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Sammanfattning  

Syftet med den här studien var att undersöka förskollärares upplevda arbetstillfredsställelse. Med 

avseende på den upplevda arbetstillfredsställelsen undersöktes skillnader mellan kommunala och 

fristående förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är tagen ur Maccoby’s motivationsmodell. 

Undersökningen genomfördes på 17 olika förskolor i en svensk kommun med hjälp av en 

webbaserad enkät. Enkäten riktade sig till utbildade förskollärare på nio kommunala respektive åtta 

fristående förskolor.  

I undersökningens resultat visade det sig att de flesta förskollärarna var tillfredsställda med sitt 

arbete. Majoriteten upplevde sitt arbete som meningsfullt och många angav att de kände glädje i 

sitt arbete med barnen. I kontrast till detta uttryckte förskollärarna även negativa aspekter 

beträffande sitt arbete. De negativa aspekterna var till exempel låg lön, stress på arbetsplatsen och 

stora barngrupper. I undersökningens analys framträdde markanta skillnader mellan kommunala 

och fristående förskolor. I nästan alla enkätfrågor uppvisade deltagande förskollärare från 

fristående förskolor ett mer positivt resultat angående arbetstillfredsställelsen än de från 

kommunala förskolor.  

Med hänsyn till den upplevda arbetstillfredsställelsen och de omnämnda negativa aspekterna, gick 

det att dra slutsatsen att det är viktigt att satsa på förskolan eftersom det finns behov av förändring 

i verksamheterna.  

 

Nyckelord: arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse, fristående förskolor, förskollärare, 

kommunal förskola, lön, stress 
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1. Inledning 

Förskolläraryrket är ett diskuterat ämne. Yrket, som gynnar de yngre barns lärande och utveckling, 

brukar beskrivas som betydelsefullt men som ett i behov av förändring. Förskollärare nämner bland 

annat att deras arbetstid inte längre räcker till för att utföra ett pedagogiskt arbete med barnen. 

Ytterligare faktorer som påverkar det pedagogiska arbetet i förskolan negativt är till exempel för 

stora barngrupper och en för stor mängd med arbetsuppgifter. Detta negativa aspekter tycks sänka 

arbetstillfredsställelsen hos arbetande förskollärare.1  

Med hänsyn till mitt framtida arbete som förskollärare är jag mån om att vara motiverad och 

tillfredsställd på min arbetsplats. Med utgångspunkt i mina tidigare erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom förskollärarprogrammet är jag intresserad av hur 

yrkesverksamma förskollärare upplever sin arbetstillfredsställelse, samt vilka främjande och 

hämmande faktorer de nämner beträffande trivseln på arbetsplatsen. Denna studie syftar därmed 

till att undersöka förskollärares upplevda arbetstillfredsställelse. Med avseende på den upplevda 

arbetstillfredsställelsen analyserar studien om det finns skillnader mellan kommunala och fristående 

förskolor.  

Uppsatsen börjar med en kort presentation av förskolläraryrket och hur detta har vuxit fram i 

Sverige. Därefter introduceras läsaren för artiklar samt vetenskapliga avhandlingar som syftar till 

att undersöka förskollärares tillfredsställelse på arbetet. Även en annan undersökning, som 

beskriver föräldrarnas motiv i att välja antingen en kommunal respektive en fristående förskola, 

presenteras. Vidare introduceras studiens syfte, metodval och undersökningens slutliga resultat 

med tillhörande analys. Uppsatsen mynnar ut i en diskussion och slutsats.  

 

 

 

 

                                                 
1 Lärarförbundet (2012), www.laraforbundet.se (2012-12-06); Lärarförbundet (2013a), www.lararforbundet.se 

(2013-12-04); Lärarförbundet (2013b), www.laraforbundet.se (2013-12-06); Mårtensson (2013), www.metro.se 

(2013-12-04); Richter (2012), www.laranasnyheter.se (2013-12-04).  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras kort en bakgrund till den svenska förskolan genom tiden med början i 

1800-talet fram till idag. Läsaren introduceras för de två organisationsformerna, det vill säga den 

kommunala respektive den fristående förskola, som denna studie avser att undersöka.  

 

2.1. Från barnkrubba till förskola  

Ursprunget till förskolan kommer ur 1800-talets barnkrubbor. En barnkrubba kan beskrivas som 

en välgörenhetsinstitution för att minska belastning för fattiga familjer, samt ensamma 

vårdnadshavare. Med finansiering av kyrkan, anställdes outbildade kvinnor företrädesvis från den 

lägre samhällsklassen. I enlighet med samhällets förändringar bildades senare, i mitten av 1800-

talet, barnträdgårdar. I barnträdgårdar var det i motsats till barnkrubban utbildade ledarinnor som 

skulle ge borgerliga barn en pedagogisk vägledning.2 På 1900-talet etablerades grundläggande idéer 

för den moderna svenska förskolan. Under 1930-talet förändrades den dygdiga synen på barn mot 

en mer vetenskaplig syn. Lydnad, ordning och könsuppdelning fick mindre fokus. Däremot blev 

barns lärande mer betydelsefullt än förut. Tron om att daghemmen enbart var gynnsamt för äldre 

barns lärande ändrades snabbt och forskning framhävde att det även var fördelaktigt för barnen i 

yngre åldrar att vistas på daghemmen för att lära sig. I takt med denna förändrade barnsyn lades 

grunden till den svenska förskolan på 1960-talet. Idéer om barns utveckling och lärande studerades, 

prövades och inrättades.3 Några årtionden senare, på 1990-talet, blev förskolan en del i det svenska 

skol- och utbildningssystemet. Kommunerna fick huvudansvaret för förskolan. År 1998 

utvecklades gamla pedagogiska idéer om hur förskolan borde utformas och förskolan fick sin första 

läroplan. I samarbete med skollagen och läroplanen skulle förskolans verksamhet orienteras i rätt 

riktning i enlighet med samhällets behov.4 Förskolans roll och förskolläraryrket 

professionaliserades och det pedagogiska arbetet var i fokus. Det innebär att utbildade förskollärare 

inte enbart sköter om barnen längre, utan även uppfostra dem i samförstånd med föräldrarnas och 

samhällets intentioner.5 På 2000-talet fick även privata förskoleverksamheter fritt etableras och i 

enlighet med skollagen och förskolans läroplan ansvara för barnens pedagogiska utveckling och 

lärande.  

                                                 
2 Holmlund, Rönnerman (1995), s. 10-12. 
3 Vallberg Roth (2010), s. 
4 Skolverket (2004), s. 44.  
5 Markström (2007), s. 15-16.  
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Idag är det alltså två organisationsformer som ansvarar för utbildningen av de yngsta barnen. För 

det första är det kommunala förskolor, med kommunen som huvudman. För det andra är det 

fristående förskolor, som bedrivs av till exempel aktiebolag, stiftelser eller föreningar.6 I förskolans 

läroplan Lpfö98, som reviderades 2010 och som gäller för både kommunala och fristående 

förskolor, står det skriven att förskolans ska ”lägga grunden för ett livslångt lärande”, samt att förskolan 

ska ”erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet”.7 Båda 

organisationsformernas uppdrag är alltså att främja barnens kunskapsutveckling före skolstarten. 

 

2.2. Dagens förskollärare   

Förskolläraryrket anses vara stressigt.8 Det finns många anledningar till att få personer väljer att 

utbilda sig till förskollärare, parallellt med att många yrkesverksamma förskollärare lämnar sitt yrke.9 

Många förskollärare känner sig stressade på grund personalbrist och stora barngrupper. Framför allt 

fristående förskolor har ofta färre utbildade förskollärare per barn än de kommunala förskolorna.10 

Utöver personalbristen ökar antalet barn som behöver en plats i förskolan. Vidare är förskollärare 

otillfredsställda med lönen, arbetsbelastningen och otillräcklig arbetstid.11 Till följd av det tycks kvaliteten 

av den pedagogiska verksamheten i förskolan hamna i bakgrunden.12   

Av dessa anledningar menar Lärarförbundet, i samtycke med många förskollärare, att yrkets status 

behöver höjas.13 Liksom andra yrkesgrupper behöver även förskollärare kunna eftersträva ett 

attraktivt och tillfredställande arbete med en adekvat ersättning.14 Enligt med Lärarförbundet är 

det inte acceptabelt att utbildade förskollärare behöver diska och städa istället för att utföra 

pedagogiskt arbete.15 Lärarförbundet menar att: ”Nu har vi kommit till vägs ände, vi kan inte spara mer 

på förskolan, nu måste man börja satsa.”16  

 

                                                 
6 Skolverket (2012), www.skolverket.se (2013-12-16).  
7 Lpfo98 (2010), s. 7. 
8 Lärarförbundet (2012), www.laraforbundet.se (2013-12-06).  
9 Ibid.  
10 Richter (2012), www.laranasnyheter.se (2013-12-04).       
11 Lärarförbundet (2012), www.laraforbundet.se (2012-12-06).  
12 Lärarförbundet (2012), www.laraforbundet.se (2012-12-06); Mårtensson (2013), www.metro.se (2013-12-04).  
13 Lärarförbundet (2013a), www.lararforbundet.se (2013-12-04).  
14 Ibid.    
15 Mårtensson (2013), www.metro.se (2013-12-04).  
16 Lärarförbundet (2013b), www.laraforbundet.se (2013-12-06).  

http://www.skolverket.se/
http://www.laraforbundet.se/
file:///C:/Users/susen246/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IVBE165D/www.laranasnyheter.se
http://www.laraforbundet.se/
file:///C:/Users/susen246/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IVBE165D/www.laraforbundet.se
file:///C:/Users/susen246/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IVBE165D/www.metro.se
http://www.lararforbundet.se/
http://www.metro.se/
http://www.laraforbundet.se/
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3. Litteraturöversikt 

Med utgångspunkt i förskolans historiska bakgrund redogör detta avsnitt för undersökningar som 

handlar om förskollärares arbetstillfredsställelse. I detta avsnitt presenteras även en undersökning 

som avser att undersöka föräldrarnas motiv till val av förskola för sina barn.  

 

3.1. ”Förskolan som miljö för barns lärande”17 

År 2009 genomförde Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson studien 

”Barns tidiga lärande – En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande”. Denna 

studie syftade till att granska relationen mellan olika förskolemiljöer för lärande.18 Flera 

innehållsområden undersöktes, till exempel språk och kommunikation, matematik och samspel, 

samt förskollärarnas arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Sist nämnda innehållsområde om 

förskollärares arbetstillfredsställelse genomfördes med hjälp av en enkät. Sammanlagt deltog 116 

personer, varav 66 var utbildade förskollärare.19 

I undersökningens resultat om arbetstillfredsställelsen visade det sig för det första att förskollärarna 

var tillfredsställda med sitt arbete tillsammans med barnen, arbetskamraterna, chefen och 

föräldrarna. Deltagarna kände sig respekterade av kollegorna och förskolans ledning. Vidare kände 

sig deltagarna delaktiga i verksamheten. I motsatts till det uttryckte 17 procent en otillfredsställdhet. 

Dessa personer beklagade bland annat den bristande dagliga kontakten med förskolechefen. 

Dessutom saknade de ett strukturerat ledarskap.20 Andra förskollärare uttryckte missnöje angående 

arbetsbelastning, lön och personalbrist. I det sammanhanget beklagade förskollärarna även de stora 

barngrupperna. En del av förskollärarna tyckte att det pedagogiska arbetet påverkades negativt av 

denna anledning.21 För det andra ansåg förskollärarna att deras professionalitet och kompetens 

kunde hamna i bakgrunden, då tiden inte räcker till. Framförallt för dokumentation och utvärdering 

av förskolans verksamhet finns det i enlighet med personalen för lite arbetstid.22  

 

                                                 
17 Johansson, Pramling Samuelsson, Sheridan (2009).   
18 Ibid., s. 23. 
19 Ibid., s. 100-101. 
20 Ibid., s. 101-103. 
21 Ibid., s. 102. 
22 Ibid., s.103.  
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3.2. ”Arbetstillfredsställelse och motivation hos förskollärare”23 

Likt Johansson, Pramling Samuelsson och Sheridan genomförde Sanna Bengtsson och Lina 

Carlsson en undersökning om förskollärares arbetstillfredsställelse. Studien ”Arbetstillfredsställelse 

och motivation hos förskollärare – Grunden för ett kvalitativt arbete” syftade till att undersöka 

främjande respektive hämmande faktorer angående förskollärares arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Bengtsson och Carlsson valde att intervjua sex kvinnliga förskollärare.24  

Studiens resultat visade att de intervjuade förskollärarna i stort sätt upplevde sig tillfredsställda med 

sitt arbete. Deltagare tyckte att deras arbete var meningsfullt, utvecklande och varierande. I det 

sammanhanget var det först och främst barnen som motiverade förskollärarna. För att kunna vara 

tillfredsställd på arbetsplatsen nämner förskollärarna att sympatin och empatin från kollegorna var 

mycket viktig. Vidare betraktade de bland annat att glädje och en öppen kommunikation mellan 

kollegorna som betydelsefullt för arbetstillfredsställelse. Även bekräftelse från kollegorna 

värderades högt. I motsatts till det nämnde förskollärarna till exempel ett bristfälligt samspel i 

kollegiet, samt negativa attityder hos kollegor som hämmande faktorer för arbetstillfredsställelsen.25 

För det andra framhävde deltagarna förskolechefens viktiga roll i förhållandet till personalen. I 

likhet med Johanssons, Pramling Samuelssons och Sheridans undersökning nämnde deltagande 

förskollärare i studien att ett gott samarbete mellan förskolläraren och förskolechefen var av stor 

betydelse. För att personalen ska trivas behövdes det i enlighet med deltagarna en förskolechef med 

en tydlig ledarroll, som dessutom stödjer personalens arbete. I motsatts till det angav deltagarna att 

förskolechefens otydliga ledarskap resulterade i en låg arbetstillfredsställelse. Vidare upplevde 

intervjupersonerna att förskolechefen alltför ofta ställde för höga krav på förskolepersonalen. Detta 

ansåg deltagarna resultera i en växande arbetsbelastning samt en minskande arbetstillfredsställelse.26 

För det tredje visade resultatet relevansen av en tillräcklig arbetstid för till exempel pedagogisk 

diskussion, planering och reflektion. För att kunna genomföra ett kvalitativt arbete för och med 

barngruppen tyckte de intervjuade förskollärarna att det behövdes mer arbetstid. För det fjärde 

ansåg deltagarna att det behövdes mer resurser för att minska arbetsbelastningen och för att höja 

arbetstrivseln.27 

                                                 
23 Bengtsson, Carlsson (2012). 
24 Ibid., (2012), s. 9-11.  
25 Ibid., s. 12. 
26 Ibid., s. 11-14.  
27 Ibid., s. 18-19.  
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3.3. ”Negativ stress och ohälsa”28 

En annan undersökning kring tillfredsställelsen på arbetet genomfördes av Statistiska centralbyrån 

på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Denna studie utarbetades av uppdragsansvarige Madeleine Bastin 

i samarbete Alf Andersson, Marie-Louise Jädert Rafstedt, Elisabet Broberg, Kurt Baneryd och Jan 

Weiner. Undersökningen syftade till att inspektera i vilken utsträckning olika yrkesgrupper upplever 

negativ stress och ohälsa på arbetsplatsen. Undersökningen sammanfattades i en rapport ”Negativ 

stress och ohälsa – Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet”.29 

Med avseende på arbetets krav, personalens möjlighet till inflytande, samt samarbetet mellan chefer 

och arbetskamrater rangordnades olika yrken. Rangordningen visade de yrken som verkade mest 

utsatta för negativ stress och ohälsa på grund av arbetsförhållandena. I enlighet med Bastin, med 

flera orsakades stress på arbetsplatsen bland annat av:  

 

 för stor arbetsbelastning, 

 för mycket arbete utöver arbetet på grund av otillräcklig arbetstid,  

 otydliga instruktioner på arbetsplatsen eller otydliga arbetsroller,  

 bristande samarbete mellan ledningen eller arbetskamrater, 

 otillfredsställande belöning för arbetet och/eller 

 bristande möjligheter till inflytande, lärande eller utveckling.30  

 

I resultatet visade det sig att förskolläraryrket antydde om faktorer för upphov för negativ stress 

och ohälsa. För det första upplevde 69 procent av kvinnliga förskollärare en för stor 

arbetsbelastning.31 Dessa 69 procent angav att de ofta arbetade utöver arbetstiden på rasterna eller 

hemma. För det andra frågade undersökningen efter om personalen inom de olika yrkena upplevde 

sömnsvårigheter på grund av ett stressande arbete. Inom förskolläraryrket var det 26 procent som 

hade svårt att sova på nätterna på grund av sitt arbete.32 I det sammanhanget var 18 procent av 

kvinnliga förskollärare omotiverad att gå till arbetet.33 För det tredje angav 15 procent av kvinnorna 

inom förskolläraryrket att de under det senaste året känt andra besvär på grund av arbetet, varav 

                                                 
28 Bastin, Andersson, Jädert Rafstedt, Broberg, Baneryd, Weiner (2001).  
29 Ibid., s. 10.  
30 Ibid., s. 12.  
31 Ibid., s. 19.  
32 Ibid., s. 55.   
33 Ibid., s. 58.  
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14 procent ansåg att det berodde på att arbetet var för stressigt eller psykiskt påfrestande.34 

Sammanlagt 41 procent av de kvinnliga förskollärarna kände sig ansträngda på arbetsplatsen. Av 

dessa upplevde 19 procent att de inte kände sig stöttade av förskolans ledning eller 

arbetskamraterna.35 

 

3.4. ”Hur föräldrar väljer förskola för sina barn” 

Med hänsyn till de fristående förskolor som fick etableras fritt på 2000-talet och som tillsammans 

med de kommunala förskolor i enlighet med skollagen och förskolans läroplan ansvarar för barnens 

pedagogiska utveckling och lärande genomförde Sara Arvidsson en studie om ”Hur föräldrar väljer 

förskola för sina barn – En studie inom en kommunal och en fristående förskola ” år 2010. Med 

hjälp av en enkät frågade Arvidsson 40 föräldrar om deras anledningar varför deras barn besöker 

antingen en kommunal eller en fristående förskola.36  

I studiens resultat visade det sig att bland annat personalens bemötande och den pedagogiska 

verksamheten i allmänhet var viktiga i föräldrarnas val av förskola. Betydelsen av den pedagogiska 

verksamheten och att det erbjöds stimulerande aktiviteter för barnens lärande och utveckling 

värderades dock högre av föräldrarna med barn på den fristående förskolan, än föräldrar med barn 

på den kommunala förskolan.37 Vidare ansåg föräldrarna med barn på den kommunala och den 

fristående förskolan att personalens utbildningsbakgrund och personaltätheten i barngruppen var 

mindre viktigt. I motsatts till det nämndes barngruppens storlek som mer betydelsefullt, framförallt 

från föräldrar med barn i den kommunala förskolan.38 Sammanfattningsvis var samtliga föräldrar, 

förutom en, tillfreds med den förskola som deras barn besökte eftersom de framförallt kände sig 

väl bemött av förskolans personal.39 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Bastin, med flera (2001), s. 69-71.  
35 Ibid., s. 136-138.  
36 Arvidsson (2010). 
37 Ibid., s. 22. 
38 Ibid., s. 24.  
39 Ibid., s. 28.  
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3.5. Studiens teoretiska utgångspunkt 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i Maccoby’s motivationsteori. Teorin beskriver hur 

yrkesverksamma personer i dagens samhälle motiveras av sitt arbete.40 Han menar att motivationen 

till arbetet kan beskrivas med hjälp av The Four Rs. Begreppet kan översättas till de fyra R:en vilka i 

enlighet med Maccoby är Responsibilities, Rewards, Reasons och Relationships.41 

Inom Responsibilities, som kan översättas till ansvar, räknas möjligheten till lärande och utveckling på 

arbetsplatsen som en motiverande faktor. Även chansen till ett innovativt arbete spelar en 

betydande roll. Inom Rewards, som lan översättas till belöning, benämns en rättvis belöning, samt 

förmåner och erkännande som motiverande. Inom Reasons, som översätts till motiv, är ett ökat 

engagemang för arbetet, dess innehåll och dess mål betydande. Även insikt i meningen, samt 

återkoppling till arbetet anses som viktigt. Sist men inte minst förutsätter Relationships, eller relationer, 

möjligheten till kommunikation, lärande, samarbete, samt stöd från kollegor.42  

Utöver dessa fyra R:en beskriver Maccoby även ledningen som en motiverande faktor. Han menar 

att en närvarande och tydlig ledning som fördelar ansvaret är en betydande faktor för att motivera 

personalen.43  

                                                 
40 Gotvassli (2002), s. 203. 
41 Gotvassli (2002), s. 203-204; Maccoby (1995), s. 222-238.   
42 Ibid.   
43 Maccoby (1995), s. 253.  
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4. Syfte och frågeställningarna  

Många barn i åldrarna ett till fem vistas i den svenska förskolan. Dagligen vistas de åtta timmar eller 

mer i förskolans verksamhet. Därför är det av stor betydelse att utbildad och yrkesverksam personal 

finns i verksamheterna för att garantera barnen en kvalitativ och pedagogisk miljö.44 I det 

sammanhanget behöver förskolans arbetsmiljö vara trivsam så att personalen är tillfredsställd på 

arbetsplatsen. Om trivseln för personalen brister finns risk för att barnens utveckling och lärande 

påverkas negativt. Med hänsyn till det anser jag att förskollärares upplevda arbetstillfredsställelse är 

ett viktigt forskningsområde. Den här studien avser därmed att undersöka förskollärares upplevda 

arbetstillfredsställelse i en svensk kommun.45 Vidare avser studien att undersöka om det finns 

skillnader mellan kommunala och fristående förskolor beträffande förskollärares upplevda 

arbetstillfredsställelse.  

Frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen är: 

 

 Hur upplever utbildade förskolelärare som är yrkesverksamma på de kommunala respektive 

fristående förskolorna i en svensk kommun sin arbetstillfredsställelse? 

 Finns det skillnader mellan de svenska kommunens kommunala och fristående förskolor 

med avseende på den upplevda arbetstillfredsställelsen?  

 

 

                                                 
44 Lpfö98 (2010), s. 7.  
45 Lärarförbundet (2012), www.laraforbundet.se (2012-12-06). 

file:///C:/Users/susen246/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IVBE165D/www.laraforbundet.se
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5. Metod  

I metodavsnittet presenteras undersökningens praktiska och teoretiska aspekter. De praktiska 

aspekterna innefattar bland annat urval av förskolor och deltagande förskollärare, undersökningens 

metod och dess genomförande, samt tekniken för databearbetning och dataanalys. De teoretiska 

aspekterna kommer att belysa relationen mellan datainsamlingsmetoden och studiens syfte, samt 

sambandet mellan datainsamling, databearbetning och dataanalys.  

 

5.1. Metod för datainsamling    

För att kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes en enkätstudie. En enkät kan 

avgränsas i termer av en frågeundersökning som mäter olika människors uppfattningar inom ett 

bestämt område.46 Fördelen med en enkätundersökning är att forskaren på kort tid kan ta reda på 

en stor informationsmängd inom ett stort urval av institutioner eller personer som är utspridd på 

ett stort geografisk område.47 Eftersom min studie avser att undersöka förskolelärare som är 

yrkesverksamma i en svensk kommun är valet av en enkätundersökning ett användbart redskap.  

För att effektivisera och ekonomisera datainsamlingsmetoden valde jag att distribuera enkäten i 

form av en datorenkät. En datorenkät innebär att frågeundersökningen hanteras via e-post. 

Fördelen är att det inte uppstår distributionskostnader och långa väntetider.48 Vidare kan 

deltagande personer fylla i formuläret när det passar dem bäst.49 

Varje metod har nackdelar. En nackdel är att enkätstudier ofta medför risk för bortfall respektive 

en låg svarsfrekvens.50 Begreppet bortfall kan vara av intern och extern karaktär. Som externt 

bortfall räknas alla de institutioner eller personer som väljer att inte delta eller svara i en 

enkätundersökning.51 Som internt bortfall räknas de institutioner eller personer som inte 

överensstämmer med undersökningens urval, trots att de besvarade enkäten.52 Svarsfrekvensen, 

som står i motsatts till bortfall, är antalet inkomna svar i förhållande till antalet möjliga svar53. För 

                                                 
46 Trost (2012), s. 9-11. 
47 Ejlertsson (2005), s. 11. 
48 Ibid., s. 10. 
49 Ibid., s. 12. 
50 Dahmström (2011), s. 97; Ejlertsson (2005), s. 12. 
51 Ejlertsson (2005), s. 25. 
52 Ibid. 
53 Trost (2012), s. 147. 



14 
 

 

att hålla studiens bortfall lågt är det av betydelse att noggrant planera och utföra både 

enkätformuläret med dess frågor, samt tillvägagångssättet för undersökningen.54 

Enkätformuläret och den webbaserade distributionen testades i en pilotstudie den 28:e oktober 

2013 med hjälp av sex personer, som inte är förskollärare i den kommunen studien avser att 

undersöka. 

 

5.2. Urval  

Studiens målpopulation, det vill säga de personer som ska undersökas, är utbildade och 

yrkesverksamma förskollärare som arbetar på de svenska kommunens kommunala och fristående 

förskolor.55 Anledningen till att jag valde denna svenska kommun var att jag genomförde min 

verksamhetsförlagda utbildning på en förskola i kommunen. I enlighet med kommunens hemsida 

finns det 81 kommunala och 60 fristående förskolor för barn i åldrarna ett till fem. Förutom de 

kommunala och fristående förskolorna finns det även öppna förskolor, föräldrakooperativ och 

familjedaghem i kommunen. Dessa organisationsformer kommer dock inte betraktas eller 

behandlas i denna undersökning.  

5.2.1. Totalundersökning 

För att säkerställa ett stort datamaterial valde jag att kontakta samtliga 88 förskolechefer på de 81 

kommunala och 60 fristående förskolor i kommunen. Ett sådant urval betecknas i enlighet med 

Ejlertsson som totalundersökning.56 Jag valde att först kontakta samtliga 88 förskolecheferna, för 

att sedan kontakta den personalen vars förskolechef respektive förskolechefer har tackat ja till att 

delta i undersökningen. På de förskolor där det fanns mer än en förskolechef, kontaktade jag 

samtliga förskolechefer. Jag antecknade sedan i fall någon av dem redan hade svarat för att undvika 

felberäkningar. Av samtliga 88 förskolechefer på de 141 förskolor tackade 12 förskolechefer 

respektive 17 förskolor ja till att delta i min studie. Vidare har 8 förskolechefer respektive 20 

förskolor svarat på min förfrågan och sagt att de kanske deltar. Däremot har ingen av dessa 

förskolechefer återkommit med ett slutgiltigt svar. Sammanlagt har 12 förskolechefer respektive 24 

förskolor har tackat nej till att delta i min studie. Anledningarna var bland bristande tid för att svara 

på enkäten. En annan förskolechef ansåg att personalen, som redan är stressade, inte ska belastas 

                                                 
54 Ejlertsson (2005), s. 12. 
55 Ibid., s. 18. 
56 Ibid. 
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på grund av denna undersökning. Återstående 56 förskolechefer respektive 80 förskolor har trots 

påminnelsebrev inte svarat på min förfrågan. Totalt blev bortfallet av samtliga 141 förskolor 88 

procent.  

5.2.2. Klusterurval 

Till följd av det stora bortfallet i totalundersökningen valde jag att ändra urvalsmetoden till ett 

klusterurval. Ett klusterurval innebär ett urval i två steg, det vill säga först ett urval av kommunala 

och fristående förskolor som väljer att delta in denna studie och sedan ett urval av förskollärarna 

från dessa deltagande förskolor, som väljer att svara på enkätformuläret.57 Det slutliga urvalet i 

denna studie innefattar därmed de 17 förskolor, vars 12 förskolechefer valde att delta i min 

undersökning. På dessa 17 förskolor, varav det var åtta fristående och nio kommunala förskolor, 

arbetade sammanlagd 101 förskolelärare varav jag till slut har fått in 62 svar. Det externa bortfallet 

visar sig vara 39 procent. Eftersom fyra av 62 deltagare angav en annan utbildningsbakgrund än 

förskollärare och en deltagare av misstag fyllde i enkäten två gånger, finns det även ett internt 

bortfall på 5 procent. Det innebär att undersökningens resultat byggdes på 57 svar respektive en 

svarsfrekvens av 56 procent.  

 

5.3. Procedur   

Enkätundersökningar förutsätter ett omfattande och väl genomtänkt arbete redan från början.58 

Därför genomfördes denna undersökning likt Ejlertsson’s beskrivning om enkätundersökningens 

olika steg:59   

I det första steget avgränsade jag ett problemområde, samt ett undersökningsbart syfte med 

tillhörande frågeställningar som har aktualitet och relevans för både mig och mitt framtida yrke 

som förskollärare. I det sammanhanget funderade jag även över en möjlig population som kan ge 

svar på mina frågeställningar. Eftersom jag för det andra valde att genomföra en webbaserad 

enkätstudie utformade jag en datorenkät med hjälp av Google Drive. Google Drive möjliggjorde 

att jag på ett enkelt sätt kunde skapa en datorenkät som distribueras via e-post. I tredje steget 

sammanställde jag en lista av de 81 kommunala och 60 fristående förskolorna. Meningen med listan 

var att ha kontaktuppgifterna lätt tillgängliga, samt att föra anteckningar om de inkommande 

                                                 
57 Dahmström (2011), s. 67; Trost (2012), s. 36. 
58 Ejlertsson (2005), s. 15. 
59 Ibid., s. 16. 
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svaren. I det steget var kommunens hemsida, där samtliga förskolor registreras, till stor hjälp. För 

det fjärde kontaktade jag samtliga förskolechefer som arbetade på de kommunala och fristående 

förskolorna i denna kommun. Kontakten togs med hjälp av ett missivbrev via e-post den 4:e 

november 2013 och efterfrågade om de kontaktade förskolorna väljer att delta i studien. Ett 

missivbrev är det första brevet som skickas tillsammans med enkätformuläret till berörda personer. 

Brevet innehåller viktig information om studien och dess genomförande.60 Efter en vecka, den 11:e 

november 2013, skickade jag även ut en påminnelse till de förskolechefer som inte hade svarat än. 

Fram till den 25:e november 2013, väntade jag in svaren på enkäten. I undersökningens femte steg, 

den 25:e november 2013 då det var sista svarsdatum för att kunna svara på enkäten, bearbetade jag 

datamaterialet som jag fick av deltagande förskollärare. Det innebar att datamaterialet omvandlades 

till egendefinierade koder. Varje fråga, påstående eller uppmaning förkortades därmed till en 

variabel och varje tillhörande svarsalternativ till ett variabelvärde.61 Till exempel beskrevs variabeln 

förskolelärare med hjälp av variabelvärden 1, 2, n, 57. Ett annat exempel är att de olika 

svarsalternativen som tillhör frågorna och påståenden förenklas med variabelvärden 1, 2, 3, 4. 

Dessa egendefinierade koder fördes sedan in i statistikprogrammet PSPP. Efter det tematiserade 

jag dessutom enkätens frågor, påståenden och uppmaningar inför analysen. Tematiseringen skedde 

i enlighet med Maccoby’s motivationsteori, det vill säga att passande frågor, påståenden eller 

uppmaningar ordnades i de fyra R:en ansvar, belöning, motiv och relationer. För det sjätte analyserades 

de olika delar i enkäten med tillhörande frågor, påståenden och uppmaningar med hjälp av PSPP, 

studiens teoretiska utgångspunkt i Maccoby’s motivationsteori och i koherens med de två 

frågeställningar som studien avser att undersöka. För att urskilja skillnader mellan de fristående och 

de kommunala förskolorna använde jag mig av korstabeller som sammanställdes med hjälp av 

PSPP. För att urskilja sammanhang, likheter och skillnader mellan förskollärarnas svar på enkäten 

och Maccoby’s motivationsteori studerades denna teori noggrann och samtliga svar försöktes 

sammankoppla med de fyra R:en.  

 

5.4. Enkätformulär     

Mitt enkätformulär inleds med ett introducerande stycke som liknar missivbrevets innehåll. Efter 

det introducerande stycket är enkäten indelad i tre delar: 

 

                                                 
60 Trost (2012), s. 110. 
61 Ibid., s. 128.  
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Del A. Bakgrundsuppgifter,  

Del B. Frågor och påstående kring förskollärarnas arbete och  

Del C. Avslutande frågor. 

¨ 

Varje del börjar med en kort beskrivning som förbereder deltagaren på kommande frågor, 

påståenden eller uppmaningar. Del A innehåller elva kryssfrågor om deltagarens 

bakgrundsuppgifter, som till exempel utbildningsbakgrund och information kring anställningen. I 

enlighet med Trost betecknas dessa frågor som sakfrågor.62 Frågorna är korta och formuleras 

enkelt. Vidare utesluter de givna svarsalternativen feltolkningar eller missuppfattningar.  

Del B består av fem kryssfrågor som handlar om deltagarens tillfredställelse med yrket, arbetet och 

lönen. Även dessa frågor är korta och enkelt formulerade. Vidare består denna del av 21 påståenden 

som utmanar deltagaren att ta en personlig ställning kring sitt arbete och sin arbetsplats. Dessa 

påståenden betecknas i enlighet med Trost som attitydfrågor.63 Påståenden är relativ korta, entydiga 

och av värderande karaktär. I enlighet med Ejlertsson kan det i vissa fall vara fördelaktigt att 

använda sig av ledande, värderande frågor eller påståenden.64 De givna svarsalternativen för varje 

påstående är ”Stämmer helt”, ”Stämmer delvis”, ”Stämmer delvis inte” till ”Stämmer inte alls”. 

Dessa fyra svarsalternativ beskrivs enligt Trost och Ejlertsson som en skalstege med olika 

rangordningar, som mäter förskollärarnas olika attityder från det högsta ”Stämmer helt” till det 

lägsta ”Stämmer inte alls”.65  

I del C får deltagaren med egna ord svara på tre uppmaningar. Uppmaningarna utgår från att 

deltagaren får nämna en positiv och en negativ sak med sitt yrke, samt en sak som deltagaren skulle 

vilja förändra på sin nuvarande arbetsplats.  

Sammanlagt fick deltagaren besvarar 40 frågor, som är en kombination av både kryssfrågor, 

påståenden med fasta svarsalternativ, samt öppna frågor där deltagaren fick svara med egna ord. 

Nästan alla frågor är obligatoriska och tillåter endast ett svar. Avslutande uppmaningar i del C är 

frivilliga eftersom de är öppna frågor där deltagare fick svara med egna ord. 

                                                 
62 Trost (2012), s. 69.  
63 Ibid., s. 69. 
64 Ejlertsson (2005), s. 57. 
65 Ejlertsson (2005), s. 89; Trost (2012), s. 35. 
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5.5. Metod för bearbetning och analys 

I studiens organiserings- och bearbetningsfas använde jag mig av PSPP och Google Drive. 

Fördelen med Google Drive var att programmet automatiskt sammanställde datamaterialet i form 

av cirkel- och stapeldiagram som jag senare använde mig av i studiens resultatdel. Därför behövde 

jag enbart mata in de olika svaren i PSPP enligt definierade koder. Att mata in svaren enligt koder 

betyder att omvandla varje fråga till en variabel och varje tillhörande svarsalternativ till ett 

variabelvärde.66 Till exempel beskrivs variabeln förskolelärare med hjälp av variabelvärden 1, 2, n, 

57. Ett annat exempel är att de olika svarsalternativen som tillhör frågorna och påståenden 

förenklas med variabelvärden 1, 2, 3, 4. Uppmaningar i enkätdelen C uteslöts på grund av att de är 

frivilliga och besvaras med egna ord. Istället ordnades de frivilliga svaren i olika teman och 

presenterades som tilläggsinformation.67 Datamaterialets indelning genomfördes i enlighet med 

Maccoby’s motivationsteori, det vill säga de fyra R:en. Det betyder att jag själv ordnade samtliga 

frågor, påståenden och uppmaningar som enkäten innehöll i enlighet med de fyra R:en. För 

tydlighetens skull benämndes även rubrikerna i enlighet med de fyra R:en.  

I studiens dataanalys använde jag mig också av PSPP. Med utgångspunkt i studiens två 

frågeställningar analyserades enkätens olika delar med tillhörande frågor, påståenden och 

uppmaningar. För att urskilja skillnader mellan de fristående och de kommunala förskolorna 

använde jag mig av korstabeller som sammanställdes med hjälp av PSPP. Korstabellerna kopplade 

samman de enskilda frågorna, påståenden och uppmaningar med bakgrundsuppgiften att 

förskollärarna antingen arbetade på de kommunala eller fristående förskolorna. På så sätt blev 

likheter respektive skillnader mellan dessa två organisationsformer tydligt. Analysens grundades 

vidare i Maccoby’s motivationsteori, vilket innebär att jag i enlighet med datamaterialets 

tematisering i enlighet med teorin, först studerade denna teori noggrant för att sedan kunna 

analysera om studiens resultat överensstämmer med Maccoby’s motivationsteori eller inte.  

 

5.6. Studiens validitet och reliabilitet   

Det första begreppet validitet kan i enlighet med Trost beskrivas som undersökningens giltighet.68 

Undersökningen giltighet betyder att den mäter det studien avser att mäta. Det innebär att 

undersökningens metodval, datainsamlingen, databearbetningen och analysen sker i kongruens 

                                                 
66 Trost (2012), s. 128.  
67 Ejlertsson (2005), s. 111.  
68 Trost (2012), s. 63.  
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med studiens syfte.69 Eftersom enkäten grundades på strukturerade påståenden, samt frågor om 

deltagares arbete, arbetssituationen och den upplevda arbetstillfredsställelsen har denna studie en 

hög validitet. 

Det andra begreppet reliabilitet inbegriper noggrannheten i hur studien genomförs.70 Det betyder 

att alla deltagare i studien bör kunna delta under samma förutsättningar. Denna studie har å ena 

sidan en hög reliabilitet. Oberoende av kön, ålder eller arbetslivserfarenhet bör alla förskollärare 

kunna besvara enkäten. Enkäten innehöll till exempel inga komplicerade begrepp. Tvärtom bestod 

den av enkla och korta påståenden som uttrycktes på ett vardagligt språk, vilket uteslöt 

missuppfattningar eller svårigheter. Eftersom enkäten dessutom bestod av fasta svarsalternativ 

minskades feltolkningar bland deltagare. Vidare var samtliga frågor respektive påståenden i 

enkätformuläret standardiserade.71 Det betyder att frågorna respektive påståenden med tillhörande 

svarsalternativen var lika för samtliga deltagare. Eftersom enkäten var datorbaserad, hade jag som 

den personen som genomför studien ingen möjlighet att påverka deltagare.72 Å andra sidan har 

undersökningen en låg reliabilitet av den orsaken att den inte tog hänsyn till deltagare som inte har 

svenska som modersmål.  

 

5.7. Etiska överväganden  

I enlighet med Vetenkapsrådet informerade jag mig om de fyra olika forskningsetiska 

överväganden:73  

I enlighet med informationskravet inledde jag min undersökning med att informera berörda 

förskolecheferna på samtliga kommunala och fristående förskolor i denna kommun. Den allmänna 

informationen om studien, samt förfrågan om de ville delta i studien skickades ut via e-post i form 

av ett missivbrev. Vid önskad deltagande från förskolechefens sida, informerade därtill jag eller 

förskolechefen samtlig personal på berörda förskolan. Eftersom enkätformuläret både innehöll 

allmän information om undersökningen, samt frågematerialet skedde informeringen av personalen 

i samband med att enkäten skickade ut till dem via e-post. I överensstämmelse med 

samtyckeskravet innehöll både missivbrevet och enkätformuläret ett stycke som talade om att 

deltagandet i studie är frivilligt. Enligt konfidentialitetskravet upplös jag deltagare om att all 

                                                 
69 Ejlertsson (2005), s. 99. 
70 Trost (2012), s. 61.  
71 Ejlertsson (2005), s. 11. 
72 Ibid., s. 12. 
73 Vetenskapsrådet (2002). 
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insamlad material enbart kommer att användas i denna studie. Vidare försäkrade jag att enkätsvaren 

förvaras tillförlitligt. Sist men inte minst informerades deltagare i enlighet med nyttjandekravet att 

det slutliga resultatet av undersökningen kommer vara offentligt och tillgängligt för alla. Det 

medför att deltagandes åsikter och idéer som de med hjälp av enkäten har lämnat ut publiceras. 

Eftersom all insamlad data behandlades anonymt kommer det inte vara möjligt att identifiera 

enskilda personer eller enskilda förskolor i det slutliga resultatet. 
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6. Resultat & analys  

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat som bygger på de olika svaren från 57 utbildade 

förskollärare som är yrkesverksamma i kommunen. Med anknytning till den teoretiska 

utgångspunkten som tas i Maccoby’s teori om de fyra R:en kommer resultatet vara tematisk indelad 

i olika delavsnitt.  

I anslutningen till resultatet från varje delavsnitt följer datamaterialets analys. Analysen kommer ha 

sin utgångspunkt i studiens två frågeställningar, samt i Maccoby’s teori.  

 

6.1. Den upplevda arbetstillfredsställelsen  

I enkäten fick deltagare svarar på två frågor om den upplevda tillfredsställelsen med arbetet och 

med valet av yrke. I fråga om tillfredsställelsen med arbetet angav sammanlagd 68 procent av 

förskollärarna att de trivdes mycket bra med sitt arbete. Resterande 32 procent trivdes delvis, men 

de kunde tänka sig att byta arbetsplats. Vidare trivdes 79 procent av deltagarna med sitt val av yrke 

som förskollärare. 19 procent av deltagarna trivdes delvis, men de kunde tänka sig att arbeta med 

något annat istället. Enbart 2 procent angav att vilja byta yrke. Utöver det upplevde 75 procent sin 

anställning som trygg. I nedanföljande figur 1 och figur 2 åskådliggöras svarsfördelningen i de två 

frågor om tillfredsställelsen med arbetet och yrkesvalet. I parenteserna anges det hur många 

personer av samtliga 57 deltagare svarade på respektive svarsalternativ: 

 

 

              Fig.1. Trivs du med ditt arbete?                               Fig.2. Trivs du med ditt val av yrke? 

När deltagande förskollärare i enkätens del C ombads att nämna någonting positivt med sitt yrke 

skrev flertalet av förskollärarna att barnen, deras nyfikenhet och delaktighet, samt deras glädje och 

bekräftelse i vardagen var det mest positiva med förskolläraryrket. Förskollärarna tyckte att det är 

givande att få vara med i barnens utveckling och lärande, samt i deras samspel med andra barn. 

Därvid kände sammanlagd 54 procent av deltagarna glädje på sin arbetsplats. 42 procent instämde 

delvis i det. Vidare upplevde några förskollärarna att arbetets flexibilitet och friheten som positivt. 
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Sammanfattningsvis upplevde övervägande delen, det vill säga 86 procent av förskollärarna, sitt 

arbete som meningsfullt. 12 procent instämde delvis och enbart 2 procent tyckte inte alls att arbetet 

var meningsfullt. I fig.3. visas förskollärares tydliga åsikt om arbetets meningsfullhet. Vågrätt i 

diagrammen anges antal personer av samtliga 57 deltagare och deras svar: 

 

 

Fig.3. Jag tycker att mitt arbete är meningsfullt. 

I analysen av detta resultat visade sig att förskollärarna från fristående förskolor i större 

utsträckning trivdes med sitt arbete och val av yrke. Sammanlagd 91 procent av de personer som 

arbetade på fristående förskolor trivs mycket bra med sitt arbete. I jämförelse med förskollärarna 

från kommunala förskolor där enbart 54 procent angav att de trivdes mycket bra. Angående 

yrkesvalet trivdes 95 procent av förskollärarna från fristående förskolor med sitt val av yrke. Hos 

förskollärarna från kommunala förskolor var det i jämförelse enbart 68 procent. Vidare syntes i 

analysen att 82 procent av personalen från de fristående förskolorna helt instämde i att de upplevde 

glädje på arbetet. Hos förskollärarna från de kommunala förskolorna var det enbart 37 procent 

som instämde helt. Resterande tyckte att det antingen stämde delvis eller delvis inte. Trots allt 

beskrev den övervägande delen, det vill säga 80 respektive 95 procent, av de kommunala och 

fristående förskolorna arbetet som förskollärare som meningsfullt.  

 

6.2. Ansvar som motivation   

I enlighet med Maccoby’s motivationsteori och de fyra R:en  innefattar ansvar bland annat möjlighet 

till lärande och utveckling, samt till ett innovativt arbete.74  

Beträffande det angav 39 procent av förskollärarna att de upplevde personlig framgång på arbetet 

och 51 procent instämde delvis. I det sammanhanget tyckte 58 procent inte att deras 

arbetsuppgifter var för enkla och 25 procent instämde delvis. När förskollärarna tillfrågades om de 

upplevde att deras idéer lyfts fram i arbetet instämde 61 procent och 37 procent delvis. Enbart två 

                                                 
74 Gotvassli (2002), s. 203-204; Maccoby (1995), s. 222-238. 
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procent instämde inte alls. Ungefär samma fördelning uppstod i frågan om förskollärarnas kunskap 

lyfts fram i arbete. Sammanlagt 58 procent av deltagarna instämde helt och 39 procent delvis. I 

fråga om deras arbetstid är tillräcklig för att utföra arbetsuppgifterna instämde 19 procent helt och 

42 procent delvis. I motsatts tyckte 21 procent av förskollärarna delvis inte och 21 procent inte alls 

att arbetstiden var tillräcklig i relation till arbetsuppgifterna. I det sammanhanget visade resultatet 

att 30 procent av deltagarna helt och 51 procent delvis ansåg att de hade för många arbetsuppgifter. 

Enbart 12 procent av förskollärarna instämde delvis inte och 7 procent tyckte inte alls att de hade 

för många arbetsuppgifter. I del C av enkäten nämnde flera personer för många arbetsuppgifter, 

bland annat administrativa uppgifter och möten, som någonting negativt med yrket. Beträffande 

tiden för pedagogisk planering tyckte 23 procent att de hade tid för pedagogisk planering och 39 

procent instämde delvis i det. I motsats till det upplevde 19 procent av personerna delvis inte 

respektive resterande 19 procent inte alls att de hade tid för det. Vidare arbetade 12 procent ofta 

och 33 procent delvis ofta på raster. Flertalet, nämligen 21 procent respektive 33 procent av 

förskollärarna arbetade delvis inte respektive inte alls på raster. Utöver det angav 12 procent av 

förskollärarna att de ofta tog med sig arbetsuppgifterna hem och 47 procent instämde delvis i det. 

Resterande 25 procent respektive 16 procent instämde delvis inte respektive inte alls. 

Sammanfattningsvis kände sig 28 procent av förskollärarna stressade på arbetet och 53 procent 

instämde delvis i det. I enkätens del C beskrev flera förskollärare tidsbristen och stressen som 

någonting negativt med yrket. I figur 4 nedan visas i vilken utsträckning deltagande förskollärare 

upplevde sig stressade på arbetet. Vågrätt i diagrammen anges antal personer av samtliga 57 

deltagare och deras svar: 

 

Fig.4. Jag känner mig stressad på arbetet. 

Vid analysering av datamaterialet visade det sig att förskollärarna från båda organisationsformerna 

i stort sätt kände sig stressade på arbetet. Dock övervägde antalet förskollärarna från de kommunala 

förskolorna med 89 procent det antalet på 68 procent från förskollärarna som arbetade på de 

fristående förskolorna. Frågan angående arbetsuppgifterna visade exakt samma resultat. Även här 

tyckte 89 procent från de kommunala förskolorna, respektive 68 procent från de fristående 

förskolorna att de hade för många arbetsuppgifter. I det sammanhanget angav 54 procent av 
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förskollärarna som arbetade på kommunala förskolorna att de mer eller mindre ofta arbetade på 

raster. På de fristående förskolorna arbetade enbart 32 procent ofta eller delvis ofta på raster. 

Utöver det visade analysen att förskollärarna från fristående förskolor i större utsträckning, det vill 

säga till 91 procent, tycker att de hade tid för pedagogisk planering. På de kommunala förskolorna 

var det i jämförelse 57 procent av förskollärarna som istället inte har tid för det. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förskollärna i enlighet med Maccoby’s motivationsteori 

uppvisade att de hade möjlighet till lärande och utveckling. Flertalet förskollärarna upplevde både 

personlig framgång på arbetsplatsen och kände att deras idéer och kunskaper lyftes fram i arbetet. 

Som en hämmande faktor i motivationen och tillfredsställelsen hos deltagande förskollärarna 

benämndes det den otillräckliga arbetstiden och stressen.  

 

6.3. Belöning som motivation  

Med hänsyn till Maccoby’s motivationsteori benämns belöning som motiverande.75 

Beträffande förskollärares åsikter om lönen och dess betydelse för dem svarade 67 procent av 

förskollärarna att lönen är viktig, men inte avgörande. Resterande 33 procent tyckte att lönen spelar 

en mycket viktigt roll. I det sammanhanget var det 40 procent av förskollärarna som var nöjda med 

sin lön och 60 procent som inte var det. I figur 5 och figur 6 nedan synliggörs förskollärarens 

åsikter kring lönen och dess betydelse, samt förskollärarens tillfredsställelse med lönen. I 

parenteserna anges det hur många personer av samtliga 57 deltagare svarade på respektive 

svarsalternativ: 

 

      

         Fig.5. Vilken betydelse har lönen för dig?                        Fig.6. Är du nöjd med din aktuella lön? 

I analysen av detta resultat blev det tydligt att fler förskollärare som arbetade på de kommunala 

förskolorna, det vill säga 43 procent, tyckte att lönen är mycket viktig. 82 procent av förskollärarna 

som arbetade på de fristående förskolorna tyckte snarare att lönen är viktig, men inte avgörande. I 

                                                 
75 Gotvassli (2002), s. 203-204; Maccoby (1995), s. 222-238. 
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det sammanhanget var det mer än hälften av förskollärarna från de kommunala förskolorna, det 

vill säga 69 procent, som inte var tillfredsställda med sin aktuella lön. Hos förskollärarna från 

fristående förskolor var ungefär hälften nöjd och hälften inte nöjd. Sammanfattningsvis visade det 

sig med anknytning till Maccoby’s motivationsteori att lön inte fungerar som en motiverande faktor 

eftersom flertalet inte var tillfreds med den. 

 

6.4. Motiv som motivation  

Det tredje R:et i Maccoby’s motivationsteori är motiv som avser bland annat att personal motiveras 

med hjälp av engagemang för och insikt i mening för arbetet, dess innehåll och dess mål.76  

Sammanlagt 28 procent av förskollärarna tyckte att deras arbetssituation har förbättrats de senaste 

åren. I motsats till det svarade 58 procent av personerna att de inte tyckte det. Bortsett från det 

kände sig 63 procent motiverade att gå till arbete. 19 procent kände sig delvis motiverad att gå till 

arbete. 16 procent av förskollärarna angav dock att de delvis var omotiverad att gå till arbetet och 

2 procent instämde helt i det. I det sammanhanget upplevde 68 procent sitt arbete som 

stimulerande. Resterande 32 procent av deltagarna höll delvis med om det. I figur nedan visas i 

vilken utsträckning deltagande förskollärare upplevde sitt arbete som stimulerande. Vågrätt i 

diagrammen anges antal personer av samtliga 57 deltagare och deras svar: 

 

 

Fig.7. Mitt arbete är stimulerande. 

I analysen var det övervägande förskollärare från fristående förskolor, det vill säga 50 procent, som 

tyckte att deras arbetssituation har förbättrats de senaste åren. Det tyckte enbart 14 procent på 

kommunala förskolor. I enlighet med Maccoby’s antydde resultatet att några deltagande 

förskollärare inte motiveras tillräckligt för att känna sig engagerad i sitt arbete. Vidare verkade några 

förskollärare inte se mening med arbetet eftersom de var omotiverad inför arbetet. 

 

 

                                                 
76 Gotvassli (2002), s. 203-204; Maccoby (1995), s. 222-238. 
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6.5. Relationerna som motivation  

Sist men inte minst betyder det fjärde R:et som benämner relationer att personer motiveras genom 

möjlighet till bland annat kommunikation och samarbete.77 

Gällande relationer nämnde några personer i del C av enkäten att samarbetet med föräldrarna, 

kollegorna och förskolecheferna inte fungerar tillfredsställande. Några av förskollärarna grundade 

detta bristande samarbete i att barnen, föräldrarna, kollegorna eller cheferna verkade stressade. I 

motsatts till det uttalade sig få förskollärare om att det är givande att få träffa många personligheter. 

Angående samarbetet med chefen upplevde 30 procent av förskollärarna att förskolans ledning 

brydde sig om dem och 53 procent instämde delvis. 16 procent av personerna upplevde delvis inte 

att förskolechefen brydde sig om dem och 2 procent instämde inte alls. Som resultatet visade, 

verkade samarbetet mellan deltagande förskollärare och andra kollegor fungera bättre. Sammanlagt 

72 procent kände sig respekterade av sina arbetskamrater och 23 procent instämde delvis. Vidare 

tyckte 68 procent av deltagarna att alla inblandade personer i ett arbetslag hjälpte vid problem och 

28 procent instämde delvis. Vidare upplevde 35 procent helt och 53 procent av personerna delvis 

att kollegorna var ärliga mot varandra. Sammanfattningsvis trivdes 40 procent helt och 40 procent 

delvis med att vara i personalrummet. Angående samarbete med barnen ansåg 40 procent av 

förskollärarna att barngruppen var för stor, i vilket 30 procent delvis instämde. I motsats till det 

tyckte 9 procent av förskollärarna delvis inte att barngruppen var för stor och 21 procent instämmer 

inte alls. I det sammanhanget visade resultatet att deltagande förskollärarna i genomsnitt har 19 

barn i en barngrupp där genomsnittligen 3 pedagoger arbetar. Det betyder att det räknas sex till sju 

barn per pedagog. I nedanföljande figur visas de olika åsikterna av förskollärarna kring 

barngruppens storlek. Vågrätt i diagrammen anges antal personer av samtliga 57 deltagare och deras 

svar: 

 

 

Fig.8. Barngruppen jag arbetar i är för stor. 

 

                                                 
77 Gotvassli (2002), s. 203-204; Maccoby (1995), s. 222-238. 
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I analysen syntes att samtlig personal från de fristående förskolorna helt eller delvis upplevde att 

förskolans ledning brydde sig om dem. På de kommunala förskolorna var det sammanlagt 74 

procent som helt eller delvis upplevde att förskolans ledning brydde sig om dem. Beträffande 

barngruppens storlek märktes en stor skillnad mellan de kommunala och fristående förskolorna. 

86 procent av förskollärarna som arbetade på de kommunala förskolorna tyckte att barngruppen 

var för stor. I skillnad till det ansåg bara 45 procent av förskollärarna från de fristående förskolorna 

att barngruppen var för stor. Vid beräkningen av genomsnittet från antalet barn och antalet 

pedagoger hos de fristående respektive kommunala förskolorna visade sig följande: På de fristående 

förskolorna arbetade i genomsnitt tre pedagoger i en barngrupp med genomsnittligen 16 barn. På 

de kommunala förskolorna arbetade däremot i genomsnitt tre pedagoger i en barngrupp med 

genomsnittligen 20 barn. Sammanfattningsvis kan det med anknytning till Maccoby’s 

motivationsteori konstateras att relationerna och möjligheten till samarbetet framförallt med 

förskolans ledning brister. Även förskollärarnas samarbete med barngruppen verkade påverkas 

negativt av storleken. I motsats till det kände flertal av deltagarna att kollegorna stödjer varandra 

vilket i enighet med Maccoby räknas som en motiverande aspekt för arbetet.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat med tillhörande analys, samt undersökningens metodval 

att diskuteras. Diskussionen sker i koppling till artiklarna och de vetenskapliga skrivningar som 

presenterades i litteraturöversikten.  

 

7.1. Resultat- och analysdiskussion  

I den slutliga diskussionen av studiens resultat och den tillhörande analys av datamaterialet i 

enlighet med studiens teoretiska utgångspunkt som har tagits ur Maccoby’s motivationsteori kan 

det konstateras att studiens första frågeställning blev besvarad. Den första frågeställningen som 

studien byggde på var: 

 

 Hur upplever utbildade förskolelärare som är yrkesverksamma på de kommunala respektive 

fristående förskolorna i en svensk kommun sin arbetstillfredsställelse? 

 

I liknelsen till Bengtssons och Carlssons studie antyder den här studien att flertalet av förskollärarna 

är tillfredsställda med sitt arbete och val av yrke. Många förskollärare tycker att det är givande och 

meningsfullt att arbeta med barnen.78 Trots detta anses inte alla aspekter vara lika tillfredsställande 

som andra och förskollärarna uttrycker att förskolans verksamhet ändå behöver förändring. Detta 

resultat stämmer väl överens med de presenterade studierna av både Johansson, Pramling 

Samuelsson och Sheridan, Bengtsson och Carlsson och Bastin, med flera. Även i dessa studier 

uttrycktes det att förskolan som pedagogisk verksamhet kännetecknas av negativa aspekter som 

påverkar arbetet och arbetstillfredsställelsen hos personalen. Några återkommande negativa 

aspekter i samtliga studier i liknelsen med denna studie var till exempel arbetsbelastning, arbetets 

belöning och personalbristen respektive de stora barngrupperna.79 I undersökningen av Bastin, 

med flera framhölls bland annat just en för stor arbetsbestlasting och den otillfredsställande 

belöningen som en möjlig källa för stress och ohälsa på arbetsplatsen.80 Med koppling till 

Arvidssons studie ansåg föräldrarna vid val av förskolan den pedagogiska verksamheten som 

                                                 
78 Johansson, m.fl. (2009); Bengtsson, m.fl. (2012). 
79 Johansson, m.fl. (2009); Bengtsson, m.fl. (2012); Bastin, m.fl. (2001).  
80 Bastin, m.fl. (2001), s. 12.  
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betydelsefullt. I synnerhet för föräldrar med barn på den fristående förskolan är det viktigt att 

barnen erbjuds en genomtänkt pedagogisk verksamhet som gynnar barns lärande och utveckling.81  

Med koppling till det ovan presenterade resultatet yttrade förskollärare som deltog i denna studie 

olika förändringsmöjligheter. Till exempel nämnde flertal av förskollärarna att det behövs antingen 

mindre barngrupper eller fler personal för att kunna garantera en ökad barnfokus och mindre 

arbetsbelastning. Vidare skrev förskollärarna att de skulle vilja ha mer tid för pedagogisk planering 

och reflektion vilket även uttrycktes i studien ”Förskolan som miljö för barns lärande” av 

Johansson, Pramling Samuelsson och Sheridan där deltagande förskollärarna beklagade att det 

pedagogiska arbetet, den pedagogiska dokumentationen och utvärderingen av förskolans 

verksamhet ofta hamnade i bakgrunden på grund av för lite personal eller för stora barngrupper.82 

I Arvidsson studie ansåg föräldrarna från både den kommunala och den fristående förskolan att 

personalens utbildningsbakgrund och personaltätheten i barngruppen var mindre viktigt. I motsatts 

till det nämnde föräldrarna, framförallt med barn i den kommunala förskolan, att barngruppens 

storlek har mer betydelse.83 Det stämmer överens med resultatet i den föreliggande studien och i 

Johansson, Pramling Samuelsson och Sheridans studie, där bland annat barngruppens storlek, men 

även personalens utbildningsbakgrund och personaltätheten tycks påverkar den pedagogiska 

verksamheten negativt.84 Angående samarbetet med bland annat förskolans chef och kollegorna 

önskade sig deltagarna i den föreliggande studien en bättre kommunikation och mer förtroende för 

varandra för att kunna samarbeta på ett mer tillfredsställande sätt. Detta synliggjordes även i 

Bengtsson och Carlsson studien där deltagare beskriver ett bristfälligt samarbete framförallt med 

förskolechefen som en hämmande faktor för arbetstillfredsställelsen hos personalen.85 Detta 

återkommer även i studien av Bastin, med flera där några i förskolepersonalen inte kände sig stöttat 

av bland annat förskolans ledning.86 I det sammanhanget beskrevs just ett bristande samarbete 

mellan till exempel ledningen som en möjlig orsak till stress och otillfredsställelse på arbetsplatsen.87 

Vidare kan det i den slutliga resultat- och analysdiskussion konstateras att även studiens andra 

frågeställning blev besvarad. Den andra frågeställning som studien avsåg att undersöka var: 

 

                                                 
81 Arvidsson (2010), s. 22. 
82 Johansson, m.fl. (2009), s. 102-103.  
83 Arvidsson (2010), s. 24.  
84 Johansson, m.fl.(2009), s. 102-103. 
85 Bengtsson, m.fl. (2012), s. 12.  
86 Bastin, m.fl. (2001), s. 136-138.  
87 Ibid., s. 12.  
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 Finns det skillnader mellan de svenska kommunens kommunala och fristående förskolor 

med avseende på den upplevda arbetstillfredsställelsen?  

 

I studiens resultat med tillhörande analys visade det sig vara markanta skillnader mellan kommunala 

och fristående förskolor. I sammanlagd 39 av 40 frågor, påståenden respektive uppmaningar som 

deltagande förskollärarna besvarade i enkätformuläret uppvisade förskollärarna som arbetade på 

de fristående förskolor ett mer positivt resultat angående arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen 

än de förskollärarna som arbetade på de kommunala förskolorna. I framförallt frågorna om 

deltagarnas trivsel med arbetet, trivsel med val av yrke, samt den upplevda glädjen på arbetsplatsen 

visade det sig att personalen från de fristående förskolorna var mycket mer tillfreds än personalen 

från de kommunala förskolorna. Det kan bero på att deltagande förskollärarna från de kommunala 

förskolorna i större utsträckning var missnöjd med arbetets belöning, vilket inte var lika tydligt hos 

deltagande förskollärarna på de fristående förskolorna. Vidare angav personalen som arbetar 

kommunalt att det oftare arbetade på raster, samtidigt som de hade mindre tid för pedagogisk 

planering än personalen som arbetar på privata förskolor.  

Sammanfattningsvis vill jag lyfta ett inlägg av en förskollärare i den föreliggande studien. Denna 

förskollärare arbetade på en kommunal förskola: 

”Det känns som det att det inte satsas något på förskolan utan vi ska spara så mycket pengar som 

möjligt.”88 

I enlighet med det skrev Lärarförbundet följande:  

”Vi kan inte spara mer på förskolan, nu måste man börja satsa.”89  

Denna två uttalanden beskriver att det i enlighet med yrkesverksam personal och andra behövs 

förändring i förskolans verksamhet. Det är framförallt barngruppens storlek, tidsbristen, stressen, 

och lönen som behöver förändras för att personalen ska känna sig mer tillfreds med sitt arbete. I 

det sammanhanget nämndes det tidigare i den här uppsatsen att Lärarförbundet kräver ett lyft av 

förskolläraryrkets status för att hålla kvar de förskollärarna som trivs med sitt val av yrke, samt för 

att minska antalet personer som överväger att byta arbetsplats eller yrke.90 En oroande aspekt blev 

till exempel synlig i den föreliggande studien, där 18 av 57 personer angav att de trivs delvis med 

                                                 
88 Här refereras till ett anonymiserat inlägg av en deltagande förskollärare i den aktuella studien.   
89 Lärarförbundet (2013b), www.lararforbundet.se (2013-12-06).  
90 Lärarförbundet (2013a), www.lärarförbundet.se (2013-12-04).  

http://www.lararforbundet.se/
http://www.lärarförbundet.se/
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sitt arbete, men att de kan tänka sig att byta arbetsplats. Även i frågan om trivseln med yrkesvalet 

svarar 11 av 57 deltagare att de trivs delvis med sitt yrke, men att de kan tänka sig att arbeta med 

något annat istället. Som undersökningen tidigare visat upplevs förskolläraryrket som stressigt och 

enligt de anställda är arbetsbelastningen för stor. Enligt Lärarförbundet bör arbetsbelastningen 

sänkas för att kunna förbättra förskollärares arbetssituation.  Även lönen och samarbetet mellan 

kollegorna bör förändras.91 I enlighet med Bastin, med flera är till exempel otillfredsställande 

belöning och ett bristande samarbete mellan ledningen och personalen möjliga orsaker till negativ 

stress och ohälsa på arbetsplatsen.92  

Eftersom det finns brister i förskolans verksamhet som bör förändras och eftersom dessa brister 

tycks påverkar det pedagogiska arbetet för och med barngruppen vore det i vidare forskning 

intressant att undersöka hur barnen ser på förskolan, dess personal och dess utformning. Frågor 

som väckts inom det ämne är följande: 

 

 Vilken påverkan har personalen och dess motivation och arbetstillfredsställelse på 

barnen? 

 Uppfattar barnen personalen som stressad och missnöjd? 

 Vad skulle barnen vilja förändra på förskolan och personalen? 

 

7.2. Metoddiskussion  

Syftet med denna undersökning var att undersöka förskollärares upplevda arbetstillfredsställelse. 

Studien avsåg att identifiera befintliga skillnader mellan den svenska kommunens kommunala och 

fristående förskolor med avseende på de yrkesverksamma förskollärares upplevda 

arbetstillfredsställelse. Fördelen med mitt val av metod är att den möjliggjorde en stor mängd av 

information på kort tid.93 Enkäten erbjöd en stor mängd av frågor angående arbetstillfredsställelsen 

och arbetssituationen. Utöver det var statistikprogrammet PSPP ett effektivt hjälpmedel inom 

undersökningen eftersom den snabbt visade resultat i form av skillnader mellan förskolelärarna och 

dess upplevda arbetstillfredsställelse. Nackdelen med mitt val av metod var det stora bortfallet. 

Vidare begränsades min enkätundersökning av att jag inte kunde ställa följdfrågor till 

förskollärarna.  

                                                 
91 Lärarförbundet (2013a), www.lärarförbundet.se (2013-12-04).  
92 Bastin, m.fl. (2001), s. 12.  
93 Ejlertsson (2005), s. 11.   
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8. Slutsatser 

Med koppling till studiens besvarade frågeställningar kan det slutligen konstateras att förskolans 

verksamhet behöver förändring. I enlighet med de deltagande förskollärarna, artiklarna och de 

vetenskapliga undersökningarna blev det tydligt att antalet barn i barngruppen behöver minskas 

och mer utbildad personal behöver rekryteras. För att lyckas anställa fler förskollärare och för att 

göra förskolläraryrket mer attraktivt behöver i det sammanhanget även lönen höjas. Vidare behöver 

förskollärarna mindre arbetsbelastning samt mer tid för pedagogisk planering och reflektion. I 

enlighet med deltagande förskollärarna och Lärarförbundet ska förskolläraryrket inte vara ett av de 

mest stressande yrken utan ett yrke som kännetecknas av glädje. 

I motsatts till de negativa aspekterna antydde resultatet att de flesta förskollärarna upplevde sig 

tillfredsställda med sitt arbete tillsammans med barnen. Flertalet upplevde att de utför ett 

meningsfullt arbete samt att de kände sig bekräftade av barnens glädje. Det tyder på en stark 

yrkesidentitet hos personalen.  

Sammanfattningsvis är det, inte minst för barnens skull, dags att förändra de bristande aspekterna 

på förskolan. Det är ändå barnen som är vår framtid. Därför instämmer jag med Lärarförbundet 

och säger: Satsa på förskolan!   
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Appendix 1. Missivbrev 

  

  4:e november 2013    

Hej …! 

 

Jag heter Janine och är en förskollärarstudent som just nu läser sin sista termin vid Uppsala 

Universitet. Min avslutande delkurs består av att jag ska genomföra en vetenskaplig studie som 

kommer att bli mitt examensarbete. Jag skulle därför uppskatta om förskollärarna på ”…” förskola 

vill delta i denna studie genom att svara på en 5-10 minuter långa enkät.  

 

Inom min studie har jag valt att undersöka i vad mån förskollärare är tillfredsställd med sitt arbete 

och sin arbetssituation. Examensarbetets målgrupp är utbildade förskollärare. Undersökningen 

består av en enkät och genomförs på ”…” kommunens olika kommunala och fristående förskolor. 

Enkäten innehåller tre delar med sammanlagt 21 frågor. Frågorna är en kombination av kryssfrågor, 

påståenden med fasta svarsalternativ, samt öppna frågor där respondenterna får svara med egna 

ord. Min förhoppning är att så många som möjligt kan hjälpa mig med min studie genom att fylla 

i enkäten som finns bifogad i denna e-post. Sista datum för inlämning är fredagen, den 22:e 

november 2013. 

https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-

M9WMEYeVZURQ/viewform 

Då jag är noga med de forskningsetiska principer som gäller inför min studie inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, kommer deltagandet vara frivilligt. Vidare kommer all insamlad 

data att behandlas anonymt, vilket betyder att det inte kommer vara möjligt att identifiera enskilda 

personer eller enskilda förskolor i det slutliga examensarbetet. Däremot kommer det slutliga 

resultatet av undersökningen att vara offentligt och tillgängligt för alla. Om du och förskolans 

personal är intresserad av att läsa det färdiga examensarbete eller om ni har andra frågor och 

funderingar kring min undersökning är ni välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 
 

                                 

                           Janine Tornow 

           Mobil:  XXX 

           Mail:  XXX 
  

https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-M9WMEYeVZURQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-M9WMEYeVZURQ/viewform
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Appendix 2. Påminnelsebrev  

11:e november 2013 

Hej …! 

 

För en vecka sedan kontaktade jag dig angående en enkät som en del av mitt examensarbete. Jag 

frågade om förskolepersonalen på ”…” förskola önskar att delta i min studie. 

 

Inom min studie har jag valt att undersöka i vad mån förskollärare är tillfredsställd med sitt arbete 

och sin arbetssituation. Undersökningen genomförs på olika kommunala och fristående förskolor 

i ”…”. Examensarbetets målgrupp är utbildade förskollärare. Min förhoppning är att så många 

som möjligt kan hjälpa mig med min studie genom att fylla i enkäten som finns bifogad i denna e-

post: 

https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-

M9WMEYeVZURQ/viewform 

Om ”…” förskola och dess förskolepersonal vill delta i min undersökning eller om du har några 

frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Janine Tornow 

Mobil: XXX 

Mail: XXX 

https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-M9WMEYeVZURQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-M9WMEYeVZURQ/viewform


37 
 

 

Appendix 3. Enkätformulär 

Webbadress för originalversionen av studiens enkätformulär:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-

M9WMEYeVZURQ/viewform 

 

 
Arbetstillfredsställelse i ”…” kommuns förskolor 
 

Hej! 

Jag heter Janine och är en förskollärarstudent som just nu läser sin sista termin vid Uppsala Universitet. 

Min avslutande delkurs består av att jag ska genomföra en vetenskaplig studie som kommer att bli mitt 

examensarbete. Jag skulle därför uppskatta om du vill delta i denna studie genom att svara på denna 

5-10 minuter långa enkät. 

Inom min studie har jag valt att undersöka förskollärares arbetstillfredsställelse. Undersökningen består 

av en enkät och genomförs på ”…” kommuns kommunala och fristående förskolor. Enkäten innehåller 

tre delar med sammanlagt 40 frågor. Frågorna är en kombination av kryssfrågor, påståenden med fasta 

svarsalternativ, samt öppna frågor där du får svara med egna ord. Sista datum för inlämning är fredagen, 

den 22:e november 2013.  

Då jag är noga med de forskningsetiska principer som gäller inför min studie inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, kommer deltagandet vara frivilligt. Vidare kommer all insamlad data att 

behandlas anonymt, vilket betyder att det inte kommer vara möjligt att identifiera enskilda personer eller 

enskilda förskolor i det slutliga examensarbetet. Däremot kommer det slutliga resultatet av 

undersökningen att vara offentligt och tillgängligt för alla. Om du är intresserad av att läsa den färdiga 

undersökningen eller om du har andra frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig.  

Tack för din medverkan och med vänlig hälsning, Janine. 

*Obligatorisk 

Kontakt 

   

 

 

 

Janine Tornow 

Mobil: XXX 

E-mail: XXX 

https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-M9WMEYeVZURQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uj__qyXtwAk6TSWkswznjvhvRKLp3W-M9WMEYeVZURQ/viewform
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DEL A 
BAKGRUNDSUPPGIFTER  

Du ska nu få svara på uppgifter som gäller dig och din anställning. Den informationen du anger kommer 

enbart att användas för att undersöka likheter och skillnader mellan de olika deltagare, inte för att 

identifiera individer.   

1. Kön * Markera endast en oval. 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

2. Ålder * Markera endast en oval. 

 

 Mellan 20 och 29 år 

 Mellan 30 och 39 år 

 Mellan 40 och 49 år 

 50 år och äldre  

3. Utbildningsbakgrund * Markera endast en oval. 

 Förskollärare 

 Annan 

4. Hur många år har du arbetat inom ditt nuvarande yrke? 

 0 till 10 år 

 11 till 20 år 

 21 till 30 år 

 31 år eller mer  

5. Anställningsform * Markera endast en oval. 

 Tillsvidare, fast 

 Visstid, vikariat 

6. Anställningsomfång * Markera endast en oval. 

 Heltid 

 Deltid  

 Timanställd  
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7. Förskolans organisationsform * Markera endast en oval. 

 Fristående 

 Kommunal 

8. Specialiserar sig förskolan, där du arbetar, på en pedagogisk riktning? * Markera endast en oval. 

 Ja  

 Nej 

 Vet inte  

9. Om du svarade JA på förra frågan, ange nu vilken pedagogisk riktning förskolan specialiserar sig 

på: 

          

10. Hur många barn har gruppen du arbetar i? * 

          

11. Hur många personer arbetar i din grupp? * 

          

 

DEL B 
FRÅGOR OCH PÅSTÅENDEN KRING DITT ARBETE 

Nedan följer en lista med olika frågor och påståenden angående din personliga uppfattning om din 

arbetssituation. För varje fråga och påstående kan du välja mellan olika svarsalternativ.  

12. Trivs du med ditt arbete? * Markera endast en oval. 

 Ja, jag trivs mycket bra 

 Jag trivs delvis, men jag skulle kunna tänka mig att byta arbetsplats 

 Nej, jag trivs inte alls 

 

13. Trivs du med ditt yrkesval? * Markera endast en oval. 

 Ja, jag trivs med mitt val av yrke 

 Jag trivs delvis, men jag kan tänka mig att arbeta med något annat 

 Nej, jag vill byta yrke 
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14.  * Markera endast en oval per rad. 

 

 
 

15. * Markera endast en oval per rad. 
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16. Tycker du att din arbetssituation har förbättrats de senaste åren? * Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

17. Vilken betydelse har lönen för dig? * Markera endast en oval. 

 Mycket viktigt 

 Viktigt, men inte avgörande 

 Inte viktigt 

 

18. Är du nöjd med din aktuella lön? * Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

DEL C 
AVSLUTANDE FRÅGOR 

I denna avslutande del får du ett antal öppna frågor där du får svara kort med egna ord. Vänligen 

skriv enbart ETT exempel per fråga, det vill säga det exemplet du anser vara mest betydelsefullt 

att lyfta fram. Det kan alltså i de flesta fall vara tillräckligt med endast ETT ord/begrepp. 

19. Nämn EN positiv sak med ditt yrke: 

           

20. Nämn EN negativ sak med ditt yrke: 

           

21. Nämn EN sak som du skulle vilja förändra på din nuvarande arbetsplats? 

           

 

 

 

Skicka
 

 

 

Tack för din medverkan, ditt svar är nu registrerat.  

Med vänlig hälsning, Janine Tornow. 


