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Sammanfattning  

Mot bakgrund av den förändring som skett kring förskolläraryrket och de förväntningar som 

tillkommit fångades mitt intresse att undersöka denna yrkesgrupp. Min nyfikenhet för 

yrkesgruppen ledde till att jag ville ta reda på hur de själva ser på förändringen med yrket, i 

relation till sin yrkesroll och självidentitet. Syftet med studien att utreda hur yrket 

förskolelärare påverkar självidentiteten för yrkesutövarna samt vilka metoder förskolelärare 

använder för att hantera rollgestaltning. För att genomföra studien har jag använt mig av en 

kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes med sex förskolelärare 

i städerna Stockholm, Norrtälje, Karlstad, Västervik och Helsingborg. Det insamlade 

materialet från intervjuerna ligger till grund för studiens resultat och analyser. Studien har sin 

teoretiska utgångspunkt i Goffmans (1974) dramaturgiska teorier och begreppen identitet, 

roller, främre & bakre region, framträdande samt team-begreppet. Förutom dessa 

dramaturgiska teorier baseras studien även på Arlie Hochschilds teorier yt- och djupagerande 

(1983) samt kognitiva, kroppsliga och uttrycksfulla känslor (1979). Studien bekräftar tidigare 

forskning men visar även på att majoriteten av förskolelärarna som deltog i studien upplever 

att yrkesrollen har bidragit i hög utsträckning till deras självidentitet. Samtliga förskolelärare i 

studien redogör för att de behöver hantera de olika rollerna som uppstår inom yrkesrollen på 

arbetsplatsen på ett eller annat sätt. Förskolelärarna gör detta genom att anpassa sig genom att 

gå in i olika roller och sedan agera utifrån dem.  
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1. INLEDNING 

Under 2011 genomfördes flera reformer inom skolväsendet, som med tiden fått genomslag i 

Sverige såsom ny skolförordning, skollag och lärarutbildning (Brynolf, Carlström, Svensson 

& Wersäll, 2012). Nästan 490 000 barn är inskrivna i svensk förskola. Svensk förskola är det 

första steget för barn in i det svenska skolväsendet. 490 000 motsvarar 84 procent av alla barn 

i åldern 1–5 år (Skolverket, 2013). Genom att förskolan blivit en skolform (skollagen, SFS 

2010:800) har det resulterat i att förskolan blivit en verksamhet där lärande fått ett större 

fokus än tidigare. I och med att skolan har förändrats ser vi hur lärarnas professionella 

uppdrag har genomgått stora förändringar med åren (Persson & Tallberg-Broman, 2002). I en 

artikel som Lärarförbundets tidning Förskolan har publicerat konstateras det att statens 

intresse för förskolan har ökat samt att kraven på insyn och kontroll har blivit större.  

I och med att förskolan blev en del av utbildningsväsendet för över 20 år sedan har detta 

medfört att kraven på dokumentation, insyn och mätning av kvalitet och resultat i förskolan 

har ökat. Detta har i sin tur bidragit till att villkoren för verksamheten har förändrats 

(Mathiasson, 2014, 13 mars). Förskolelärarens huvudsakliga syfte på arbetsplatsen är att ha 

ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och se till att målen i läroplanen 

uppfylls. Skollagen redogör för att alla förskolor ska ha en förskolelärare men anger inte hur 

många förskolelärare som ska finnas per avdelning (Skolverket 2020).  

Kinnvall (2003, s. 11) menar på att identiteter uppstår till följd av hur vi ser på oss själva i 

förhållande till hur andra ser på oss. Petersson & Robertson (2003, s. 7) redogör för att 

identiteter är sociala konstruktioner som blir meningsfulla i kontext och som ger skäl för 

gemensam handling. Identiteter kan även vara flerfaldiga och formas inte endast hos en 

person utan människor emellan. De förändringar som skett kan eventuellt ha ökat samhällets 

förväntningar på förskolelärare.  

Det är varierande ålder mellan förskolelärare som är verksamma samtidigt inom yrket, vilket 

även medför vid olika tidpunkt då olika läroplaner gällde.  Förutom att många äldre som 

arbetar på förskolan har tagit del av den utveckling som skett i förskolan ser vi i dag hur allt 

fler unga studerar på universitet och högskola till bland annat förskolelärare. I ett 

pressmeddelande från Utbildningsdepartementet (2020, 2 juli) vill regeringen utreda hur man 

ska få en större andel av personalen inom förskolan att vidareutbilda sig. Eftersom att jag med 

denna studie vill utreda hur yrket förskolelärare påverkar självidentiteten för yrkesutövarna 
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samt vilka metoder förskolelärare använder för att hantera rollgestaltning så består urvalet av 

tre förskolelärare i åldersgruppen 20–44 år och tre förskolelärare i åldersgruppen 49-68 år för 

att få en bred åldersspridning.  

Den gångna utvecklingen av förskolläraryrket kan tänkas ha förändrat yrkesrollen för vissa 

förskolelärare som har arbetat länge och varit en del av utvecklingen samtidigt som den kan 

tänkas ge utmaningar för de förskolelärare som kommit ut i arbetslivet senare. Mot bakgrund 

av denna förändring finner jag det särskilt viktigt att producera kunskap om hur yrkesrollen 

påverkat självidentiteten för denna grupp. Då det inte tidigare har forskats i någon större 

utsträckning kring dessa frågor vill jag med denna studie särskilt fokusera på hur yrket 

påverkar självidentiteten samt om de metoder förskolelärarna använder sig ut av för att 

hantera rollgestaltning inom yrket.  

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien att utreda hur yrket förskolelärare påverkar självidentiteten för 

yrkesutövarna samt vilka metoder förskolelärare använder för att hantera rollgestaltning.   

Frågeställningarna lyder:  

1. Hur upplever förskolelärare att deras yrkesroll påverkar deras självidentitet?  

2. På vilket sätt hanterar förskolelärare de olika rollerna som uppstår inom yrket? 

1.3. Disposition  

 

Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel som sedan följs av tidigare forskning och den 

teoretiska referensramen som studien baseras på. Därefter redovisas metodavsnittet för 

studien, där det bland annat beskrivs vilken metod jag har använt mig av för studien. Sedan 

redogörs och diskuteras studiens resultat i resultat- och analysavsnittet. Förutom att redogöra 

för studiens resultat i detta avsnitt beskriver jag vilka analyser och kopplingar man kan göra 

mellan studiens resultat och den teoretiska referensramen. Avslutningsvis besvarar jag 

studiens syfte och frågeställningar samt diskuterar studiens styrkor och svagheter i kapitlet 

som jag väljer att kalla sammanfattande diskussion.  

 



 7 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring förändringen av förskolelärares yrke, 

professionen och pedagogisk dokumentation. Som nämnts i inledningen ovan är det här ämnet 

ganska outforskat och därmed saknas tydligt forskningsläge. Då ingen annan studie har gjorts 

tidigare med liknande syfte och frågeställningar bidrar detta till att jag finner ämnet extra 

intressant att fördjupa mig inom. Genom den relevanta forskningen jag har funnit, kommer 

jag nedan att introducera och presentera var forskningsläget är vid författandet av denna 

uppsats. Här avser jag att redogöra för forskning som explicit berör yrkesroller i en svensk 

kontext. Därmed avser jag inte att redogöra för internationell forskning som berör identitet 

eller liknande, då det inte ryms inom uppsatsens begränsningar.  

2.1. Förskolläraryrket i ständig förändring med krav från olika håll 

Persson & Tallberg-Broman (2002) redogör för betydelsen av att läraruppdraget har fått 

genomgå stora förändringar de senaste åren. Hur omgivningen ser på förskolans uppdrag, 

förhållandet mellan föräldrar och förskollärare samt synen på barnet har förändrats genom 

åren i de dokument som styr förskolan. Detta har medfört att förskolelärare har fått hantera 

problem och nya uppgifter med koppling till dessa förändringar.  

Persson & Tallberg-Broman (2002) menar på att det utökade ansvaret som förskollärare har 

fått komplicerar relationen till föräldrarna genom att det sätter förskollärares identitet på prov 

och ifrågasätter professionens traditionella ändamål. Under många år har det även diskuterats 

fram och tillbaka hur mycket ansvar lärarna ska ha i skolan. Frågor såsom barnuppfostran har 

varit ett aktuellt ämne. Det blir problematiskt för många lärare att handskas med åsikter från 

grupper utifrån, då det ställs krav och finns delade åsikter om hur professionen ska utageras. 

För förskollärare har det sociala ansvaret ökat med åren. Hur mycket ansvar lärarna ska ha i 

skolan ser föräldrar olika på. Läraryrket är i ständig förändring och yrkesidentiteterna utsätts 

för daglig och kontinuerlig prövning då det är svårt att definiera var gränsen går för lärarens 

ansvar. Framtidens lärare står inför en utmaning med gränsdragning och utvecklingen av den 

professionella identiteten. 

Leif Mathiasson (2014, 13 mars) har skrivit en artikel som Lärarförbundet publicerade samma 

år. I artikeln uppmärksammas att statens intresse för förskolan har ökat. Staten ställer högre 

krav på insyn och kontroll, vilket leder till nya utmaningar för förskolan. Ända sedan 
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förskolan blev en del ut av utbildningsväsendet har kraven på dokumentation, insyn och 

möjligheten att mäta resultat och kvalitet i verksamheten blivit större. En grupp forskare från 

universiteten i Uppsala och Karlstad studerar vilka konsekvenser dessa förändringar har fått 

för förskolelärarna och verksamheten i stort. Utvecklingen har framförallt medfört att 

människor fått en annan syn på förskolan med åren jämfört med vad de hade innan 

(Mathiasson, 2014, 13 mars).  

På gott och ont har förskolan fått större krav på sig och en specifik fråga som 

forskningsgruppen riktar in sig på är hur förskolelärarna som yrkeskår ser på de ökade kraven 

som förändringen har medfört. Det som forskarna kan se utifrån studien är att förskollärarna 

har ändrat sitt förhållningsätt till vårdnadshavarna. Det framkommer bland annat att 

vårdnadshavarna är en grupp som förskollärarna måste arbeta lite extra för att förhålla sig till. 

Resultatet från studien visar även att på vilket sätt man hanterar kraven ser olika ut beroende 

på vilken förskola man pratar om. Detta kan ha att göra med vilka traditioner eller 

förutsättningar förskolan har eller hur man löser de problem som uppstår på förskolan. Trots 

att läroplanen har reviderats och fått ett tydligare kunskapsuppdrag så lever mycket av det 

gamla och traditionella kvar - som till exempel att ha mer generella mål och inte specifika mål 

i den allmänt orienterade läroplanen (Mathiasson, 2014, 13 mars).  

2.2. Läroplanernas utveckling av yrket 

 

Skolverket (2013) redogör för att det är fler barn än någonsin i förskolan. 482 300 barn var 

inskrivna i förskolan hösten 2012 vilket var en ökning med 2% sen året innan. 83% av alla 

barn mellan 1–5 år av befolkningen är inskrivna i svensk förskola. Ingen förändring har skett 

från föregående år. För tio år sedan så var siffran istället 72%. Det skiljer nästan ingenting 

mellan pojkar och flickor. Barngrupperna har blivit större jämfört med året innan. Enligt 

skollagen ska barnen i förskolan undervisas av utbildade förskollärare, men det finns även 

annan personal på plats som bidrar till barnens utveckling och lärande. Cirka hälften av 

årsarbetarna som arbetar i förskolan har förskollärarutbildning enligt Skolverket.  

Skolverket (2016) reviderade 2016 lpfö98 (läroplanen för förskolan). Det lades ner mer krut 

på att lyfta fram och förtydliga övergång och samverkan i förskolan. Revideringen handlar om 

att skolan, fritidshemmet och förskoleklassen ska samverka med varandra med ett långsiktigt 

perspektiv för att stödja barnens lärande och utveckling. Innan övergångar inträffar ska skola, 
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fritidshem och förskola utväxla erfarenheter och kunskaper med varandra om innehållet i 

utbildningen – detta för att skapa en samhörighet och ett sammanhang i barnens egna lärande 

och utveckling. Det ska även finnas samarbetsformer för vårdnadshavare och barn som syftar 

till att förbereda barnen för den övergångarna mellan förskola, fritidshem och skola. Förutom 

att detta är en ny revidering i läroplanen är det riktlinjer som förskolelärare ska förhålla sig till 

och sträva mot i förskolan.  

Skolverket (2018) publicerade läroplanen vid namn SKOLFS 2018:50 där det framgår att ett 

av förskolans många uppdrag är att utbildningen i förskolan ska vara grunden för ett lärande 

som barnen tar med sig för resten av sina liv. I den utbildning som förskolan ger ingår bland 

annat undervisning utifrån läroplanens mål. Ett mål med undervisningen är att lära och 

ständigt utveckla barnen, eftersom att barn hela tiden utvecklas och lär sig. Alla som arbetar 

med barn i förskolan förväntas ge barn rätt förutsättningar att utveckla sin självkänsla och 

tilltro till vuxna. De som arbetar i förskolan ska även inspirera barnen till att vara nyfikna och 

uppmuntra kreativitet. Barns integritet ska respekteras och detta ska bland annat säkras genom 

dokumentation och ske i den dagliga omsorgen.  

Skolverket (2018) skriver även i denna läroplan att barn som inte har svenska som modersmål 

ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål förutom det svenska språket. I förskolan ska 

barnen ges möjlighet att vara kreativa på många olika sätt samt få undervisning i matematik 

för att kunna lösa vardagliga problem, som kan uppstå i framtiden. Det är även viktigt att 

barnen får möjlighet att lära sig om saker som rör vardagliga problem, såsom hållbar 

utveckling och miljöfrågor. Det finns ett antal mål, normer och värderingar som 

förskollärarna ska utgå ifrån när de arbetar. Förskollärares uppdrag ska syfta till att få barnen 

att eftersträva samhällets gemensamma normer och värderingar och ge barnen en möjlighet att 

utveckla en positiv uppfattning om sig själva.   

Anita Eriksson (2014) har skrivit en artikel om hur förskolelärares förtydligade ansvar 

omsätts och tolkas på en övergripande kommunal nivå och hur det kommer till uttryck i 

praktiken efter att det förtydligade ansvaret trädde i kraft 2011. Genom att titta på kommunala 

policydokument och genomföra intervjuer framställs det hur detta ansvar införlivas och tolkas 

i två olika kommuner. Efter att ha tittat på policydokument och genomfört intervjuer med 

utvecklingsledare, förskolelärare och förskolechef kommer Eriksson (2014) fram till att det 

finns både skillnader och likheter mellan kommunerna, men att hur det ser ut helt beror på hur 

man har tolkat revideringarna i skollagen och förskolans läroplan som kom 2011. 
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Av materialet som samlats in kan man även se att tolkningarna varierar samt hur förskolan ska 

implementera ansvaret gällande praktiskt genomförande, innehåll och omfattning. Artikeln 

pekar även på att det upplevs som känsligt av deltagarna i studien med olika yrkesbefattningar 

att prata öppet om förändringar som skett i arbets- och ansvarsfördelning i förskolan. Andra 

resultat som redovisas i artikeln är att det finns två olika idéer för hur förskolan ska utforma 

förskolelärarens och arbetslagets ansvar. Den första idén handlar om att organisatoriska 

förändringar lyfts fram för att öka förskolelärares ansvar för den pedagogiska verksamhet som 

finns. Den andra idén belyser hur mycket ansvar en förskolelärare ska ha relativt sätt 

gentemot andra yrkeskategorier.  

2.3. Förskolelärares profession och yrkesroll  

Paula Berntsson vid Göteborgs Universitet har skrivit en artikel (2006) om förskolans 

läroplan och förskolläraryrkets professionalisering. Berntsson ställer sig frågan om huruvida 

den här läroplanen har skapat nya förutsättningar för förskolläraryrkets professionalisering. 

Läroplanen, vid namn Lpfö 98, är tillägnad förskolebarn mellan 1–5 år och fokuserar bland 

annat på förskolans pedagogiska uppdrag. Berntsson (2006) drar slutsatsen att den nya 

läroplanens fokus på förskolans pedagogiska uppdrag är positivt för förskolläraryrkets 

professionalisering. Detta då den bland annat uttrycker statens tillit för förskolelärare, att 

föräldrar litar på att förskolelärare gör det som är bäst för barnen och verksamheten som de 

verkar i, samt att förskolelärarna ges frihet att avgöra hur målen i läroplanen ska genomföras. 

För att kunna slutföra målen utifrån läroplanen står det att det krävs specifika 

förskolelärarkunskaper. Detta innebär i sin tur att det endast är förskolelärare som besitter 

denna typ av kunskap. Något som skulle kunna försvåra förskollärares professionalisering är 

att Skolverket låter barnskötare och förskollärare tillsammans ansvara för den pedagogiska 

undervisningen. På så sätt ger förskollärarnas kunskapsmonopol inte ett yrkesmonopol.  

Syftet med detta är enligt Berntsson (2006) inte att vara kritisk mot barnskötares kompetens 

utan att det istället syftar till att påvisa förskolelärares kompetens och värdet i kompetensen 

för verksamheten som yrkesgruppen besitter. Det är bland annat på detta sätt som 

yrkesgruppens professionella status ökar. För att profilera förskolelärares profession på bästa 

sätt kan det vara bra att profilera kompetensen och värdet som verksamheten har och använda 

läroplanen som utgångspunkt.  
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Mariann Enö (2005) har skrivit en avhandling om ett projekt som syftar till att skapa möten 

mellan förskolepersonal och forskare. Anledningen till dessa möten är att lyfta fram 

kompetens och kunskap och ge förskolepersonalen möjlighet att diskutera frågor som har ett 

samband med deras profession och verksamhet där de arbetar. I avhandlingen redogör Enö 

(2005) för att förskoleverksamheten med specifikt barn i åldern 1–5 år drabbades av stora 

besparingar fram till slutet på 90-talet. Samtidigt som detta inträffat har barnen på förskolorna 

blivit fler och förskolelärarna färre. Besparingarna har medfört omstrukturering av den 

pedagogiska ledningen och större omplaceringar av personal. Detta har lett till att förskolans 

personal har fått fler arbetsuppgifter, mer ansvar och högre krav på sig. Syftet med 

avhandlingen är att skapa mötesplatser för reflekterande samtal kring verksamheten och 

professionen för att undersöka hur förskolepersonal konstruerar sig som professionella 

personer.  

 

För att besvara sina frågeställningar startade Enö (2005) intervjuer, dialogkonferenser och en 

forskningscirkel – ett arbete som pågick mellan år 2000 och 2003. De berörda 

yrkeskategorierna som deltog var: barnskötare, biträdande rektor och förskolelärare. Alla 

medverkande deltog i flera dialogkonferenser och en mindre grupp på elva kvinnor, varav sju 

kvinnliga förskollärare och fyra barnskötare och arbetade aktivt tillsammans i en 

forskningscirkel. Förutom att dessa elva kvinnor deltog i en forskningscirkel blev de även 

intervjuade. Det gemensamma målet för samtalsvarianterna var att nå en fördjupad reflektion. 

Resultatet indikerade bland annat att det finns strukturer och kulturer på arbetsplatsen som 

personalen måste förhålla sig till men att många känner att de inte får lika mycket tillbaka, 

som till exempel att förskolelärarnas löner inte är höga nog att motsvara det värde som 

förskolelärare bidrar med.  

 

Enö (2005) redovisar att alla deltagare delar samma upplevelse av hur samhället ser på deras 

yrke, att samhället ser det som ett kvinnoyrke som inte prioriteras. Samhället ser inte på yrket 

som ett statusyrke och personalen bemötts inte alla gånger bra i skolan eller beskrivs 

fördelaktigt i media. Det är betydelsefullt för deltagarna att andra ser dem och att veta att dem 

betyder någonting för en annan person. Deltagarna upplever att förskolans position inverkar 

på deras upplevelse. Detta grundar sig i upplevelsen av relationerna till andra, sig själva och 

andra utanför förskolan. I situationer där personer som är högre uppsatta använder sin makt 

upplever sig lärarna maktlösa, men när det gäller den relation de har med barnen så beskriver 

deltagarna istället vilken stor makt de har att påverka.  
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Ingela Elfström (2013, s. 20f) har skrivit en avhandling vid Stockholms Universitet som syftar 

till att ”undersöka vilka frågor relaterade till läroplanens uppdrag om dokumentation, 

uppföljning och utvärdering som blir möjliga att få kunskap om genom användandet av 

individuella utvecklingsplaner respektive pedagogisk dokumentation samt att sätta detta i 

relation till förväntningar om att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet när det gäller 

innehåll, organisation och arbetssätt. Genom ett läroplansteoretiskt perspektiv har författaren 

konstruerat frågor som tar sin utgångspunkt i hur utvärdering och uppföljning har ett samband 

med frågor som handlar om utvärdering, styrning samt vilken kunskap som efterfrågas av 

samhället på olika nivåer. Kunskapen efterfrågas av diverse intressenter. Dessa intressenter 

kan vara personal, föräldrar och politiker.  

För att besvara syftet med den här avhandlingen valde författaren att börja med att genomföra 

en pilotstudie på en förskola. Då det tar lång tid att arbeta med pedagogisk dokumentation 

ville författaren genomföra studien på en förskola som anser sig ha kommit en bit på vägen, 

som arbetar dagligen med pedagogisk dokumentation och som använder sin dokumentation 

för reflektion - både i arbetet med barnen men även tillsammans i arbetslaget. Efter det kom 

författaren i kontakt med den förskola hon valde att göra den fullständiga studien på. De som 

blev intervjuade var ett arbetslag med tre förskolelärare som arbetat olika länge inom yrket 

och hade varierade erfarenheter av att arbeta med projektarbeten och pedagogisk 

dokumentation. Förutom intervjuer genomfördes även fältstudier. Fältstudierna bestod av att 

författaren var med i verksamheten en eller två förmiddagar i veckan från augusti till maj. 

Studiens syfte uppnås genom att författaren redogör för de frågor som är relaterade till 

läroplanens uppdrag om dokumentation, uppföljning och utvärdering. Dessa frågor har blivit 

möjliga att få kunskap om. Frågorna är följande: ”Varför pedagogisk dokumentation?” & 

”Vad ger pedagogisk dokumentation?” 

Gällande den första frågan, så kommer Elfström (2013) fram till att pedagogisk 

dokumentation framställs som en viktig möjlighet att få ta del av barns lärprocesser. För att 

komma fram till den slutsatsen beaktade Elfström läroplansreformen 1988 som gav 

pedagogisk dokumentation stort utrymme. Trots att det inte finns några anvisningar om hur 

utvärderingen ska gå till i läroplanen har pedagogisk dokumentation prioriterats från statligt 

håll. Detta kan ses som att förskoleläraren försöker flytta fokus från barnens utveckling för att 

istället använda ett verksamhets- och lärandeperspektiv.  
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Gällande den andra frågan, så menar Elfström (2013) att det är svårt att generalisera hur en 

förskoleavdelning arbetar med den komplexitet som en pedagogisk dokumentation innefattar. 

Studien visar däremot att pedagogisk dokumentation kan fungera som grund för 

verksamhetsutveckling och ständig uppföljning av den pedagogiska verksamheten. Dock visar 

resultatet även att pedagogisk dokumentation är ett stort och påfrestande arbete. Genom att 

dokumentationen tar barnen i beaktande - och lyssnar på dem samtidigt som den fokuserar på 

hur förskolelärarna utformar dokumentationen pedagogiskt - så kan den fungera som en form 

av bildande bedövning. Genom att ha barnens egna frågor i åtanke synliggörs det 

kunskapsinnehåll som barnen och förskolelärarna håller på att utforska tillsammans. Detta ger 

i sin tur en viktig grund för utmaning av barnens lärprocesser, men är också betydelsefullt för 

att kunna fortsätta utveckla ny kunskap och förändra det pedagogiska arbetet.  

 

2.4. Lärarnas yrkesidentitet 

 

Löfgren (2012) har skrivit en avhandling om lärares yrkesidentiteter i relation till en lokal 

skolkontext. Syftet med avhandlingen är att studera lärares yrkesidentiteter i relation till de 

förändrade lokala och globala villkoren för yrket. Avhandlingen belyser lärarens yrke i en tid 

då villkoren för lärares arbete och skolor förändras både lokalt och globalt. Begreppet 

yrkesidentitet för lärare innebär en process som sker under en längre tid, där individer skapar 

idéer för hur de vill vara, vilka de är, hur de går till väga som lärare eller hur de förhåller sig 

till sin plats i samhället och förstår sitt arbete. Detta görs efter samarbete tillsammans med 

andra personer. För att besvara studiens syfte har Löfgren (2012) genomfört åtta intervjuer 

med lärare som någon gång under sin karriär arbetat på samma skola. Intervjuerna 

genomfördes enskilt och majoriteten ut av dem var semistrukturerade. Studiens resultat visar 

bland annat upp en kunnig och kompetent lärargrupp som är stolta över sina yrken, en grupp 

som ofta arbetar i motvind samtidigt som de strävar mot att uppfylla ett uppdrag som de anser 

vara viktigt.  

 

Löfgren (2012) redogör även för att utifrån de berättelser som har delats i avhandlingen kan 

man utläsa en yrkesstolthet hos lärarna. Det finns även ett stort personligt engagemang för ett 

flertal frågor hos flera ut av lärarna. De visade på identitetsframträdanden som i det här fallet 

beskriver erfarenhet som de klarat av och reflekterat över och som har bidragit till att de har 

utvecklat en professionell kvalifikation. Lärarna berättade och reflekterade även över att 



 14 

villkoren för dem har förändrats i takt med andra förändringar i samhället. Studiens resultat 

visar även att definitionen av vad en lärare är har förändrats. Betydelsen av vad social klass, 

lärarnas samarbete samt skolans rykte faktiskt innebär har förändrats i takt med att lärarnas 

arbete har förändrats liksom villkoren för skolans verksamhet.   

 

Utifrån tidigare forskning kan utläsas att förskolläraryrket är i ständig utveckling och att 

kraven på pedagogisk dokumentation är större nu än tidigare. Läroplanen har förändrats i hög 

utsträckning genom åren och förväntningarna samt kraven på förskolelärare är större nu än 

tidigare. I och med de förväntningar samt krav som tillkommit kan frågan ställas hur detta 

påverkar förskolelärares självidentitet. Genom den förändring som skett med förskolläraryrket 

vill jag med denna uppsats bidra till forskningen genom att utreda hur yrket förskolelärare 

påverkar självidentiteten för yrkesutövarna samt vilka metoder förskolelärare använder för att 

hantera rollgestaltning.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

I detta avsnitt redovisas den teoretiska referensramen som studien baseras på. Den teoretiska 

referensramen består av Goffmans (1974) dramaturgiska teorier och begreppen identitet, 

roller, främre & bakre region, framträdande samt team-begreppet. Förutom dessa 

dramaturgiska teorier baseras studien även på Arlie Hochschilds teorier yt- och djupagerande 

(1983) samt kognitiva, kroppsliga och uttrycksfulla känslor (1979). Hochschilds teorier har 

valts för att få en förståelse för hur studiens förskolelärare i sin yrkesroll hanterar sina känslor 

på respektive arbetsplats och hur det i sin tur påverkar självidentiteten för yrkesutövarna. 

Goffmans dramaturgiska perspektiv har valts för att förstå vilka metoder förskolelärarna i den 

här studien använder sig ut av för att hantera rollgestaltning.  

Även fast urvalet av teorier är olika har de gemensamt att de valts ut, då jag anser de vara bäst 

lämpade för att tolka insamlad data och därmed besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Med Goffmans dramaturgiska perspektiv som fokuserar på individen som skådespelare i sitt 

egna liv och i interaktion med andra samt Hochschilds perspektiv kring känsloregler är min 

förhoppning att besvara studiens syfte och frågeställningar på bästa sätt samt bidra till 

ytterligare perspektiv i denna uppsats med teorin i åtanke. I uppsatsen kommer Goffmans 

(1974) begrepp den faktiska sociala identiteten benämnas som självidentitet.  

3.1. Goffmans dramaturgiska teorier  

3.1.1. Identitet 

 Identitet kan definieras på olika sätt, men Goffman (2005, s. 11ff) redogör för att vi tillskriver 

individens identitet på två sätt genom de begrepp han kallar ”den virtuella sociala identiteten” 

respektive ”den faktiska sociala identiteten”. Den virtuella sociala identiteten är den identitet 

som vi tillskriver en person med våra egna uttryck beroende på det som vi först ser. 

Egenskaperna kan både vara positiva och negativa. Detta kan till exempel visa sig genom att 

vi tilldelar en persons egenskaper utifrån etnicitet. Det finns personer som stigmatiseras som 

försöker anamma den identitet som de tilldelas. För individen kan detta dock bli ett problem i 

längden, då personens egenskaper inte alltid är något som individen i fråga relaterar till sig 

själv och sin jagidentitet. Den faktiska sociala identiteten är istället individers självidentitet. 

Från den här studien kommer jag endast att lyfta fram den faktiska sociala identiteten, men 
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jag anser att den virtuella sociala identiteten är bra att känna till för läsaren för att hen ska få 

största möjliga utbyte av min studie.  

 

3.1.2. Roller  

 

Goffman (2014, s. 188fff) väljer att beskriva rollbegreppet på två sätt, genom rolldistans och 

rollomfattning. Rolldistans innebär att individen har distans till rollen och allt som rollen 

innebär. Genom att ha rolldistans visar individen att hen inte är det som rollen indikerar att 

man är. Rollomfattning innebär istället att individen går in i en roll så som omgivningen 

förväntar att hen ska göra och till en så hög grad att allt som inte gestaltas av rollen slutar att 

existera.  

 

3.1.3. Framträdande 

Handlar om att en individ går in i olika roller framför individen en rollgestaltning genom ett 

framträdande. När vi lever oss in i de olika rollerna framträder vi vid olika tillfällen på 

varierande sätt. Goffman (2014, s. 25) redogör för att framträdande innefattar den aktivitet 

som vi framför när andra ser – personer som därmed blir vår publik. Individen strävar alltid 

efter att göra ett så bra och trovärdigt framträdande som möjligt.  

3.1.4. Främre och bakre region  

 

Som tidigare nämnt förespråkar Goffman (2014, s. 25) framträdande och detta är någonting 

som framförs av individen i de två regionerna som han väljer att kalla främre och bakre 

region. Enligt Goffman (2014, s. 97ff) är främre region som en teaterscen för sociala 

interaktioner där individen verkar i olika roller utifrån det sammanhang som hen befinner sig 

i. På denna scen framträder individen i de offentliga utifrån de normer och förväntningar som 

finns. Normerna innefattar bestämmelser om hur människor ska uppträda och agera i diverse 

sammanhang. Dessa bestämmelser upprätthålls i den främre regionen, eftersom att människor 

enligt Goffman ägnar sig åt rollframträdanden baserade på de normer som finns och i samspel 

med varandra kan de bibehållas. 

 



 17 

Den bakre regionen är det som sker bakom scenen. Många gånger är det en plats där individen 

kan slappna av och få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt som inte görs på scen. Det är i 

den bakre region som individen förbereder sig för framträdanden som ska ske i den främre 

regionen. Den bakre regionen ger även individen möjlighet att kliva ur sin roll och få tid att 

utveckla och reflektera över sin roll då publiken inte är närvarande. Den bakre regionen är 

inte en plats som upplevs olika beroende på vem det är som befinner sig där. Det är en plats 

för individen att vara sig själv och göra sig redo för det som händer i den främre regionen. 

Den bakre regionen är nödvändighetsvis inte en plats där individen befinner sig helt själv utan 

kan besökas av andra, men då krävs det att individen har ett förtroende för de personerna – ett 

högt förtroende kan bidra till att individen kan agera avslappnat (Goffman 2014, s. 97ff).  

 

3.1.5. Team  

Förutom att Goffman (2014, s. 97ff) förespråkar att individen integrerar på och bakom scen, 

så kan även individen integrera i grupp tillsammans med andra personer. Detta kallas för 

Team, som han definierar som en grupp människor som har ett gemensamt mål och intresse 

för sitt framträdande, ett så kallat team. Framträdandet framförs personligt och i samarbete 

med varandra där hemligheterna som gruppen kan tänkas ha inte kommer att avslöjas för 

omgivningen. För att gruppen ska kunna nå de mål som omgivningen förväntar sig så krävs 

det att medlemmarna har ett starkt förtroende för varandra. Hur de ska gå till väga och 

framföra sitt framträdande bestäms i gruppen så att alla är med på vad som ska göras och hur 

de ska uppträda i olika situationer (Goffman 2014, s. 73ff).  

Detta anses som viktigt och på så sätt kan teamet bevara sin trovärdighet hos omgivningen 

och utföra de framträdanden som förväntas av dem. Skulle en av teamets medlemmar mot 

förmodan gå emot teamets gemensamma rollgestaltning minskar de i sin tur chanserna för 

teamet att nå de bestämda och förväntande intrycksmålen som de har gemensamt. Genom att 

täcka för det problem som uppstått kan resterande teammedlemmar hjälpa varandra i ett 

rollframträdande och på så sätt bevaras teamets tillförlitlighet och status (Goffman 2014, s. 

73ff).  

3.2. Arlie Hochschilds teorier för känsloregler 
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3.2.1. Yt – och djupagerande  

En annan teori som läggas till grund för att tolka den här uppsatsens data är det som 

Hochschild inom emotionellt arbete väljer att kalla yt – och djupagerande. Hochschild (1983, 

s. 26fff) beskriver att emotionellt arbete är när aktören använder känslor som visas i 

ansiktsuttryck och med andra delar av kroppen. Dessa känslor kan exempelvis ta sig uttryck 

under telefonkontakt, i serviceyrken där personen möter kunder ansikte mot ansikte eller 

genom att organisationer kontrollerar anställdas känslouttryck via träning eller observationer. 

Hochschild (1983, s. 39ff) har gjort ett flertal studier och bland annat kommit fram till att det 

finns två sätt som till exempel flygvärdinnor visar känslor på. Det första uttrycket kallas för 

det ytliga emotionella agerandet (surface acting) vilket innefattar att personen i fråga uttrycker 

en känsla som hen inte egentligen upplever. Det andra uttrycket som en person kan visa 

känslor på är genom djupt emotionellt agerande (deep acting). Detta innebär när en person 

arbetar med att skapa en emotionell upplevelse så att känslouttrycket överensstämmer med 

vad personen upplever på riktigt. Detta kan till exempel göras genom att ta några djupa 

andetag för att lugna ner sig själv eller skapa olika fantasier i huvudet som i sin tur gör så att 

situationen upplevs på ett visst sätt så att de riktiga känslorna uppstår.  

3.2.2. Olika sätt att framhäva det djupa och emotionella agerandet  

Hochschild (1979, s. 561ff) redogör för att det finns två sätt att skapa det djupa och 

emotionella agerandet på. Det är antigen genom att framkalla en känsla som personen gör för 

att hen saknar en viss känsla som den vill känna i en viss situation. Det andra sättet att skapa 

det djupa och emotionellt agerandet på är genom att bortse från en känsla. Detta kan till 

exempel göras genom att försöka skapa känslor för en person som man i själva verket inte 

gillar. Genom att göra detta försöker en person att förändra en känsla och detta kan göras på 

tre olika sätt. Det finns tre olika sätt, men de två av tre sätten som jag kommer fokusera på i 

denna uppsats kallas för: ”cognitive” och ”bodily”. När en person arbetar kognitivt 

(”cognitive”) med sina känslor innebär det att hen försöker skapa eller förändra en upplevelse 

med hjälp av tankar, bilder eller idéer. När en person istället vill arbeta kroppsligt (”bodily”) 

med sina känslor försöker hen påverka händelsen genom att styra sina kroppsliga uttryck. 

Som tidigare nämnts kan detta till exempel göras genom att andas sakta för att lugna ner sig 

själv.  
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3.2.3. Tre förhållningssätt inom emotionellt arbete som kan påverka den anställde  

Hochschild (1983, s. 126f) redogör även för tre förhållningssätt till yrket som den anställde 

kan inta och som kan medföra olika konsekvenser för den anställde. Det första 

förhållningssättet handlar om att den anställde inte skiljer på arbetsrollen och den privata 

rollen utan är samma person på jobbet som hemma. Att individen har samma roll på jobbet 

som hemma kan leda till utbrändhet. Det andra förhållningssättet handlar istället om att 

personen lyckas distansera sig från sin yrkesroll vilket minskar risken för att personen blir 

utbränd. Däremot känner personen att hen har dåligt samvete för att hen kanske inte är sig 

själv hundraprocentig sig själv eftersom hen har en roll på arbetet och en annan hemma. Detta 

bidrar till att hen anklagar sig själv för att agera otillräckligt. Det tredje och sista 

förhållningssättet har sin utgångspunkt i att personen i fråga distanserar sig helt och hållet från 

arbetsrollen men utan att ha dåligt samvete eftersom att hen vet att allt utspelar sig på en scen 

där hen är skådespelare.  
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4. METOD  

I metodavsnittet redogörs studiens tillvägagångsätt för att uppnå studiens syfte. 

Metodavsnittet inleds med studiens undersökningsmetod, som sedan följs av studiens urval, 

undersökningens genomförande, intervjuguidens utformande, insamlande av data, studiens 

dataarbetning och analys, forskningsetiska överväganden, studiens förförståelse och 

avslutningsvis undersökningens kvalitet där begrepp såsom validitet och reliabilitet 

diskuteras.  

4.1. Val av undersökningsmetod 

För denna studie har en kvalitativ metod använts. Starrin & Svensson (1994, s. 19) redogör 

för att genom användandet av en kvalitativ metod ges en djup bild av det undersökta 

materialet. Ahrne & Svensson (2011, s. 12) beskriver att kvalitativ metod används för att 

studera fenomen som kan vara svåra att förstå vid en första anblick. Fenomen som till 

exempel tankar, upplevelser, känslor, beslutsfattande eller intentioner. Jag vill undersöka 

förskolelärares verklighet och förstå hur deras yrke påverkar deras självidentitet för att även 

bidra med en djupare förståelse av förskolelärarnas tankar kring hur deras yrkesroll påverkar 

deras självidentitet. Med studiens syfte i beaktande har jag använt mig av en kvalitativ metod. 

Detta har jag gjort då jag som forskare anser att kvalitativ metod är mest lämpad för att ge 

mig som forskare bäst förutsättningar att besvara studies syfte och frågeställningar. 

Därigenom ges en djupare förståelse för förskollärares yrkesroll i förhållande till sin 

självidentitet.  

I och med att kvalitativ metod har använts för den här studien har kvalitativa intervjuer 

använts som datainsamlingsteknik. Ahrne & Svensson (2011, s. 40) redogör för att kvalitativa 

intervjuer skiljer sig från kvantitativa intervjuer eftersom att vid en kvalitativ intervju är 

möjligheten större för forskaren att utföra intervjun på olika sätt. Som forskare får du själv 

bestämma antalet frågor som ska ställas och i vilken ordning de ställs. Detta gör det lättare för 

forskaren att anpassa frågorna till situationen. Genom att använda mig av kvalitativa 

intervjuer ges det möjlighet att få beskrivningar av olika händelseförlopp genom att det inte 

uteslutande avvänds färdigformulerande frågor.  

Jag anser att kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst i den här studien eftersom att den ger mig 

som forskare möjlighet att ha en öppen dialog med informanterna och samtidigt inte 
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begränsad som intervjuare i hur intervjuerna ska gå till. Upplever jag som intervjuare till 

exempel att min informant sa något intressant som jag som intervjuare vill fördjupa ytterligare 

i kan jag ställa fler följdfrågor till informanten. På så sätt får studien ett rikare material genom 

kvalitativa intervjuer och därmed ge bäst förutsättningarna för att besvara mitt syfte och 

frågeställningar. Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer får jag som forskare ta 

djupare del av erfarenheter och upplevelser vilket är kärnan för studien.  

4.2. Studiens urval  

Då syftet med studien att utreda hur yrket förskolelärare påverkar självidentiteten för 

yrkesutövarna samt vilka metoder förskolelärare använder för att hantera rollgestaltning 

valdes sex förskollärare ut i åldern 25 - 68 år för att få en bred åldersspridning. Förskollärarna 

valdes därför ut genom ett strategiskt urval. Alvehus (2019, s. 70) påpekar att inom alla 

undersökningar behöver ett urval genomföras. Om intervjuer ska genomföras behöver 

forskaren bestämma vilka som ska bli intervjuade. Jakobsson (2011, s. 131) redogör för att 

inom kvalitativa studier används ibland ett strategiskt urval. Inom detta urval får forskaren 

möjlighet att själv bestämma vilka personer som ska få delta i studien. Detta för att ta med de 

informanter som man bedömer kommer att ge en så rättvis bild av ämnet och utifrån specifika 

kriterier som man anser att informanterna uppfyller.  

Alvehus (2019, s. 71) beskriver strategiskt urval som ett urval där forskaren själv väljer ut 

personer som kan förhålla sig till och ge svar på de frågor som studien avser att undersöka. 

Urvalsmetoden handlar även om att forskaren ska hitta de personer som har lämpliga 

specifika erfarenheter. I den här studien valdes informanter ut efter fyra olika kriterier. Det 

första kriteriet var att alla förskollärare som valdes ut skulle vara utbildade förskollärare. Det 

andra kriteriet var att alla informanter som deltog i studien skulle arbeta eller nyligen ha 

arbetat som förskollärare. Det tredje kriteriet var att förskollärarna skulle arbeta på olika 

arbetsplatser för att jag som forskare skulle få ta del av varierande erfarenheter samt på vilket 

sätt läroplanen har implementerats på olika förskolor i olika delar av landet. Det fjärde och 

sista kriteriet var att alla förskollärare skulle vara i olika åldrar för att få en bred 

åldersspridning. Informanterna är 25 år, 34 år, 44 år, 49 år, 59 år och 68 år.  
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4.3. Utformande av studiens intervjuguide  

Som tidigare nämnt har kvalitativa intervjuer använts för den här studien. Intervjuformen som 

jag har valt att använda mig ut av är semistrukturerade intervjuer. Alvehus (2019, s. 87f) 

redogör för att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att den som intervjuar följer ett 

formulär med förutbestämda öppna frågor och teman som studiens syfte och frågeställningar 

baseras på. Inom denna intervjuform har informanten större möjlighet att påverka svaren och 

den som intervjuar kan ställa följdfrågor när som helst. Bryman & Bell (2015, s. 482f) 

beskriver att en intervjuguide kännetecknas av den korta minneslista med anteckningar som 

ska beröras i en semistrukturerad intervju. Hur och på vilket sätt frågorna är ställda i 

intervjuguiden är avgörande för den information som informanterna ger som sedan kan bli 

avgörande för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Genom att jag använde mig av semistrukturerade intervjuer gav det mig möjlighet som 

forskare att ställa förutbestämda öppna frågor till alla informanter som sedan givit mig svar 

som jag i sin tur kommer att kunna koppla till den teoretiska referensramen som studien 

baseras på. Tack vare denna intervjuform fick jag även möjlighet att vara flexibel och ställa 

följdfrågor när informanterna sa någonting intressant som jag ville veta mer om. Detta bidrog 

i sin tur till en öppen dialog mellan mig som intervjuare och informanten som blev intervjuad. 

Den öppna dialogen gav mig i sin tur  en djupare förståelse för förskollärares yrkesroll i 

förhållande till sin självidentitet. 

 Avslutningsvis, enligt min erfarenhet, bidrog även denna intervjuform till att samtalet mellan 

mig och informanterna kändes mindre forcerat och att informanterna förhoppningsvis kände 

sig trygga och avslappnade under intervjuns gång. Under intervjutillfällena var jag mån om att 

förklara mer detaljerat för vad frågorna innebar om informanterna inte uppfattade vad frågan 

syftade till. Det var viktigt för mig att veta att informanterna hade förstått alla frågor och att 

de kunde känna sig bekväma med att säga till om de inte förstod vad jag menade med mina 

intervjufrågor. På så sätt förstod informanterna mig och jag som intervjuare kände att jag fick 

ut så mycket som möjligt av intervjuerna.  

Intervjuguiden för den här studien baseras på färdigformulerade frågor utifrån fyra teman. När 

temana konstruerades utgick jag ifrån studiens syfte och frågeställningar. Jag ställde mig 

frågan: ”Vad vill jag ha svar på?”. De fyra teman som intervjuguiden baseras på är följande: 

Bakgrundsfrågor, yrkesroll & identitet samt övriga frågor. Efter att ha kommit fram till dessa 
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teman konstruerades relevanta intervjufrågor för varje tema. Genom att konstruera relevanta 

frågor under varje tema kunde jag försäkra mig om att frågorna skulle vara relevanta för 

studien. Bryman & Bell (2015, s. 475ff) poängterar att inom den semistrukturerade intervjun 

använder man sig av en intervjuguide. Här använder sig forskaren som tidigare nämnt av 

öppna frågor och specifika fasta teman som ger informanterna möjlighet att utforma svaren på 

sina egna sätt. Frågorna som intervjuaren ställer behöver inte ställas i en viss ordning. 

Intervjufrågorna behöver inte heller ställas i den ordningen som de är skrivna i intervjuguiden.  

4.3.1. Datainsamling  

Intervjuerna hölls muntligt för denna studie - via telefon. Detta på grund av den rådande 

pandemin Covid-19. Som tidigare nämnt valdes sex informanter ut i åldern 25–68 år med 

varierande erfarenheter för att få ett så rikt material som möjligt och att ha störst chans till att 

uppnå studiens syfte. Alla informanter är utbildade förskollärare och arbetar på förskola och i 

förskoleklass på en lågstadieskola i någon av städerna Stockholm, Norrtälje, Karlstad, 

Västervik eller Helsingborg. Det som kan ha varit till min nackdel med att ha intervjuerna via 

internet eller liknande är att kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kunde ses och tolkas. 

Ejvegård (2003, s 49ff) påpekar att muntliga intervjuer kan berikas ut av mimik, tonfall och 

pauser. Det kan tänka sig att kroppsspråk och ansiktsuttryck skulle kunna ha gjort intervjun 

mer levande men å andra sidan kanske inte alla mina informanter skulle varit bekväma med 

att ha på webbkameran. Eftersom jag inte kände mina informanter sedan tidigare hade deras 

kroppsspråk varit svårare att läsa av. 

Jag valde att spela in intervjuerna för att jag skulle kunna fokusera på att lyssna och samtala 

med informanten istället för att anteckna löpande. Under intervjun skedde en teknisk 

upptagning av ljudet vilket möjliggjorde att jag för transkriberingen kunde använda detta som 

stöd och säkerställa att ingen viktig information missades. Ejegård (2003, s. 49ff) redogör för 

att det kan vara praktiskt att spela in intervjun eftersom forskaren då kan transkribera 

intervjun efteråt. När intervjuaren transkriberar intervjun i efterhand skriver den ner det som 

är användbart. Innan varje intervju startade jag med att berätta om informanternas rätt till 

konfidentialitet, att informanterna har rätt att avsluta intervjun när de vill, att den insamlade 

datan från intervjun endast kommer att användas för studien och i forskningssyfte samt att 

ljudinspelningen kommer att raderas efter att den har transkriberats. När intervjuerna hölls 

försökte jag som intervjuare att ha ett neutralt förhållningssätt till insamlade uppgifter och inte 

ställa ledande frågor. Varje intervju tog 40-50 minuter att genomföra.  
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Ejvegård (2003, s. 49ff) redogör för viktiga aspekter som en forskare måste förhålla sig till 

vid en intervju. Innan varje intervjutillfälle börjar ska informanten informeras om vad studien 

handlar om och i vilket syfte det insamlade materialet ska användas. Informanten ska även bli 

informerad om att allt som sägs vid intervjutillfället ska hanteras med största konfidentialitet. 

Det är viktigt att forskaren under inga som helst omständigheter påverkar svaren utan håller 

en neutral attityd gentemot informantens svar. Därmed är det viktigt att frågorna ställs på ett 

objektivt sätt och inte är ledande.  

4.3.2. Databearbetning och analys  

Som tidigare nämnt valde jag att spela in mina informanter under intervjuernas gång. Efter att 

jag samlat in mitt datamaterial valde jag att transkribera mina intervjuer. Att transkribera 

betyder att intervjuaren skriver ut det som har sagts av informanterna i skriftlig form. Min 

transkribering resulterade i ett 50 sidigt material. När jag transkriberade mitt material tog jag 

bort onödiga fyllnadsord så som ”eh” och ”öh” som använts av vissa informanter under 

betänketid.  Jag tog bort dessa, då jag ansåg att de inte tillförde någonting till tolkningen.  

Patel & Davidsson (2011, s. 120ff) poängterar att någonting som kännetecknar en kvalitativ 

bearbetning är att intervjuaren för det mesta arbetar med transkriberingar från 

ljudinspelningar.  

Ahrne & Svensson (2011, s. 66) poängterar att det kan vara bra att transkribera intervjuerna så 

snart som möjligt efter intervjutillfällena. Efter att intervjuerna har transkriberats går 

intervjuaren igenom texten och delar upp texten under teoretiska begrepp och teman. För den 

här studien sorterade jag mitt textmaterial under ett visst antal teman som jag kunde se att 

texten bestod mest ut av. Jag valde även att göra skriftliga anteckningar vid sidan av 

transkriberingen på saker som jag tyckte stack ut i textmaterialet, knöt an till teori eller som 

jag ville ha med som citat under mina teman i resultat och analysavsnittet. Dessa anteckningar 

gjordes så fort som möjligt för att inte glömmas bort längre fram.  

Då mitt textmaterial bestod ut av femtio sidor fick jag analysera mitt material noggrant 

upprepande gånger innan jag kom fram till vad som skulle stå under respektive tema, vad mitt 

material bestod ut av, vad jag kunde utläsa av mitt material och om de besvarade studiens 

syfte och frågeställningar. Patel & Davidsson (2011, s. 120ff) poängterar att det kan vara bra 

att skriva ner tankar när materialet genomarbetas och gå igenom textmaterialet en sista gång 

mot slutet. Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är för det mesta en text med väl utvalda 
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citat som varvas med egna kommentarer och tolkningar baserat på materialet. När jag 

slutligen kommit fram till vad mitt material bestod ut av valde jag att sammanfatta texten 

under respektive tema i resultat och analysavsnittet och ha med starka och relevanta citat 

under rätt tema från förskolelärarna för att stärka vissa påståenden samt göra tolkningarna och 

analyserna mer trovärdiga. Jag varvade sedan citaten med egna kommentarer och tolkningar 

samt försökte att hålla en jämn balans mellan citat och text. Jag hade cirka två till tre citat för 

att stödja upp en tolkning och valde att koppla varje citat till en enskild informant. Alla 

informanter är anonymiserade i studien genom att de gavs fiktiva namn. När analysen skulle 

struktureras upp valde jag att utgå från att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis har analyserna utifrån bästa förmåga kopplats samman till studiens teoretiska 

referensram och relevant tidigare forskning. 

4.4. Forskningsetiska överväganden  

Innan studiens datainsamling påbörjades var jag som forskare noga med att förhålla mig till 

de forskningsetiska aspekterna. Patel & Davidsson (2011, s. 62ff) redogör för de fyra etiska 

reglerna som vetenskapsrådet har tagit fram. Vetenskapsrådet är en myndighet som i största 

hand har ansvar för frågor om etiska krav i förhållande till forskning. De fyra etikreglerna är 

följande: samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet. 

Samtyckeskravet handlar om att alla som medverkar i studien ska ha rätt att avsluta sin 

medverkan när som helst under intervjuns gång. Nyttjandekravet handlar istället om att de 

uppgifter som samlas in under intervjuns gång endast får användas i forskningssyfte och att de 

informanter som medverkar i studien ska bli informerade om att de kommer att kunna få ta 

del ut av studiens resultat när studien är färdigställd.  

Den tredje etiska regeln, konfidentalitetskravet innebär att forskaren ska ge de medverkade 

informanterna största möjliga konfidentialitet. Detta innefattar att forskaren ska förvara 

informanternas uppgifter på ett sätt så att ingen utomstående kan ta del av informationen. Det 

ska inte gå att identifiera informanterna efter att studien har presenterats. Genom att forskaren 

behandlar uppgifterna konfidentiellt värnar forskaren om informanternas integritet. Den fjärde 

och sista etiska regeln, informationskravet, handlar om att forskaren ska informera alla 

informanter vid en studie om studiens syfte och vad studien kommer att innebära och tillföra. 

Med informationskravet så informerar man även informanterna om vad deras medverkan i 

studien innebär och att deras uppgifter som de lämnar endast kommer att användas för 
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forskningssyfte samt att deras medverkan är frivillig. Den här studien har tagit hänsyn till de 

forskningsetiska aspekterna som vetenskapsrådet lyfter fram. Samtyckeskravet har uppfyllts 

genom att informanterna blev informerade att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när 

de ville. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att alla de uppgifter som har samlats in endast 

kommer att användas i forskningssyfte och studiens informanter har även blivit informerade 

att de kommer att kunna få ta del av studiens resultat längre fram.  

Informanterna har givits största möjliga konfidentialitet genom att alla uppgifter som 

informanterna har gett har bevarats på ett säkert sätt så att ingen utomstående kommer att 

kunna ta del av dessa. Informanterna heter någonting annat i studien för att det inte efteråt ska 

gå att identifiera personerna som har medverkat i studien. Avslutningsvis har 

informationskravet även uppfyllts i denna studie genom ett informationsbrev som skickades ut 

till alla informanter innan intervjutillfällena. I detta brev som skickades ut informerades 

informanterna om syftet med studien och att alla uppgifter de väljer att lämna när de 

intervjuas endast kommer att användas i forskningssyfte. Informationsbrevet informerade 

även informanterna om att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta när de 

vill.  

4.5. Förförståelse  

Patel & Davidson (2011, s. 29) redogör för att förförståelsen i en studie är de uttryck, känslor, 

tankar och kunskap som forskaren har. Detta är många gånger någonting bra för forskaren och 

behöver nödvändighetsvis inte vara en nackdel för att förstå innebörden av det som 

informanterna berättar. Innan jag påbörjade studien hade jag en viss förförståelse för 

förskolläraryrket, då jag arbetat deltid som barnskötare ett år efter gymnasiet tillsammans med 

andra förskollärare på en förskola i privat regi. Detta resulterade i att jag som forskare hade en 

viss förståelse för ämnet innan studien genomfördes. Syftet med studien att utreda hur yrket 

förskolelärare påverkar självidentiteten för yrkesutövarna samt vilka metoder förskolelärare 

använder för att hantera rollgestaltning.   

Trots att det fanns en förförståelse innan studien påbörjades påverkade detta inte studiens 

intervjuguide eftersom målet med intervjuguiden var att utifrån bästa förmåga konstruera en 

intervjuguide som endast kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. Någonting som 

kan ha påverkat studien positivt är att det fanns en tidigare förståelse för förskolläraryrket, 

vilket kan ha resulterat i att mötena med informanterna blev mer avslappnande. Jag ser 
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förförståelsen som en tillgång då jag många gånger upplevde att jag förstod vad informanterna 

menade när de svarade på frågorna. Johannessen et al. (2019, s. 23) redogör för att forskares 

förförståelse kommer att påverka vad de observerar och hur de väljer att tolka det. Det är 

sällan som forskare börjar med att studera någonting som de inte har någon som helst 

förförståelse kring.  

4.6. Undersökningens kvalitet  

När en kvalitativ studie genomförs är det viktigt att förhålla sig till studiens validitet och 

reliabilitet. Fejes & Thornberg (2009, s. 217f) beskriver att begreppet validitet ofta används 

för att beskriva kvalitet inom forskning. Begreppet används främst i kvantitativa studier, men 

även i kvalitativa studier, och handlar om i vilken utsträckning den forskning som genomförs 

eller med de metoder som används i studien verkligen undersöker det som studien avser att 

undersöka. Detta kan handla om hur väl forskaren uppnår studiens syfte och besvarar studiens 

frågeställningar, om studiens syfte och frågeställningar är tillräckligt lämpliga för en 

kvalitativ studie samt om studiens val av datainsamlingar och analysmetoder passar i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

Johannessen et al. (2019,  s. 25) redogör för reliabilitet som handlar om tillförlitligheten i en 

studie. För att beskriva reliabilitet närmre är det tillförlitligheten i den data som samlas in i 

studien. Forskaren ställer sig till exempel frågor om huruvida datan är insamlad på ett 

tillräckligt noggrant sätt, vilken typ av data som har samlats in, hur den har använts och hur 

den har bearbetats. Innan studien genomfördes utfördes en pilotintervju med en förskollärare. 

Patel & Davidsson (2011, s. 60) menar på att en pilotintervju genomförs för att pröva ett visst 

upplägg eller för att pröva en teknik som ska samla information.  

Pilotintervjun för den här studien baserades på en intervjuguide med frågor. Då uppsatsen 

bygger på en kvalitativ metod är utformningen av intervjuguiden avgörande för att kunna 

uppnå syftet. Efter att pilotintervjun genomfördes reviderades intervjuguiden och den 

reviderade versionen användes sedan för de sex intervjuer som utgör datan i studien. 

Intervjuguiden kompletterades med nya frågor efter pilotintervjun för att bättre besvara 

studiens frågeställningar. Pilotintervjun har stärkt validiteten genom att jag fick möjlighet som 

forskare att testa den valda metoden, om frågorna utifrån intervjuguiden var relevanta för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. En pilotintervju öppnade även upp för mig 

att förutse vissa framtida misstag som studien kan leda till.  
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Trots att arbetet med pilotintervjun var tidskrävande bidrog den med till att jag fick möjlighet 

att pröva den valda metoden och gav mig en överblick över ämnet som skulle undersökas. Jag 

insåg under och efter förintervjun att jag skulle behöva formulera om frågorna som 

intervjuguiden baserades på för att bättre uppnå studiens syfte och besvara studiens 

frågeställningar. Detta för att säkerställa att svaren jag fick kunde besvara mina 

frågeställningar och därmed uppnå studiens syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

5. RESULTAT OCH ANALYS  

 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för studiens resultat. Syftet med studien att 

utreda hur yrket förskolelärare påverkar självidentiteten för yrkesutövarna samt vilka 

metoder förskolelärare använder för att hantera rollgestaltning. I detta avsnitt kommer 

även frågeställningarna för studien att besvaras. Frågeställningarna lyder: Hur upplever 

förskolelärare att deras yrkesroll påverkar deras självidentitet? På vilket sätt hanterar 

förskolelärare de olika rollerna som uppstår inom yrket? 

 

5.1. Hur upplever förskolelärare att deras yrkesroll bidrar till och påverkar 

deras självidentitet?  

Utifrån den analysen jag har gjort av materialet kan jag dra slutsatsen att majoriteten av 

förskollärarna i den här studien upplever att den förändrade yrkesrollen bidrar till 

självidentiteten. Förskolelärarna upplever att förändringen av yrkesrollen har bidragit till 

deras självidentitet på ett positivt sätt genom att den har bidragit till starkare självkänsla, 

eftertänksamhet och mod. Förskolelärarna upplever även att förändringen av yrkesrollen har 

bidragit till mer yrkeskunskap och kompetens hos förskollärarna och medverkat till de 

självständiga personer de är idag. Hur förskolelärare upplever att deras yrkesroll bidrar och 

påverkar deras självidentitet kommer att besvaras mer utförligt utifrån dessa teman:  

• Yrkeskunskap 

• Självidentitetens personliga utveckling   

• Positiv påverkan på självidentiteten  

5.1.1. Yrkeskunskap  

I det här temat kommer jag att visa på hur yrkeskunskap är i en direkt relation i upplevelsen 

av självidentitet. Alla informanter som deltagit i studien upplever att yrkesrollen har bidragit 

med yrkeskunskap på ett eller annat sätt till självidentiteten och det ser de enbart som något 

positivt, då förskolelärarna känner att de får lära sig saker som i sin tur påverkar deras positiva 

känslor kring den förändrade yrkesrollen. I och med att förskolelärarna ser kunskap som 

någonting positivt, så stärker det därmed även förskollärarnas självkänsla. Yrkeskunskapen 

som yrkesrollen har bidragit med har stärkt självidentiteten genom att förskollärarna bland 
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annat vittnar om att denna kunskap har bidragit till vilka de är idag. Förutom att använda sina 

yrkeskunskaper på arbetsplatsen väljer de att till sitt privatliv ta med sig kunskaperna som 

yrkesrollen medför för självidentiteten. I sitt privatliv har de haft möjlighet att vidareutveckla 

sig själva, självidentiteten tack vare yrkeskunskaperna de tillgodogjort sig på sina 

arbetsplatser. 

Förskolläraren Anna, 25 år, berättar om hur yrkeskunskapen från hennes arbete har bidragit 

till vem hon är idag och hennes självidentitet:  

                Jag har ju lärt mig mycket från mitt arbete till vem jag är idag. Man blir väldigt mogen 

och ansvarsfull när man jobbar med människor och med barn. Man kan inte prioritera 

sig själv hela tiden, och det är ju också hemskt att säga, men man blir mer mån om 

saker, till exempel om någon har ätit innan man själv har ätit.  

 

Förskoleläraren Josefine, 49 år, redogör för vikten av att förskolelärarna på 

arbetsplatsen är ett team och ger varandra kunskap:  

 

Jag är aldrig ensam på arbetet, idag har jag till exempel en aktivitet, imorgon har min 

kollega en aktivitet och då får jag njuta och luta mig tillbaka och va med barnen. Vi 

hjälps åt och är ett team. Vi gör det som förväntas av oss och mycket mer. Vi litar på 

varandra att vi gör ett bra jobb. Vi lär oss av varandra jättemycket och har gemensamma 

mål tillsammans. Ett av målen, det är ju att barnen ska trivas och lära sig saker 

tillsammans med oss. Finns inte en dag som är lik den andra och det är det som är så 

häftigt. 

Citatet från Josefine överensstämmer med Goffman (2014, s. 73ff) teori om team-

begreppet då Josefine redogör för att hon och hennes kollega är ett team med 

gemensamma mål. Ett av målen som hon beskriver är att barnen ska trivas på förskolan 

och lära sig saker tillsammans med förskolelärarna. Genom att Josefine och hennes 

kollega litar på varandra och lär sig av varandra så har de förutsättningarna som krävs 

för att de ska kunna nå målen som de har satt upp tillsammans. Det är viktigt att alla 

bidrar med sin del för att de gemensamma målen ska kunna uppfyllas. En slutsats som 

jag kan dra utifrån Josefines svar är att jag tolkar det som att teamet stärker hennes 

självidentitet, genom att känna samhörighet i och med att hon uttrycker att hon och 

hennes kollega är ett team. Team-begreppet som Goffman (2014, s. 73ff) förespråkar  

kan även sättas i relation till bakre och främre region, då team-begreppet innebär att 
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personer integrerar i grupp och integrera gör även individen på och bakom scen, som 

han väljer att kalla främre och bakre region.  

Förskolläraren Sonja, 68 år, beskriver hur hon alltid har sökt efter ny kunskap 

för att utvecklas i sin yrkesroll, vilket därmed även har påverkat hennes 

självidentitet:  

 

              Jag har gått kurser och sånt och vidareutvecklat mycket. Jag har hoppat på allt sånt 

som jag har kunnat göra för att inte stanna upp. Alltid varit intresserad av att läsa. 

 

Förskolläraren Josefine, 49 år, redogör för hur hon uppfattar sin självidentitet i 

relation till sin yrkesroll och kompetens i läraryrket:  

 

              Jag har ju lärt mig väldigt mycket och det tar jag med mig privat. Det som jag gör 

här bland kollegor och föräldrar gör jag ju inte hemma med familjen. På 

arbetsplatsen förväntas det ju ut av mig att jag ska vara på ett visst sätt, men 

liksom, hur jag har blivit som person. Det tar jag med, att jag blivit förändrad, 

tuffare och gladare, för jag tycker det är så roligt men det jag jobbar med, det tar 

jag med mig. 

 

Josefines citat överensstämmer med Goffman (2014, s. 97ff) teori främre och bakre region. 

Detta då Josefine beskriver att hon är en person hemma med sin familj och en person på 

jobbet bland kollegorna och föräldrarna. När Josefine är på arbetsplatsen är hon i den främre 

regionen. Hon beskriver att det förväntas av hennes publik att hon ska vara på ett visst sätt, 

medans i den bakre regionen tillges hon möjligheten att vara mer avslappnad eftersom hon är 

hemma tillsammans med sin familj. Det kan tänka sig att det är lättare för Josefine att uttrycka 

sig helt och hållet som hon vill när hon är hemma med personer som hon känner sig helt trygg 

med. Utifrån detta och andra citat från Josefine som jag har redogjort för i detta avsnitt drar 

jag slutsatsen att det verkar som att hon har en nära relation till sin familj. Därför kan man 

tänka sig att hon mer än gärna samlar kraft tillsammans med dem hemma (i den bakre 

regionen) för vad som ska hända på jobbet (i den främre regionen).  

Förskoleklassläraren Ellen, 44, redogör för vikten av fortbildningar, som kan leda till 

ytterligare yrkeskunskap för självidentiteten:  
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Jaa det tycker jag, gud ja, det tycker jag verkligen. Lär mig saker hela tiden, men sen är 

det klent med fortbildningar som kostar pengar, vi får sådana som är gratis såklart, 

Skolverket har bra fortbildningar. Men i övrigt får jag lov att säga att jag tycker det är 

klent med fortbildningar. Det är en skillnad från när jag började jobba för då var det en 

pott per lärare men nu har jag inte sett det på ett tag. Ser det inte som ett hinder att vissa 

utbildningar väljs av arbetsgivare och inte av mig, men det är klart att det kanske bidrar 

till att jag hade utvecklats lite mindre än vad jag hade gjort om jag hade fått fortbildning.  

Citatet från Ellen kan sättas i relation till Hochschild (1979, s. 561ff) och cognitive. 

Vi ser i citatet hur Ellen arbetar kognitivt med sina känslor, som i detta fall beskrivs 

genom frustration kring fortbildningar. Genom att Ellen arbetar kognitivt med sina 

känslor skapar hon en förändring av en upplevelse med hjälp ut av sina tankar. I det 

här fallet beskriver Ellen sin frustration kring fortbildningar för mig som intervjuare. 

Genom att hon gör detta ändras min upplevelse kring fortbildningar. Jag som 

intervjuare hade till exempel förförståelsen att förskolelärare får mycket 

fortbildningar, så när Ellen uttryckte frustration kring detta fick jag som intervjuare 

en annan upplevelse av det.  

 

5.1.2. Självidentitetens personliga utveckling  

 

I det här temat ska jag visa på hur förskolelärarens personliga utveckling är i en 

direkt relation i upplevelsen av självidentitet. Förändringen som skett med 

yrkesrollen har för vissa av förskolelärarna stärkt den personliga utvecklingen genom 

att de har tvingats utsätta sig för jobbiga situationer på arbetet eller att lärdomar från 

arbetet har stärkt den personliga utvecklingen och använts i arbetet som 

förskoleläraren har hemma. Förändringen med yrkesrollen har även stärkt 

förskolelärarens personliga utveckling genom att förskoleläraren har haft möjligheten 

att utveckla sin egna personliga utveckling för att arbetet har fungerat väldigt bra 

tack vare bra resurser från den kommun som förskoleläraren arbetar i.  

 

Förskolechefen Irene, 59 år, ger oss en inblick i hur lärarrollen har stärkt hennes 

personliga utveckling:  

 

Det kan ha stärkt mig som person. Man är som man är i det att man har ett sätt att vara, 

men sen utsätter jag mig för jobbiga situationer på jobbet med bland annat föräldrar. Då 
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måste jag som chef ringa och ta den konflikter för att jag är i chefspositionen – till 

exempel ringa och säga att det här är inte okej. Hade jag inte varit chef så kanske jag hade 

valt att inte ringa, men i och med att jag är i den situationen så är jag så illa tvungen att 

agera. Men i och med min yrkesroll så växer jag, både i min yrkesroll men även i min 

egna person. Det blir lite växelverkan och på det sättet kan jag inte gömma mig. 

 

Irenes citat överensstämmer med Goffman (2014, s. 25) teori om framträdandet. Irene 

lever in sig i rollen som förskolechef på arbetsplatsen och framträder den aktivitet som i 

det här fallet blir konflikter med föräldrar som förekommer på arbetsplatsen. Hennes 

publik under framträdandet blir därmed föräldrarna. I och med Irenes arbetsroll som 

förskolechef tvingas hon ta tag i situationen. Därmed kan det tänkas att hon vill göra ett 

så bra framträdande som möjligt och göra föräldrarna i den här situationen nöjda. 

Genom sitt framträdande får Irene chans till personlig utveckling. Detta stärker i sin tur 

självidentiteten. Framträdandet som Goffman (2014, s. 25) förespråkar kan även sättas i 

relation till främre och bakre region, då individen framför ett så kallat framträdande i de 

olika regionerna inför personer som därmed blir individens publik.  

 

Förskoleklassläraren Ellen, 44 år, beskriver hur yrkesrollen har varit en del av hennes 

personliga utveckling:  

 

Jag tänker att man tar väldigt mycket av sig själv med i sin yrkesroll, på gott och ont. 

Svårt att helt skilja mig från den förskollärare jag är, tänker jag. Det är klart att i 

perioder i livet när man har små barn själv så har jag det med mig i mitt jobb. Jag 

tyckte att jag själv utvecklades enormt i min yrkesroll när jag själv fick barn. Inte så 

mycket gentemot barnen utan gentemot mot föräldrarna, min relation till dem och 

förståelse för hur det kan vara. Där tyckte jag att jag fick väldigt mycket med mig 

faktiskt. Det var jättepositivt.  

 

Förskoleklassläraren Jonna, 34 år, berättar att den kommun hon arbetar i har 

medverkat till utvecklingen av hennes yrkesroll men även hennes personliga 

utveckling:  

 

Ja, men det är väl kommunen. Den kommun jag har arbetat i. Jag jobbar i 

Helsingborg och har bara jobbat där och jag trivs så himla bra och det beror på att de 

har velat mycket. Jag bor ju i en annan kommun och det är annorlunda där. Jag har 



 34 

fått mycket chans till att utvecklas jämfört med dem som jobbar med mina barn. Har 

fått möjlighet att vidareutbilda mig till olika saker tack vare kommunen.  

 

Förskoleläraren Josefine, 49 år, redogör för hur hennes kroppsliga känslor bidrog till 

hennes utveckling att bli förskolelärare:  

 

Jag har velat det i så många år, sen har man egna barn, ekonomi och plugga, sen var man 

lite feg, jag var 39 år när jag pluggade. Och jag kan säga det, att det var inte bara att sätta 

sig och tänka att det här kommer bli piece of cake, utan jag kan säga att det var ett rent 

helvete. Det var tur att jag hade stora barn som kunde hjälpa mig. Jag tyckte det var 

skitsvårt, jag hade mycket engelska böcker när jag skulle läsa första terminen och så 

skulle man referera. De hjälpte ju mig att översätta. Jag satt en hel jul och nyår och 

översatte två böcker på Google translate. Det var jättesvårt, man fick ta några djupa 

andetag ibland och sen försöka igen. Jag var väldigt stolt över att jag klarade det, nu 

jobbar jag med det jag vill göra. Jag tycker att det är jättekul.  

 

Citatet från Josefine kan sättas i relation till Hochschild (1979, s. 561ff) och bodily. 

Detta ser vi genom att Josefine beskriver att hon tog några djupa andetag för att lugna 

ner sig själv, när situationen med hemstudier blev för påtagligt. Detta försökte hon 

påverka, genom att styra sina kroppsliga uttryck genom att ta tre djupa andetag. En 

annan analys jag gör utifrån detta citat: Det kan tänka sig att det underlättade för 

Josefine och hennes självidentitet när hon tog djupa andetag och därmed kunde fortsätta 

med studierna som hon hade påbörjat. Vilket hon gjorde, eftersom hon uttrycker i slutet 

av citatet att hon ”klarade det”, och nu verkar trivas med sitt yrke och i sin yrkesroll. Så 

på så sätt var det nog rätt val för självidentiteten att hon tog djupa andetag, för det ledde 

i sin tur till något riktigt bra. En förskolelärare-examen och ett jobb som Josefine trivs 

med. Genom att ta tre djupa andetag påverkar det självidentiteten indirekt. Detta ger 

verktyg för att hantera stressiga situationer, vilket i sin tur bidrar till en lugnare 

självidentitet.  

 

5.1.3. Positiv påverkan på självidentiteten  

 

Förskolelärarna upplever att förändringen med deras yrkesroll har bidragit till deras 

självidentitet på ett positivt sätt, då de upplevs som väldigt positiva gentemot sitt 

yrke. De anser att de läroplaner som kommit med åren har tillfört mycket nytt som 
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har gett dem fler verktyg som kan användas för att utföra arbetet på bästa sätt. 

Genom att yrkesrollen påverkar förskolelärares självidentitet så får de möjlighet att 

utvecklas som individer - både på arbetsplatsen och i privatlivet. Förskolelärarna 

tycker att yrket är lärorikt och trots att det är ett krävande yrke har de väldigt roligt 

på sina arbetsplatser.  

 

Förskolläraren Josefine, 49 år, ser positivt på hur yrkesrollen har påverkat henne:  

 

Den har bara påverkat mig positivt. Jag fick det bekräftat första året att det var tufft, det 

visste jag. Men att det också var roligt, att det gav mig någonting och att jag lärde mig 

någonting. Ju mer åren har gått och genom nya läroplanen har jag utvecklat att våga bli 

tuffare, självkänslan. Barnen utmanar en hela tiden, som det här med it-branschen och 

Ipads, det är en utmaning för mig samtidigt sim det även utvecklar mig. Jag tycker det är 

jätteviktigt att hinna med. Man ser en skillnad på då och nu och det är bara roligt.  

 

Förskolläraren Sonja, 68 år, beskriver den nya läroplanen som något positivt:  

 

Det var ju jättebra, det var ju det. Redan då kände man att nu kommer vi äntligen få en 

status på ett annat sätt. Jag har bara varit positiv till det och tyckt att det har varit viktigt. 

Man har allting kringskuret så det är inte många stunder man vilar i stunden och kan vara 

i den. Läroplanen är bra. De har gjort ett bra jobb men det måste finnas förutsättningar för 

det - kan inte bara vara att det implementeras i befintlig verksamhet utan att det görs tid 

för det på något sätt. 

 

Förskolläraren Anna, 25 år, redogör för hur yrkesrollen har påverkat hennes självidentitet 

positivt:  

 

Det är typ det, att man formas till en människa. Eller så har man alltid varit den 

människan - att det kommer fram extra mycket nu, som kan hantera folk, man vet hur 

man kan prata med folk, hur man inte kan prata med folk. Hur hjälper det och inte, man 

blir lite så här att ”det löser sig”. Man kanske har lite fördel sedan när man får egna barn 

att man redan har jobbat med barn.  Och som förälder sen blir man kanske lite 

arbetsskadad att man tänker läroplanen för sina egna barn.  
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5.2. På vilket sätt hanterar förskolelärare de olika rollerna som uppstår inom 

yrket?  

 

Utifrån den analys jag har gjort av materialet kan jag dra slutsatsen att alla 

förskolelärare som har deltagit i studien anser sig ha olika roller på arbetsplatsen. Detta 

grundar sig i att förskolelärarna befinner sig i skiftande situationer inom sitt yrke och 

behöver därmed hantera de varierande rollerna på olika sätt beroende på vilken situation 

de befinner sig i. På vilket sätt förskolelärarna i min studie hanterar de olika rollerna 

som uppstår inom yrket, på arbetsplatsen, kommer att redogöras utifrån temat nedan. 

 

5.2.1. Förskolelärares hantering av de olika rollerna inom yrkesrollen  

 

Majoriteten av förskolelärarna upplever att yrkesrollen medför ett flertal olika roller som de 

måste förhålla sig till. Förskolelärarna redogör för att det inte räcker att uppvisa en och 

samma roll på arbetsplatsen utan för att hantera de olika situationerna som uppstår inom yrket 

behöver de anpassa sig genom att gå in i olika roller och sedan agera utifrån dem. Det finns 

många aspekter som förskolelärarna måste ta hänsyn till på arbetsplatserna och flera parter 

som ställer krav på dem. Parterna kan vara allt ifrån föräldrar, barnen, arbetsgivare och 

skolverket samt andra kollegor. Då det ställs krav från alla håll på förskolelärarna och med 

den förändrade yrkesrollen tvingas förskolelärarna hantera de olika rollerna som uppstår inom 

yrket. Förväntningar och olika situationer tvingar förskolelärarna att anta fler roller än rollen 

som enbart förskolelärare. På vilket sätt förskolelärarna hanterar de olika rollerna kommer att 

redogöras för nedan.  

Förskolläraren Sonja, 68 år, redogör med medvetenhet för hur hon hanterar de olika rollerna 

som kan uppstå på arbetsplatsen:  

Jaa, det har det säkert gjort, men på något sätt känner jag att jag försökt hålla det isär. Det 

är inte samma sak för mig. Jag vet inte hur jag ska säga. Att ta det professionellt är en sak 

och att vara mamma är en annan sak. Jag har försökt att inte blanda ihop de rollerna. Tror 

det är väldigt viktigt, för om du blir för bundis med föräldrar kommer de prata om sina 

saker istället för att prata om barnen och då äter dom upp en till slut. Då måste man slussa 

dom till folk som kan hjälpa dom, annars äter dom upp en. Så är det.  
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Citatet från Sonja kan enligt Goffman (2014, s. 188fff) beskrivas som rolldistans. Här kan vi 

se att Sonja beskriver hur hon hanterar problemet med de olika rollerna som uppstår genom 

att ha distans till rollen. Därmed visar Sonja på att hon inte är allt som rollen beskriver att hon 

är. Sonja är inte bara förskoleläraren i den professionella rollen. Hon har även en annan roll, 

bland annat rollen som mamma i sitt privatliv. Detta kan i sin tur även påverka Sonjas 

självidentitet då det förväntas olika saker av henne beroende på vilken roll hon befinner sig i. 

Då Sonja betonar vikten av att inte försöka blanda ihop rollerna visar det på hennes 

medvetenhet att hantera de olika rollerna när en knepig situation på arbetsplatsen uppstår. För 

att Sonjas självidentitet inte ska påverkas negativt, genom att bli för bundis med föräldrarna 

vilket leder till att föräldrarna kräver ännu mer tid, väljer Sonja att hantera problemet genom 

att medvetet ha distans till de olika rollerna.  

 

Citatet från Sonja kan även analyseras utifrån Hoschschild (1983, s. 39ff) teori surface acting. 

Detta då Sonja beskriver den känsla som hon tror kan uppstå om man i rollen som 

förskollärare blir för personlig med föräldrarna och blandar ihop rollerna, men som hon själv 

inte ger uttryck för att hon upplever. En möjlig slutsats som kan dras utifrån Sonjas uttalande 

är att anledningen till varför Sonja inte upplever den känslan som hon beskriver själv skulle 

kunna motiveras utifrån hennes ålder och den långa erfarenheten hon besitter i yrket. Hon 

agerar utifrån sin erfarenhet.  

 

Förskoleläraren Anna, 25 år, beskriver hur lätt det är att rollerna går in i varandra:  

 

Vem jag är och hur jag agerar när jag är på mitt arbete, skulle jag säga. Jag är ju en 

person som tycker om barn och så, det blir ju så personligt. Man är ju Anna på jobbet 

med, fast jag inte bara ska vara det.  

 

Citatet från Anna överensstämmer med Hochschild (1983, s. 126f) teori om det första 

förhållningssättet, då Anna uttrycker sig för att vara samma person hemma som på jobbet. 

Utifrån det Anna säger verkar det som att hon är medveten om att detta inte är så bra, då hon 

uttrycker sig ”fast jag inte bara ska vara det”. Dock är hon ärlig med svaret och berättar att så 

är fallet. Hochschild (1983, s. 126f) redogör för att det är lätt att individen bränner ut sig om 

individen använder samma roll hemma som på arbetet. Även om Anna blandar ihop rollerna 

finner jag inget i Annas svar som tyder på att sammanblandningen av hennes privata roll och 

yrkesroll skulle vara tecken på utmattningsproblem för Anna.  
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Förskoleklassläraren Jonna, 34 år berättar om vad som är utmärkande för förskolelärares 

yrkesroll och de olika rollerna som hon behöver agera utifrån:  

 

Att man är personlig, omhändertagande och vi är ju allt i allo. Vi är sjuksköterskor, 

psykologer, det är väldigt mycket. Man är psykolog ibland, både med föräldrar och barn, 

sen är man sjuksköterska för man ska ta hand om olyckor och sen är man lärare och så.  

 

Förskolläraren Jonna beskriver förskolelärarens yrkesroll som en yrkesroll med många olika 

roller. Hennes beskrivning överensstämmer med Goffmans (2014, s. 188fff) teori om 

rollomfattning då Jonna går in i olika roller på arbetet – precis som det förväntas att hon ska 

göra. Om ett barn gör illa sig kan det tänkas att sannolikheten är större att personer runt 

omkring förväntar sig att Jonna ska agera i rollen, ”sjuksköterska” som hon säger, än att hon 

inte ska göra någonting. Det kan tänka sig att när ett barn skriker och har gjort sig illa går 

förskoleläraren in i rollen som omhändertagande ”sjuksköterska” till en så hög grad att för 

några minuter så slutar allt som inte gestaltas av rollen att existera.  

 

Förskolläraren Sonja, 68 år, berättar om vikten av att skilja på sina roller när man arbetar som 

förskolelärare:  

 

Men annars tycker jag att jag har skiljt ganska bra på mina roller. Det är inte samma sak 

för mig. Jag är ju ändå också förälder och är inte förskollärare mot dem men jag har ju en 

kunskap som ligger bakom som gör att jag kanske ser saker som man tänker på som 

förälder. Jag har ändå varit ganska tydlig med att jag skiljt på det.  

 

Citatet från Sonja kan analyseras utifrån Hoschschilds (1983, s. 126f) teori kring det tredje 

förhållningssättet som den anställde kan inta och som kan medföra olika konsekvenser för den 

anställde. Detta kan vi urskilja genom att Sonja redogör för att hon är väldigt tydlig med att 

hon distanserar sina olika roller ifrån varandra. Sonja uttrycker flera gånger att hon är bra på 

att distansera sig helt och hållet från arbetsrollen. Det verkar som att Sonja är trygg i de 

påståenden hon redogör för, eftersom hon verkar vara trygg i sin yrkesroll och är väl 

medveten om att allt som utspelar sig i yrkesrollen på arbetsplatsen också ska lämnas där. 

Trots att hon håller isär rollerna så drar hon nytta av sina erfarenheter som förälder i sin 

yrkesroll som förskolelärare.  
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Förskoleläraren Anna, 25 år, beskriver vikten av att skilja på rollen som förskolelärare och 

rollen som man har privat:  

 

Men just det här med när barnen är sjuka, vissa föräldrar förstår ju precis när man ringer 

och vissa skäller ut en. Man vet aldrig vad man ska förvänta sig. Vi ringde hem till en 

förälder på grund av att barnet var sjuk, Då blev föräldern väldigt arg. Då blir det så 

personligt, men det är ju inte jag som ringer för att jag vill utan jag ringer i min yrkesroll, 

jag måste ringa, för det står ju i mina papper att jag ska göra det. Man tar det väldigt 

personligt om någon blir förbannad på en. Men det är ju det där, man måste skilja lite på 

jobb och privat. Det är lite jobbigt ibland. Men då får man ta några djupa andetag och 

sedan försöka mötas på mitten med föräldern.  

 

Citatet från Anna kan analyseras utifrån Hoschschild (1983, s. 39ff) teori deep acting. Anna 

skapar en emotionell upplevelse genom att ta några djupa andetag för att sedan försöka mötas 

på mitten med föräldern, som hon beskriver, och detta går då i sin tur ihop med vad hon 

upplever på riktigt. Utifrån vad Anna beskriver kan det tänkas att de riktiga känslorna uppstår 

när hon tar djupa andetag för att lugna ner sig själv. Då väljer Anna att hantera den situation 

som uppstår på arbetsplatsen med föräldern genom att använda sig ut av deep acting.  

 

Förskoleklassläraren Jonna, 34 år, redogör för vikten av att distansera de olika rollerna från 

varandra:  

 

Det tänker jag är min roll som förskoleklasslärare. Lite som en roll på en pjäs, att det är 

en roll du har och den måste du förhålla till dig själv. Jag i min yrkesroll kan inte klä mig 

hur jag vill. Jag brukar säga att jag gärna är personlig men inte privat i min yrkesroll. Man 

ska verkligen vara personlig men inte privat. Den Jonna jag är hemma är ju allt, både 

personlig och privat, det är olika liksom. 

 

Citatet från Jonna överensstämmer med Hoschschild (1983, s. 126f) teori kring det 

andra förhållningssättet då hon visar att hon distanserar sig från sin yrkesroll. Detta kan 

i sin tur bidra till mindre risk för utbrändhet som Hoschschild även förespråkar. Jonna 

beskriver på ett medvetet sätt hur hon är hemma. Sedan pratar hon om hur hon är på 

arbetsplatsen i sin yrkesroll. Hon ger såldes uttryck för att hon är medveten om att hon 

ska hålla isär rollerna. Genom att hon förhåller sig till den rollen hon är på arbetsplatsen 
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är det den rollen som gäller då och när hon kommer hem har hon möjligheten att vara 

privat, men också personlig som hon beskriver. Samtidigt belyser hon vikten av att det 

ska vara olika beroende på vilken roll hon har och var hon befinner sig. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

 

I följande avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras. Vidare redogörs för 

de slutsatser som kan dras utifrån studien. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens 

svagheter och styrkor och förslag på vidare forskning inom det aktuella området ges. Min 

slutsats och studiens resultat baseras på dessa teman:  

 

• Yrkeskunskap  

• Självidentitetens personliga utveckling 

• Positiv påverkan på självidentiteten 

• Förskolelärarnas hantering av de olika rollerna inom yrkesrollen  

 

6.1. Studiens slutsatser  

Syftet med studien att utreda hur yrket förskolelärare påverkar självidentiteten för 

yrkesutövarna samt vilka metoder förskolelärare använder för att hantera rollgestaltning.   

Studiens frågeställningar lyder:  

1. Hur upplever förskolelärare att deras yrkesroll påverkar deras självidentitet?  

2. På vilket sätt hanterar förskolelärare de olika rollerna som uppstår inom yrket? 

Studiens syfte har uppnåtts genom att frågeställningarna har besvarats. De presenterade 

teorierna kan appliceras på den data som jag samlade in för studien. Gällande den första 

frågeställningen så upplever majoriteten av förskolelärarna som deltagit i studien att 

yrkesrollen har bidragit i hög utsträckning till deras självidentitet. Yrkesrollen har bidragit till 

självidentiteten eftersom den bland annat har stärkt förskolelärares yrkeskunskap, personliga 

utveckling och fått en positiv påverkan för förskolelärarna.  

Angående den andra frågeställningen redogör samtliga förskolelärare i studien för att de 

behöver hantera de olika rollerna som uppstår inom yrkesrollen på arbetsplatsen på ett eller 

annat sätt. Förskolelärarna gör detta genom att anpassa sig genom att gå in i olika roller och 

sedan agera utifrån dem. Eftersom att det finns många aspekter som förskolelärarna måste ta 

hänsyn till på arbetsplatserna och flera parter som de måste vara va till lags för tvingas 
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förskolelärarna gå in i olika roller beroende på vilken situation de befinner sig i. Att gå in i de 

olika rollerna kan vara påfrestande för förskolelärarna och ibland görs vissa val, så som att 

hålla distans till vissa roller medvetet för förskolelärarnas egna bästa.  

6.2. Diskussion  

Den tidigare forskningen som nämns i den här studien har fokuserat på förändringen av 

förskolelärares yrke och lärares yrkesidentitet samt förskolelärares profession och pedagogisk 

dokumentation. Med denna studie vill jag utreda hur yrket förskolelärare påverkar 

självidentiteten för yrkesutövarna samt vilka metoder förskolelärare använder för att hantera 

rollgestaltning. Resultatet av min studie visar på det finns ett flertal faktorer inom yrket som 

påverkar självidentiteten för de verksamma inom yrket. Vi ser även att förskolelärarna i den 

här studien använder sig ut av olika metoder för att hantera de olika rollerna som finns inom 

deras yrkesroll vilket redogjordes i avsnitt 2.2.1.  

Detta var inget resultat som överraskade mig i så hög utsträckning, då förskolelärares 

uppfattning av saker och ting på arbetsplatsen kan tänkas se olika ut. Förskolelärarna i studien 

omges av olika kollegor varje dag, arbetar på olika arbetsplatser och förhoppningsvis tycker 

om sitt yrke, något som samtliga bekräftande under intervjutillfället. Då det ställs krav från 

olika håll på arbetsplatsen behöver förskolelärarna många gånger anpassa sig genom de olika 

rollerna så som det förväntas av dem. Rollerna som de behöver träda in i ser olika ut beroende 

på vilken situation de befinner sig i och detta kan tänkas ta mycket energi ifrån 

förskolelärarna. Även fast det många gånger verkar vara väldigt krävande upplever jag att 

förskolelärarna i denna studie hanterar detta på ett lugnt och professionellt sätt.  

Utifrån mitt resultat finner jag att informanterna i denna studie använder sig av olika metoder 

för att hantera de olika rollerna som de måste träda som förskolelärare. Som tidigare nämnt i 

uppsatsen ställs det krav från olika håll på förskolelärarna och till följd av den förändrade 

yrkesrollen tvingas förskolelärarna hantera de olika rollerna som uppstår inom yrket. En 

metod för detta är att förskolelärarna anpassar sig, går in de olika rollerna som uppstår och 

agerar utifrån dem. En annan metod som de förskolelärarna i den här studien använder sig av i 

yrkesrollen är att de på ett medvetet sätt har distans till rollerna för att inte påverkas negativt 

ut av det. En tredje och sista metod som flera av förskolelärarna nämner att de använder sig av 

i den här studien är att ta några djupa andetag när de i rollen som förskolelärare upplever att 

situationer med till exempel föräldrar blir för knepiga. De tar tre djupa andetag för att lugna 



 43 

ner sig själva och inte låta det negativa ta över. Efter att de har gjort detta känns det lite lättare 

och de kan återgå till den rollen som de befinner sig i.  

Till skillnad från tidigare forskningsresultat visar mitt resultat i den här studien att 

förskolelärarnas självidentitet har påverkats på ett positivt sätt genom att deras yrkesroll har 

stärkts. En stärkt yrkesroll innebär troligtvis en stärkt självidentitet då förskoleläraren får en 

större yrkeskunskap som möjliggör att bli bättre på sitt arbete. Förskolelärares självidentitet 

har även stärkts genom personlig utveckling då förskolelärarna vid flertal tillfällen behöver 

utsätta sig för jobbiga situationer och känner många gånger efter dessa situationer har inträffat 

att de har blivit starkare som individer efter detta. Förskolelärarna ser positivt på den 

utveckling som varit med yrkesrollen. Detta har i sin tur påverkat deras självidentitet då de ser 

positivt på sitt yrke. De känner att de läroplaner som kommit med åren har tillfört mycket bra 

saker och det har gett dem som förskolelärare att utvecklas, både i sitt yrke men även privat, 

då det som sker och inträffar i deras yrkesroll påverkar deras självidentitet.  

Jag blev positivt överraskad av de olika svaren jag fick från informanterna. Svaren visar att 

trots att alla har samma yrke ser erfarenheterna olika ut. Någonting annat som gjorde mig 

positivt överraskad var att stress inte lyftes i hög utsträckning under intervjuernas gång. Trots 

den långa intervjutiden och de öppna frågorna jag ställde till informanterna innehöll svaren 

inga större utläggningar om stressrelaterade problem. Detta var någonting som jag 

reflekterade över i efterhand och fann positivt då det känns som att stress är något som 

kopplas ihop med förskolläraryrket. Däremot är det viktigt att poängtera att bara för att 

informanterna inte väljer att lyfta stress under intervjuernas gång betyder det inte att de inte 

upplever det i hög utsträckning.  

6.3. Styrkor och svagheter med studien  

En styrka med studien är att den bygger på ett omfattande material i förhållande till studiens 

begränsningar. Ytterligare en styrka är att sex förskolelärare med varierande erfarenheter från 

olika delar i landet har intervjuats. En svaghet med studien är att de semistrukturerade 

intervjuerna som genomfördes inte utfördes ansikte mot ansikte i och med den rådande 

pandemin, utan via telefon. Detta har i sin tur gjort att jag som intervjuare inte kunnat få ta del 

av mimik och kroppsspråk vilket är en naturlig del av kommunikationen.  
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6.4. Vidare forskning inom området  

Den tidigare forskningen som nämns i den här studien har haft sitt fokus i hur förändringen 

har sett ut för förskolläraryrket i och med de förändringar som varit med de nya läroplanerna 

som tillkommit. Den tidigare forskning har även haft sin utgångspunkt i hur förändringarna 

med yrket i sin tur har påverkat förskollärares yrkesroll och identitet i praktiken. Förslag på 

framtida forskning är att utöka studien med ännu fler informanter, ta in etnicitet, ålder eller 

kön som aspekter eller geografiska skillnader baserat på var i landet förskoleläraren arbetar.  

Andra infallsvinklar inom ämnet skulle även kunna vara kring hur äldre och yngre 

förskolelärare ställer sig i förhållande till nya arbetssätt och metoder, hur förskolelärares 

självidentitet kan påverkas i förhållande till hur många år de har i yrket samt hur ålder kan 

korrelera med förskolelärares yrkesroll och självidentitet. Hur förskolelärares självidentitet 

påverkas beroende på vilken ålder de befinner sig i är en annan aspekt som vidare forskning 

skulle kunna fokusera på. Vikten av hur och på vilket sätt förskolelärare påverkas och med 

ålder i åtanke kanske är avgörande för hur länge de blir kvar i sin nuvarande yrkesroll. Detta 

är en viktig aspekt av självidentiteten och någonting som vidare forskning skulle kunna finna 

djupare svar på. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Syfte 

 

Syftet med studien att utreda hur yrket förskolelärare påverkar självidentiteten för 

yrkesutövarna samt vilka metoder förskolelärare använder för att hantera rollgestaltning.  

Frågeställningar: 

1. Hur upplever förskolelärare att deras yrkesroll påverkar deras självidentitet?  

2. På vilket sätt hanterar förskolelärare de olika rollerna som uppstår inom yrket? 

Bakgrundsfrågor:  

 

• Ålder (för studiens syfte behöver jag veta vilket år du är född)  

 

• Kan du berätta lite om dig själv?  

 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

 

• Hur kom det sig att du valde för att bli förskolelärare?  

 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

• Vad var din uppfattning om yrket innan du började studera till förskolelärare? 

 

• Vad innebär det att arbeta som förskolelärare? Beskriv ditt yrke!  

 

• Vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter anser du att du har som förskolelärare?  

 

• Hur uppfattar du att människor runt omkring dig värderar ditt yrke? 
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Yrkesroll & Identitet 

• Yrkesroll - vad betyder de begreppet för dig?  

 

• Vad skulle du själv säga är utmärkande för förskollärares yrkesroll? 

 

• Hur tror du att människor som inte är förskollärare uppfattar er yrkesroll?  

 

• Tror du att det har någon betydelse hur er yrkesroll uppfattas av andra?  

 

• Påstår du att du har en yrkesroll i nuläget? Om ja, kan du beskriva den?  

 

• Vad finns det som har medverkat till att utveckla din yrkesroll?  

 

• Upplever du att du har möjlighet att fortsätta utveckla din yrkesroll? På vilket sätt? 

Finns det några hinder?  

 

• Anser du att förändringar utanför din kontroll till exempel nya läroplaner kan påverka 

din yrkesroll? Fördelar? Nackdelar? 

 

• Anser du att förändringar utanför din kontroll till exempel nya läroplaner kan påverka 

din egna identitet? Fördelar? Nackdelar?  

 

• Hur ser du på din yrkesroll i förhållande till din egna identitet?  

 

• På vilket sätt påverkar din yrkesroll din egna identitet?  

 

• Hur uppfattar du din egna identitet, i relation till din yrkesroll och kompetens i 

läraryrket?  

 

• På vilka sätt skulle du säga att lärarrollen har påverkat dig?   

 

• Hur skulle du säga att yrket/yrkesrollen som förskollärare påverkat dig personligen? 
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Övriga frågor 

• Finns det någonting som du skulle vilja tillägga som du tycker att jag har missat att 

fråga?  
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Bilaga 2: Informationsbrev  

Hej! Jag vill börja med att tacka dig för att du deltar som respondent i min studie. Syftet med 

studien att utreda hur yrket förskolelärare påverkar självidentiteten för yrkesutövarna samt 

vilka metoder förskolelärare använder för att hantera rollgestaltning. Studien kommer att 

resultera i en C-uppsats.  

Frågeställningarna lyder:  

1. Hur upplever förskolelärare att deras yrkesroll påverkar deras självidentitet?  

 2.  På vilket sätt hanterar förskolelärare de olika rollerna som uppstår inom 

yrket? 

Med ditt tillstånd kommer intervjun att spelas in men detta är enbart för studiens 

forskningsändamål. Alla ljudinspelningar kommer att förvaras på ett säkert sätt så att ingen 

obehörig ska kunna ta del av dessa. Alla uppgifter och den insamlade datan från intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt och med anonymitet. Ert deltagande är frivilligt och ni 

har möjlighet att avbryta intervjun när ni vill. Studiens resultat kommer att presenteras våren 

2021 och om ni vill har ni möjlighet att ta del av studiens resultat. Välkommen att kontakta 

mig om du har några frågor eller funderingar.  

 

Tack än en gång för din medverkan!  

 

Lilly Engfeldt  

 

Kontaktuppgifter:  

Lilly Engfeldt  

lilly.engfeldt.3149@student.uu.se 

 

Handledare: Christoffer Berg  

christoffer.berg@ibf.uu.se 
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