NEJ JA JA 

Court et al. (2010) JA NEJ JA JA JA 

Cumming (2015) JA NEJ JA JA JA 

Happo et al. (2012) JA JA JA JA NEJ 

Mahmood (2013) JA JA JA JA JA 

Miin Jiun Lee & Lang 

Quek (2018) 

JA JA JA JA JA 

Pramling Samuelsson 

et al. (2016) 

JA JA JA JA JA 

Yarrow (2015) JA NEJ JA JA JA 

Yeşil Dağlı & Ceylan 

(2012) 

JA JA JA JA JA 
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 Bilaga 4. Artikelmatris  1 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Alvestad, T.,Bergem, H., 

Eide,B., Johansson, J-E., 

Os, E., 

Pálmadóttir,H.,Pramling-

Samuelsson,I. & 

Winger,N. (2013). 

Challenges and 

dilemmas expressed by 

teachers working in 

toddler groups in the 

Nordic countries. Early 

Child Development and 

Care, 184(5), 671-688.  

Island, Norge och 

Sverige. 

Syftet var att belysa 

förskolepersonalens 

syn på den dagliga 

verksamheten med 

barn under tre år 

genom att besvara 

frågorna;  

Vad anser 

förskolelärare på 

Island, Sverige och 

Norge är det 

viktigaste och mest 

utmanande i deras 

arbete med små 

barn? 

Vilka dilemman 

upplever de är mest 

krävande när de 

talar om sitt 

vardagliga arbete? 

Kvalitativ design. Case 

studie. 

Metod:  

Urval: Island: Tretton 

förskolelärare från 11 

förskolor i Reykjavik. 

Norge: Elva 

förskollärare och två 

teamledare. 

Sverige: Två grupper 

varav den ena bestod av 

åtta blivande 

förskollärare under 

universitetsutbildning. 

Den andra bestod av tio 

team i fem olika 

förskolor. 

Datainsamling:  

Island: Fokusgrupper 

om 4-5 deltagare. 

Norge: Fokusgrupper 

om 3-4 deltagare. 

Sverige: Frågeformulär 

Alla fick enskilt svara 

på ett frågeformulär 

med öppna frågor.  

Innehållsanalys.  

Hög. 

 

Styrkor: Tydlig 

vetenskaplig 

relevans. 

Urvalsprocessen 

beskiven för alla 

tre länderna. 

Resultatet och 

resultatdiskussion 

är noggrannt och 

tydligt.  

 

Svagheter: 

Otillräcklig 

metoddiskussion. 

Relationen 

forskare-deltagare 

beskrivs inte. 

Forskarens 

förförståelse 

diskuteras inte.  

Mer komplex organisering av 

vardagen krävdes i stora 

barngrupper.  

Personalbrist på grund av hög 

sjukfrånvaro. 

Brist på kompetens hos personal. 

Fysisk arbetsmiljö var inte anpassad 

efter aktiviteterna. 

Svårigheter att få inflytande på 

rutiner som fastställts på 

organisationsnivå. 

Erfarenheter av att inte tillgodogöra 

den kompetens som fanns.  

Personal kände sig som 

”föräldrasubstitut”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Boyd, M. (2013). ”I love 

my work but...” The 

professionalization of 

Early Childhood 

Education. The 

qualitative report, 

18(71), 1-20. USA.  

Syftet var att förstå 

relationen mellan 

förskollärarens 

kompetens och 

erfarenhet relaterat 

till lön och 

arbetsmiljö genom 

att besvara 

frågorna; 

Har personalen 

erfarit att ökad 

utbildning ger 

högre lön och 

batter förmåner? 

Har högre 

utbildning lett till 

förändringar i deras 

yrkesroll och 

ansvar och i så fall 

hur? 

Har högre 

utbildning ökat 

deras trivsel på 

arbetet och fått dem 

att vilja stanna kvar 

i yrket? 

Kvalitativ design. 

Metod:  

Urval: Studien 

gjordes utifrån en 

större studie om barns 

utveckling som ett 

resultat av 

personalens högre 

utbildning. 

Personerna ringdes 

upp och fick 

förfrågan om att delta 

i intervjuer. 32 

personer tackade ja.  

Datainsamling: 

Intervjuer där alla 

gjordes på 

arbetsplatsen utom en 

som gjordes i 

personens hem.  

Innehållsanalys. 

Hög. 

 

Styrkor: Välgjord 

studie med hög 

redlighet och 

tydligt kritiskt 

förhållningssätt.  

 

Svagheter: 

Begränsat urval 

som inte bör 

generaliseras.  

Svårigheter att kommunicera med 

föräldrar med annat modersmål och 

kultur.  

Höga krav på kompetens fick 

personalen att känna att de var 

professionella. 

Föräldrar värderade inte personalens 

kompetens. Såg dem som 

”barnvakter”. 

Upplevde en stor meningfullhet med 

arbetet. 

Lön och status utvecklades inte i 

takt med erfarenhet, utbildning och 

engagemang.  

Inte tillräckligt med planeringstid. 

Arbete på obetald tid för att få 

verksamheten att fungera.  

Kände sig utnyttjade av 

arbetsgivaren. 

Ingen budget för 

utbildningsmaterial. Personalen 

köpte eget. 

Förmåner togs bort utan 

löneförhöjning.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Bullough Jr, R.V.,Hall-

Kenyon, K.M. & Lake 

McKay, K. (2012). Head 

Start Teacher Well-

Being: Implications for 

Policy and Practice. 

Early Childhood 

Education Journal, 

Published online: 19 

June 2012. USA. 

Syftet var att få en 

djupare förståelse 

för 

förskolepersonalens 

liv, värden, moral, 

planer och 

funderingar kring 

sitt yrke i Head 

start förskolor.  

Kvalitativ design. 

Metod: Urval: 

tjugofem personer i 

head start förskolor 

tackade ja till 

intervjuer efter att ha 

fyllt i en enkät om sin 

yrkesroll.  

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Dataanalys: 

Innehållsanalys.  

Medel. 

 

Styrkor: 

Vetenskaplig 

relevans och 

tydligt presenterat 

resultat samt 

resultatdiskussion.  

 

Svagheter: 

Forskarens roll är 

otydlig. 

Metoddiskussion 

och forskarens 

förförståelse 

saknas. Begränsat 

urval medför att 

resultatet inte bör 

generaliseras.   

Stort ansvarstagande mot barnen och 

deras familjer. Upplevde sitt arbete 

meningsfullt och viktigt. 

Oro för egen ekonomi och egen 

hälsa kopplat till låg lön. 

Oro över barnens hemförhållanden. 

Positivt samarbete med föräldrar. 

Personalen kunde inte nyttja sin 

fulla potential eller vara delaktiga i 

verksamhetens rutiner. 

Låg lön gjorde att personalen ville 

byta arbete.  

Nyanställda upplevde att de fick 

hjälp av arbetsgruppen med 

introduktionen. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Court, D., Merav, L. & 

Ornan,E. (2010). 

Preschool 

teachers´narratives: a 

window om personal-

professional history, 

values and belifs. 

International Journal of 

Early Years Education, 

17(3), 207-217. Israel.  

Syftet var att 

undersöka 

anledningar att 

välja förskolan som 

yrke och 

personalens 

intryck/upplevelse 

av yrkesrollen.  

Kvalitativ design. 

 

Metod: 

Urval: Tio kvinnliga 

deltagare som blivit 

rekommenderade av 

chefer och som 

uppskattades av 

kollegor och föräldrar 

på grund av deras 

professionella 

yrkesroll.  

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

intervjuer som skedde 

i två omgångar. 

Observationer gjordes 

en halvdag innan 

intervju nummer två.  

 

Dataanalys: 

Innehållsanalys.  

Medel. 

 

Styrkor: 

Vetenskaplig 

relevans och 

välgjord 

prsentation av 

resultat och 

diskussion.  

 

Svagheter: 

Metoddiskussionen 

är inte adekvat då 

den bara tar upp 

positiva aspekter 

på studier. 

Forskarnas 

förförståelse 

diskuteras inte. 

Forskaren och 

deltagarnas 

relation diskuteras 

inte.  

Stor kärlek till barnen gav 

motivation att vilja göra ett bra 

arbete. 

Goda relationer med föräldrar, trots 

att personalen ibland blev 

kritiserade.  

Positiv feedback från föräldrar, 

kollegor och chefer vilket gav 

professionell tillfredställelse.  

Alla deltagare i studien hade 

erfarenheter av konflikter i arbetet 

med antingen chefer eller föräldrar. 

Nya i yrket kände osäkerhet över 

vad de ville göra och vad de borde 

göra.  

Upplevelse av att vara ständigt 

bedömda i sin yrkesroll av andra, 

framförallt föräldrar.  

Dåligt stöd från kollegor. 

Upplevde en komplex arbetsmiljö 

p.g.a. alla relationer med kollegor, 

chefer/organisation och föräldrar 

som alla har förväntningar på dem.  

Stöd upplevdes viktigt.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Cumming,T. (2015). 

Early childhood 

educators´experiences in 

their work environments: 

Shaping (im) possible 

ways of being an 

educator? An 

international Journal of 

Complexity and 

Education, 12(1), 52-66. 

Australien.  

Syftet var att 

utforska de 

komplexa 

relationerna mellan 

lärarens arbetsmiljö 

och deras 

erfarenheter av 

yrket. Detta som en 

ingång till att hitta 

andra möjligheter 

för att stödja 

arbetsgruppens 

stabilitet och 

hållbarhet.  

Kvalitativ design. 

Metod:  

Urval: Data kommer 

från en studie gjord 

2012-2013. Tio 

kvinnor som arbetade 

i förskolan i 

Australien. (New 

South Wales).  

Datainsamling: 

Focusgrupper med 

kompletterande 

intervjuer. 

Dataanalys: Utgår 

från en av 

ovanstående 

deltagare, där 

”intensiv läsning” (att 

söka känslor beskivna 

i texten) användes.  

Medel. 

 

Styrkor: Resultatet 

är mycket välgjort. 

 

Svagheter: 

Metoddiskussionen 

är inte adekvat. 

Saknas kritiskt 

resonemang kring 

forskarens roll och 

förförståelse.  

Vilja att förändra i verksamheten 

mötte motstånd av arbetsgruppen. 

Svårigheter att uppnå sin fulla 

potential sänkte motivationen.  

Vilja att utveckla verksamheten mot 

den nya teknologin. 

Konflikter i teamet relaterat till olika 

sätt att uppnå det politiska uppdraget 

som förskolan har.  

 

  1 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Happo, I., Määttä,K. & 

Uusiautti,S. (2012). 

Experts or good 

educators – or both? The 

development of early 

childhood 

educators´expertise in 

Finland. Early 

Childhood Development 

and Care, 182(3-4), 487-

504.  

Finland.   

Syftet var att belysa 

utvecklingen av 

expertisen hos 

förskolepersonal 

som arbetar som 

förskollärare. 

Kvalitativ design.  

Metod:  

Urval: Åttio av 346 

tillfrågade i provinsen 

Lapland i Finland 

deltog i studien.  

Datainsamling: 

Frågeformulär 

bestående av 

bakgrundsinformation 

och en rubrik; 

historien om min väg 

mot expertis i 

förskoleutbildning. 

Dataanalys: 

Innehållsanalys. 

Medel. 

 

Styrkor: Tydlig 

beskrivning av 

metod och välgjord 

presentation av 

resultat och 

diskussion.  

 

Svagheter: 

Bristfällig 

metoddiskussion 

och överförbarhet.  

Föräldrarna ansågs vara den 

viktigaste samarbetspartnern.  

Utbildning gav personalen gav 

möjlighet att utvecklas. 

Utmaningar i arbetet sågs som 

utvecklande.  

Viktigt att ha en uppmuntrande och 

stödjande relation med kollegor. 

Viktigt med tid för reflektion. 

Tillgång till utbildningsmaterial 

varierade stort.  

Kompetensen hos personalen kom 

till sin rätt när den psykosociala 

arbetsmiljön var trygg.  

Stöd från kollegor, chefer och 

föräldrar stärkte personalens 

yrkesidentitet.  

Ekonomiska resurser ansågs 

otillräckliga.  

Motstånd mot utveckling av 

verksamheten upplevdes. 

 

 

  1 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Mahmood,S. (2013). 

“Reality Chock”: New 

Early Childhood 

Education Teachers. 

Journal of Childhood 

Teacher Education, 

34(2), 154-170. USA.  

Syftet var att 

beskriva nyblivna 

förskolelärares 

erfarenheter av att 

arbeta I yrket.  

Kvalitativ design. 

Metod:  

Urval: Fjorton 

kvinnor som precis 

avslutat en treårig 

förskollärarutbildning 

på Nya Zeeland. 

Deltagarna blev 

kontaktade efter att 

anställd på 

universitetet fått 

samtycke.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Dataanalys: 

Innehållsanalys. 

Hög.  

 

Styrkor: En 

mycket välgjord 

studie med hög 

vetenskaplig 

relevans och 

redlighet. Väl 

beskriven 

metoddiskussion.  

 

Svagheter: 

Redovisar inte så 

tydligt forskarnas 

förförståelse.  

Nya förskollärare fick inte adekvat 

introduktion. 

Svårigheter att komma in i 

arbetsgruppens rutiner och 

arbetskultur. 

Hög personalomsättning. 

Brist på kompetens för att arbeta 

med barn under 2 år. 

Inte tillräcklig utbildning i första 

hjälpen för barn. 

Dålig teamkänsla, konflikter, svårt 

att få samsyn. 

Svårigheter att arbeta med mindre 

barngrupper p.g.a. personalbrist. 

Personal köpte själva 

utbildningsmaterial.  

 

  1 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Miin Jiun Lee, P. & 

Lang Quek, C. (2018). 

Preschool 

teachers´perceptions of 

school learning 

environment and job 

satisfaction. Learning 

Environment Research, 

21, 369-386. Singapore. 

 

(I denna litteraturstudie 

har enbart resultat från 

den kvalitativa delen 

använts). 

Syftet var att 

utforska olikheter I 

faktisk och 

föredragna intryck 

av 

förskolepersonalens 

arbetsmiljö och att 

undersöka 

relationen mellan 

deras profiler, 

arbetsmiljö och 

trivsel.  

Design: Mixed metod 

med kvatitativ och 

kvalitativ ansats.  

Metod:  

Urval: 96 kvinnor 

deltog i den 

kvalitativa delen av 

studien. Totalt deltog 

100 personer i hela 

studien. Samtliga 

anställda i 15 

förskolor i Singapore 

tillfrågades och 

deltog frivilligt i 

studien.  

Datainsamling: 

Enkäter varav fyra 

frågor var öppna för 

kvalitativ analys.  

Dataanalys: 

Innehållsanalys. 

Hög. 

 

Styrkor: Hög 

vetenskaplig 

relevans och 

redlighet. Resultat 

och diskussion 

tydligt redovisat.  

 

Svagheter: 

Forskarens roll och 

förförståelse 

diskuteras inte. 

Goda relationer med kollegor 

upplevdes, liksom relationer med 

chefer. Detta fick personalen att 

känna sig tillfredställda med sina 

arbeten. 

Personalen hade oftast möjligheter 

till att utvecklas professionellt. 

Erfarenheter av mindre barngrupper 

med låg techer-child ratio var 

positivt.  

Personalen upplevde arbetet med 

barnen motiverande och 

tillfredställande. 

Missnöje upplevdes på grund av 

personalbrist och inkompetens hos 

vikarier och nyanställda.  

Låga löner och dåliga/inga 

förmåner.  

Uppdraget från organisaionen 

upplevdes positivt men innebar för 

höga krav i arbetet på för lite tid.  

 

  1 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Pramling Samuelsson, I., 

Williams, P., Sheridan, 

S. & Hellman, A. 

(2016). Swedish 

preschool teachers´ ideas 

of the ideal preschool 

group. Journal of Early 

Childhood Research, 

14(4), 444-460. Sverige.  

Syftet var att 

beskriva och 

analysera 

förskolepersonalens 

idéer om vad som 

är den idealiska 

förskolegruppen.  

Design: Kvalitativ 

fenomenologisk.  

Metod:  

Urval: Urvalet bestod 

av 698 deltagare från 

46 olika kommuner i 

en tidigare 

surveystudie. 

Surveystudien 

skickades till ansvarig 

person i varje 

kommun som sedan 

skickade vidare 

enkäten till samtliga 

förskolor.   

Datainsamling: Data 

från en öppen fråga i 

surveyenkäten 

användes. 

Dataanalys: 

Fenomenologisk 

analys.   

Hög. 

 

Styrkor: 

Vetenskapligt 

relevant studie 

med välpresenterat 

resultat och 

adekvat kritiskt 

förhållningssätt.  

 

Svagheter: 

Forskarens roll och 

förförståelse 

diskuteras inte.  

Erfarenheter hos personalen av för 

stora barngrupper vilket gjorde det 

svårt att fokusera på varje individ 

och att påverka verksamheten.  

För lite tid för dokumentation som 

ansågs viktig för både teamets arbete 

och barnen och föräldrarna.  

Tid till bra samarbete och 

organisering av verksamheten var 

viktig för att nå upp till det politiska 

uppdraget. 

Kompetens hos personalen behövs 

för att kunna ta riktiga och snabba 

beslut i en föränderlig arbetsmiljö. 

God fysisk arbetsmiljö förenklade 

organisationen med verksamheten.  

  1 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Yarrow, A. (2015). What 

we feel and what we do: 

emotional capital in 

early childhood work. 

Early Years: An 

International Research 

Journal, 35(4), 351-365. 

Australien. 

Syftet var att 

utforska det 

“emotionella 

kapitalet”. Att 

reflektera över de 

känslor som 

kommer i 

yrkesrollen i 

förskolan.  

Kvalitativ design.  

Metod:  

Urval: Tjugotre 

anställda i förskolan 

från sex olika 

förskolor i Australien. 

Urvalet gjordes från 

en studie gjord 2004.  

Datainsamling: 

Intervjuer samt en 

focusgrupp. 

Dataanalys: 

Postkvalitativ 

innehållsanalys som 

bygger delvis på 

tidigare analys.   

  

Medel. 

 

Styrkor: Gedigen 

bakgrund med 

relevant 

vetenskapligt syfte.  

 

Svagheter: Inte 

aktuell 

datainsamling 

vilket heller inte 

ger en aktuell 

information. 

Forskarens 

förförståelse 

diskuteras inte 

tillräckligt.  

Djup empati upplevdes med barnen 

och deras familjer. 

Erfarenheter med olika kulturer och 

socioekonomiska förhållanden.  

Ojämlikhet i förskolorna gällande 

utbildningsmaterial.  

Erfarenheter av att på ett positivt sätt 

undervisa föräldrar vid klagomål.  

  1 



48 
 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod och ev. 

design 

Värdering Resultat 

Yeşil Dağlı, Ü. & 

Ceylan, R. (2012). 

University Childcare 

Teachers Perceptions, 

Belifs, and Thoughts 

About Their Profession 

and Jobs: A Turkish 

Case. European Journal 

of Educational Research, 

1(3), 225-240. Turkiet. 

Syftet var att belysa 

förskolepersonalens 

syn på deras yrke 

gällande 

utmaningar, 

problem, 

svårigheter och 

glädje kopplat till 

trivsel, utmattning 

och stress.  

Kvalitativ 

fenomenologisk 

design. 

Metod: 

Urval: Nio 

förskolelärare som 

arbetar på en förskola 

på ett Universitet i 

Turkiet deltog i 

studien. De deltog 

frivilligt efter 

förfrågan genom 

förskolechef. 

Datainsamling: Två 

semistrukturerade 

fokusgrupper som 

inleddes med 

frågeformulär. 

Dataanalys: 

Fenomenologisk 

dataanalys.  

Hög. 

 

Styrkor: Väl 

genomförd studie. 

Hög redlighet 

genomgående.  

 

Svagheter: Svårt 

att generalisera då 

förskolan har hand 

om barn vars 

föräldrar arbetar på 

universitetet.  

Arbetet med barnen upplevdes 

tillfredställande och givande. 

Relationen med föräldrarna 

upplevdes negativ.  

Personalen upplevde att föräldrarna 

hade orimliga krav.  

Personalen såg sig själva som 

”artister” som formar barnens 

framtid och karaktär.   

Personalen hade långa arbetsdagar 

utan barnfria raster. 

Låg lön. Detta trots hög utbildning 

och långa arbetsdagar. 

Svårigheter att ta ut semster och 

ledigheter  

Hade inget inflytande över löner, 

förmåner eller aktiviteter. 

Ingen budget för 

undervisningsmaterial och leksaker.  

Fick bara begagnad teknisk 

utrustning. 

Fick ingen vidareutbildning eller 

möjlighet att delta på kurser. 

Fanns inget fastställt uppdrag att 

arbeta från  
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Bilaga 5. Resultatredovisning av subkategorier och kategorier 1 

 2 

Kategorier Subkategorier Relevanta studier 

 

Sociala förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

Relationer med barnen 

 

 

 

(1) Alvestad et al. (2013), (2) Boyd (2013), (3) Bollough et al. (2012), (10) Yarrow 

(2015), (11) Yeşil Dağlı & Ceylan (2012) 

 

Relationer med föräldrarna  

 

(2) Boyd (2013), (4) Court et al. (2010), (6) Happo et al. (2012), (10) Yarrow (2015), 

(11) Yeşil Dağlı & Ceylan (2012) 

 

Relationer med kollegorna (3) Bollough et al. (2012), (4) Court et al. (2010), (5) Cumming (2015), (6) Happo et al. 

(2012), (7) Mahmood (2013), (8) Miin Jiun Lee & Lang Quek (2018) 

 

Organisatoriska 

förutsättningar 

 

Komplexa och tidskrävande 

arbetsuppgifter 

(1) Alvestad et al. (2013), (2) Boyd (2013), (6) Happo et al. (2012), (7) Mahmood 

(2013), (8) Miin Jiun Lee & Lang Quek (2018), (9) Pramling Samuelsson et al. (2012) 

(11) Yeşil Dağlı & Ceylan (2012) 

 

Personalresurser 

                                  

 

(1) Alvestad et al. (2013), (3) Bollough et al. (2012), (5) Cumming (2015) , (6) Happo et 

al. (2012), (7) Mahmood (2013), (8) Miin Jiun Lee & Lang Quek (2018) 

(9) Pramling Samuelsson et al. (2012), (11) Yeşil Dağlı & Ceylan (2012) 

 

Materiella resurser (2) Boyd (2013), (6) Happo et al. (2012), (7) Mahmood (2013), (11) Yeşil Dağlı & 

Ceylan (2012) 

 

Lön, förmåner och 

yrkesstatus 

 (2) Boyd (2013), (3) Bollough et al. (2012), (8) Miin Jiun Lee & Lang Quek (2018),   

(9) Pramling Samuelsson et al. (2012), (11) Yeşil Dağlı & Ceylan (2012) 
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