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Abstract 

The research field for this study was the working environment in preschools with the purpose 

of highlighting the substitute teacher’s experiences of how to enter an already established 

workgroup in pre-school. How do substitute teachers perceive the treatment when being met 

by ordinary staff? Do they feel that they are included or excluded from the workgroup? In 

order to answer these questions, qualitative interviews were conducted with six preschool 

substitute teachers. Hermeneutics is used as a methodological approach to increase the ability 

of creating a good understanding of the preschool substitute teacher´s experiences. The results 

showed that substitute teachers generally are well treated by ordinary staff, however there are 

exceptions. Two key factors for the substitute teachers to experience inclusion are that they 

have received good information and that the ordinary staff treated them well. The preschool 

substitute teachers had also experienced exclusion in the form of inadequate information, 

which in some cases happened due to stigmatization and domination techniques. The 

conclusion of this study is that the preschool substitute teachers have experienced varied 

responses as well as they generally received good treatment by the ordinary staff. Two 

important factors in experiencing inclusion are that they received the necessary information 

and got the opportunity to be included in conversations with the ordinary staff. Whereas 

factors for exclusion are inadequate information and that ordinary staff do not show any 

interest in them. 
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Sammanfattning 

Forskningsfältet för denna studie var arbetsmiljö där syftet är att belysa vikariens upplevelser 

av hur det är att komma in i en redan etablerad arbetsgrupp inom förskoleverksamhet. Hur 

upplever vikarier att de bemöts av den ordinarie personalen? Upplever vikarier att de är 

inkluderade eller exkluderade i arbetsgruppen? För att besvara dessa frågor gjordes kvalitativa 

intervjuer med sex vikarier. För att skapa god förståelse för vikariers upplevelser används 

hermeneutiken som metodologisk riktning. Resultatet visade att vikarierna generellt blir bra 

bemötta av ordinarie personal men att det finns undantag. Två centrala faktorer till att 

vikarierna upplever inkludering beror på att de får bra information och där personalen är 

trevlig. Vikarier hade även upplevt exkludering i form av bristfällig information samt i vissa 

fall på grund av stigmatisering och härskartekniker. Slutsatsen är att vikarier har upplevt 

varierande bemötanden samt att de generellt blir bra bemötta. Två viktiga faktorer till att de 

upplever inkludering är att de får ta del av information och blir delaktiga i samtal, faktorer till 

exkludering är bristfällig information och att ordinarie personal inte visar något intresse för 

dem.  
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1. Inledning 
 

Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på jobbet och måendet på arbetsplatsen berör på så 

vis det vardagliga livet. Arbetsmiljön har en inverkan på vår förmåga till att utföra ett bra 

jobb, och när arbetsmiljön är bra blir medarbetare motiverade och arbetsplatsen effektivare. 

Arbetsmiljön varierar beroende på vilken typ av arbete det är, en fysisk arbetsplats har inte 

samma arbetsmiljö som ett kontorslandskap. Oberoende av vilket arbete man har kommer 

upplevelsen av arbetsmiljön ha både positiva och negativa aspekter för arbetslaget (Arena 

skolinformation 2017). 

 

Ett arbetslag kan förändras på kort tid, när någon från den ordinarie personalen är frånvarande 

behövs tillfällig arbetskraft för att fylla den plats som saknas, men med detta skapas 

utmaningar. Vikarier och ordinarie personal tvingas arbeta sida vid sida utan att känna 

personen som står bredvid. För att få arbetsdagen att fungera gäller det att veta vart vi har den 

andra personen, och få förståelse för dennes behov och kompetenser anser Håkan Sandberg, 

föreläsare och forskar om teamarbete (Rehnström 2013). 

 

Det finns olika typer av vikariat, personer som har timanställning men utgår från ett 

arbetsschema som gäller under en viss tid. Ett annat vikariat är personer som är timanställda 

men inte har något schema att utgå från, de går under namnet “kallas vid behov”, som innebär 

att både arbetsgivaren kan kontakta vikarien i fråga samt att vikarien själv kan höra av sig till 

arbetsgivaren för att visa sig tillgänglig för jobb. Vikarien kan bli inkallad för ett vikariat 

längre fram i tiden men kan även bli inkallad samma dag som hen behövs (Broman & Larsson 

2015). 

 

Vi kom att tänka på att förskolan är en av de arbetsplatser där vikarier och ordinarie personal 

arbetar sida vid sidan utan att känna varandra och vikarien kommer till en arbetsplats där det 

redan finns en existerande arbetsgrupp. Denna studie handlar således om förskolevikariers 

upplevelser av hur det är att komma in en etablerande arbetsgrupp och om de upplever 

inkludering eller exkludering i förhållande till arbetsgruppen. Intresset för detta ämne började 

som en diskussion där vi båda arbetat som vikarier och kom fram till att vikarier är en osynlig 
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arbetsgrupp men som i själva verket borde få mer fokus eftersom att de är en viktig 

förutsättning för att en arbetsplats ska fungera. Vid bortfall av ordinarie personal försvinner 

en del av arbetskraften, vikarien blir då viktig för att fylla upp för en förlust i arbetskraften. 

Inkludering och exkludering blir således intressant för att det kan spela en avgörande faktor i 

hur vikarier och ordinarie personal kan arbeta sida vid sidan utan att känna varandra. Det är 

intressant att se om vikarier upplever inkludering eller exkludering i sin arbetsrelation till 

ordinarie personal och deras redan etablerade arbetsgrupp och hur det påverkar vikariens 

arbetsmiljö. 

 

Forskningsfältet och det övergripande temat i denna studie blev således arbetsmiljö där vi 

vidare vill undersöka hur förskolevikarier upplever sin arbetsmiljö med fokus på om de 

upplever exkludering eller inkludering i arbetsgruppen ihop med ordinarie personal. 

 

 Studien är inspirerad av ansatsen symbolisk interaktionism där vår avsikt är att använda 

teorin som analysredskap till att förstå interaktionen  mellan individer och grupper. Symbolisk 

interaktionism bidrar till att skapa en förståelse för vikariernas upplevelser av interaktion med 

ordinarie personal och hur detta kan bidra till upplevd inkludering eller exkludering. 

 

Studiens syfte är att belysa vikariens upplevelser av hur det är att komma in i en redan 

etablerad arbetsgrupp inom förskoleverksamhet. Det som ska besvaras är följande frågor: 

- Hur upplever vikarier inom förskolan att de bemöts av ordinarie personal? 

- Upplever vikarier att de är inkluderade eller exkluderade i arbetsgruppen? 

 

1.1 Disposition  
 

Vi har i inledningen beskrivit studiens syfte och frågeställningar, nästkommande avsnitt är 

tidigare forskning, följt av vår teoretiska referensram. Därefter presenteras metod och material 

sedan redovisas resultat följt av analysen. Avslutningsvis presenteras avslutande diskussion. 
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2. Tidigare forskning 
  

I sökandet efter tidigare forskning har det blivit tydligt att det finns för lite forskning kring 

ämnet. Vi har dock hittat studier som delvis rör vårt utforskningsområde, som belyser olika 

anställningsformer och arbetsmiljöer. Ur dessa studier har det mest centrala lyfts fram som 

kan kopplas till vårt syfte.  

  

2.1 Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum- perferiperspektiv 

 

Detta är en studie som genomförts i projektet Studie av den nya arbetsmarknaden och nya 

arbetsorganisationen med särskild inriktning på grupperna “inlåsta i fasta jobb” och tillfälligt 

anställda (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000). Studiens syfte var att redogöra, jämföra 

och analysera skiljaktigheter kring arbetsvillkor mellan anställda som har olika former av 

tidsbegränsade anställningar och de personerna med fast anställning. Urvalet består av 3812 

personer i åldrarna 16-65 år och dessa informanter intervjuades över telefonen under 

månaderna augusti till september år 1997 (Aronsson et al 2000).  

 

Aronsson et al. (2000) redogör för olika motiv till varför tidsbegränsade anställningar 

existerar. Det vanligaste motivet är att en fast anställd vill ta ut ledighet och anställer därför 

personal vid behov för att fylla upp en ledig plats och minska arbetsbelastningen för den fast 

anställda personalen. Vikariatsanställningar har med tiden blivit allt mer ovanligt och istället 

ersatts av behovsanställda samt objekt-/projektanställningar (Aronsson et al. 2000). 

  

I resultatet framkom det att objekt-/projektanställda och provanställda har bättre arbetsvillkor 

som i högre grad stämmer överens med de fast anställda. Behovsanställda har sämre 

arbetsförhållanden och vikarierna hamnar i en mellanstående position bland de olika 

anställningsformerna och dess arbetsvillkor (Aronsson et al. 2000). 
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I vikariat samt behovsanställningar är kvinnor tydligt överrepresenterade. Behovsanställda 

och vikarier visade sig ha sämre möjligheter till inlärning samt utveckling på arbetsplatsen 

och hade även mindre grad av inflytande angående arbetets upplägg samt beslutsfattning.  

Resultatet åskådliggjorde också att de båda grupperna har en mycket liten lust till att gå till 

arbetet. Studien visar att behovsanställda löper högre risk för ohälsa. Vikarierna visade högre 

siffror angående magbesvär, dock finns det ingen förklarande bakgrundsfakta till detta 

(Aronsson et al. 2000). 

 

2.2 En studie om behovsanställdas hantering av problem i arbetet och relation till fast 

anställda  

 

Studien är ett examensarbete för master i sociologi med samhällsanalytisk inriktning. Syftet 

med studien var att granska vilka grupper som är i risk för att ha en behovsanställning samt 

hur anställningsformen berör relationen till de fast anställda och på vilket sätt relationen 

inverkar på behovsanställdas chanser till att hantera ställda krav (Alfonsson 2012). Data 

samlades in via intervjuer samt enkäter med ett urval som bestod av tillfälligt anställda som 

rings in efter behov och inte går efter ett fast schema, anställda i en vikariepool eller i ett 

bemanningsföretag. Grupperna “rings in vid behov” och “timanställda” har sedan i den 

statistiska analysen tillsammans bildat gruppen behovsanställda då de är likartade och 

möjligen möter liknande problem i sitt arbete. Alfonsson (2012) uppger att analysen han har 

genomfört resulterade i att kvinnor samt ungdomar i arbetarklassyrken har större risk till att få 

en behovsanställning. Alla intervjupersoner i studien har någon form av behovsanställning 

och uppger att de upplever att de har liten självständighet i arbetet. Deras arbetsinsats 

granskas kontinuerligt av chefer samt fast anställda. Att få återkomma och på så vis får mer 

jobb hänger på att de gör ett bra jobb vilket bidrar till att de måste prestera (Alfonsson 2012). 

  

Resultatet visade att behovsanställda uttalar sig om att de fastanställda har genererat en 

kollektivt, informellt normsystem för att hantera problem som uppstår i jobbet, som används 

som ett skydd mot kraven som företaget ställer (Alfonsson 2012). Då de behovsanställda fått 

återkomma till en och samma arbetsplats möjliggörs en interaktion mellan de anställda samt 

behovsanställda. Vid dessa tillfällen av interaktion har samhörighet mellan de två grupperna 

uppmärksammats vilket kan leda till att behovsanställda till viss del blir inkluderade i de fast 
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anställdas etablerade grupp. Visserligen uppger behovsanställda att det är betydligt vanligare 

att inte bli inkluderade i den etablerade gruppen och på så vis blir utanför (Alfonsson 2012). 

Både behovs- och fast anställda verkar vara överens om att det inte tjänar något till att bygga 

en relation på grund av den kort arbetstiden ihop (Alfonsson 2012). Alfonsson (2012) 

urskiljer olika inkluderingsstrategier som de behovsanställda använder sig av för att inte 

hamna i utanförskap. Social ansträngning är en central strategi för att skapa interaktion med 

de fast anställda, vilket ter sig i form av att vara positiv, trevlig och hjälpsam.     

  

Detta är till för att skapa en bättre situation för dem själva där och då, och för att få hjälp med 

sina problem. De intervjuade behovsanställda uppger dock att de hanterar sina problem på 

egen hand och därmed inte har lyckats med att skapa sammanhållning med den fast anställda 

personalen (Alfonsson 2012).   

2.3 Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider 

 

Denna artikels syfte är att belysa de uthyrda konsulternas eventuella motgångar med att bli 

bemött som en främling och en outsider när de hyrs ut till en arbetsplats. Artikelns resultat 

vilar på en fallstudie hos ett av Sveriges framstående bemanningsföretag (Olofsdotter & 

Augustsson 2008). Data samlades in i form av kvalitativa intervjuer med konsult anställda, 

kontorschefer och ansvariga för bemanning inom kontor administration och industri, ett 

mansdominerat respektive ett kvinnodominerat arbetsområde i en storstadsregion. 23 stycken 

intervjuer genomfördes, där konsulterna var i olika åldrar, mellan 23 år till 58 år (Olofsdotter 

& Augustsson, 2008). 

  

I deras resultat framgår det att en konsult kan framställas som en outsider. Olofsdotter och 

Augustsson (2008) beskriver att konsulterna vet att företagen är i behov av dem men att de 

inte får någon tillit. En konsult uppger att det finns en markant statusskillnad där den ordinarie 

personalen framställer sig själva som att de är” bäst” och innehar högre status med vissa 

rättigheter. Konsulterna upplever sig också vara bevakade i sitt arbete (Olofsdotter & 

Augustsson 2008). 
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Som en första slutsats tydliggör Olofsdotter och Augustsson (2008) att konsulternas 

anställningsvillkor gör så att de inte får tillgång till allting inom företaget vilket blir att de 

verkar som en främling. Genom att de är anställda av ett bemanningsföretag och inte av 

företaget de arbetar inom bidrar till en känsla av att vara en främling. 

  

Den andra slutsatsen handlar om att sköta skiljaktigheter rörande arbetsvillkor mellan 

konsulter och ordinarie personal, då de ordinarie anser sig ha rättigheter att bestämma hur 

arbetsuppgifter ska genomföras. Detta tydliggör maktskillnader mellan ordinarie personal och 

konsulterna, där konsulterna får en stigmatisering som innebär att de anses vara mindre 

kvalificerade och därmed utesluts från att medverka i beslut (Olofsdotter & Augustsson 

2008).  

  

Som en avslutande slutsats framgår det att interaktionen med ordinarie personal är betydande 

för konsulternas trivsel. När det saknas social interaktion mellan konsult och ordinarie 

upplever konsulter sig i större bemärkelse som outsiders, och när den sociala interaktionen 

fungerar mellan de två parterna ökar känslan av att känna både närhet och engagemang med 

företaget och personalen (Olofsdotter & Augustsson 2008). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen visar att det finns motgångar för icke fast anställda att bli 

inkluderade i en redan etablerad arbetsgrupp som finns på arbetsplatsen. En central aspekt 

som påverkar detta är de behovs anställdas sämre arbetsförhållanden. Exempel som visas i 

tidigare forskning är de behovsanställdas lägre status på arbetsplatsen och ett bristande 

intresse från den fast anställda att vilja lära känna de behovsanställda. Skillnader mellan 

tidigare forskning och vår studie är urvalet och tillvägagångssätt, vi hade ett mindre urval och 

genomförde enbart kvalitativa intervjuer.  

 

Den tidigare forskningen har ett betydligt större urval, använde sig av både enkäter och 

intervjuer i vissa fall vilket bidrog till att de hade ett större empiriskt material att arbeta med. 
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Alfonssons har i sin studie (2012) valt att benämna timanställda samt anställda som rings in 

vid behov som behovsanställda, vikarierna i vår studie är både och är på så vis också 

behovsanställda men benämns som vikarier. Skillnader och likheter mellan vår studie och 

tidigare forskning presenteras senare, se punkt 5.8. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I kapitlet nedan beskrivs de centrala teorier som används vid analys av insamlad data. Först 

definieras arbetsmiljö då det är studiens övergripande tema och forskningsfält. Sedan 

presenteras gruppstrukturer, socialt utbyte, symbolisk interaktionism, gränslinjer mellan “vi 

och dem” samt två härskartekniker som används för att analysera det empiriska materialet. 

Detta för att ur ett sociologiskt perspektiv förstå och förklara vikariens upplevelse av hur det 

är att komma in i en redan etablerad arbetsgrupp inom förskoleverksamhet. 

 

3.1 Arbetsmiljö 

 

I ett vägledningsdokument har arbetsmiljöverket (2016) definierat olika typer av arbetsmiljö 

och menar att en bra arbetsmiljö gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är i Sverige underlaget för arbetsmiljöns helhet vilket inkluderar den 

fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Uppståndelsen och intresset för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön har med åren blivit större då icke hälsosam 

arbetsbelsting, dispyter och förödmjukande särbehandling observerats omkring på 

arbetsplatser (Arbetsmiljöverket 2016). 

 

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur ett arbete sorteras, bestäms, kommuniceras 

och hur beslut fattas. Social arbetsmiljö handlar om hur samspelet ser ut mellan individerna 

och hur man påverkas av de som finns i omgivningen som ens medarbetare eller chef. I den 

sociala arbetsmiljön inkluderas också mejlkonversationer, chattar och liknande. Inom 

arbetsmiljöområdet är begreppet psykosocial vanligt förekommande (Arbetsmiljöverket 

2016). 

       

Håkansson (2005) redogör för att fysiska omständigheter inte är det enda som berör 

människors uppfattning om hur de har det på arbetet, det handlar snarare om hur de uppfattar 

och reagerar på dessa omständigheter. Den kanske viktigaste delen i hur man uppfattar sin 

arbetsmiljö beror på sina kollegor, vilka människor man har i sin omgivning på arbetet. ”Att 
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det är den upplevda verkligheten, snarare än den fysiska, och att andra människor är en 

viktig del av denna upplevda verklighet, är ett synsätt på arbetsmiljö som innefattas i termen 

psykosocial arbetsmiljö” (Håkansson 2005, s. 137).  

 

Forskningen inom arbetsmiljö har gått framåt, förr var det vanligt att se till den ”sakliga” 

omgivningen för att förklara olika personers reaktioner, till exempel om det var bra 

temperatur och rätt ljus i arbetsrummet (Håkansson 2005). Nu är det dock uppmärksammat att 

varje individ kan uppfatta och reagera på dessa omständigheter på helt annorlunda sätt, dels 

för att individer är känsliga för olika saker, innehar varierande erfarenheter och behov samt 

tolkar saker på annorlunda sätt. För att skapa en god arbetsmiljö är det betydelsefullt att se till 

enskilda individen och inte enbart uppmärksamma den yttre arbetssituationen (Håkansson 

2005).  

 

Håkansson (2005) redogör för att gemenskap på en arbetsplats är det som är mest betydande 

för en bra arbetsmiljö. Om individen upplever att det finns en bra gemenskap bland sina 

kollegor spelar inte andra motivationsfaktorer så stor roll. Aspekter som kan komplicera en 

gemenskap i en arbetsgrupp är då en ny medlem kommer in på arbetsplatsen. Det finns en risk 

för att den nya personen i gruppen får en lägre status i hierarkin och får med tiden skapa 

förtroende och påvisa sin kvalifikation (Håkansson 2005). Arbetsmiljö är relevant i denna 

studie för att förstå vikariernas upplevelser av inkludering och exkludering och hur det 

reflekterar deras trivsel på en arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön kan användas för att 

tolka hur de uppfattar sin status som vikarie när de ska komma in i en redan etablerad 

arbetsgrupp.  

 

3.4 Symbolisk interaktionism  

 

För att kunna analysera och skapa förståelse för det samhället som studeras och dess sociala 

verklighet kan symbolisk interaktionism användas som ett analysredskap. Symbolisk 

interaktionism kan således användas för att undersöka samhället med innehållande grupper 

samt att perspektivet används i socialpsykologins teori om socialisationsprocessen. 

Socialisationsprocessen innebär hur människor stegvis blir allt mer sociala och får förståelse 
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för olika beteenden och hur den individuella personen ska bete sig i olika situationer (Trost & 

Levin 2010). “Perspektivet är ett bra redskap för att studera mänskligt gruppliv och mänskligt 

beteende, människan och gruppen som delar av samhället” (Trost & Levin 2010, s. 12).  

 

3.4.1 Definitionen av situationen 

 

Inom symbolisk interaktionism finns fem grundpelare som är användbara för att förstå 

mänskligt beteende och emotioner, en av dessa grundpelare är definitionen av situationen 

(Trost & Levin 2010). Definitionen av situationen innebär att om en person uppfattar en 

situation som verklig så blir följderna såldes verkliga. Det innebär att det en människa 

uppfattar och definierar blir den individens verklighet och det påverkar och styr personens 

beteende, definierandet av en situation och uppfattning av den är en ständigt pågående process 

vilket leder till att människor ständigt kan ändra sitt beteende (Trost & Levin 2010). I en 

situation kan uppfattningen och definitionen av den påverkas av olika faktorer och inte enbart 

av de personer som interaktionen sker med, andra faktorer som spelar in är individens egen 

sinnesstämning, hälsa, väder och uppfattningen om vart vi befinner oss lokalmässigt såväl 

som gruppsammanhang. Allt detta påverkar hur vi ser på en situation och hur vi definierar den 

och det i sin tur påverkar vårt beteende (Trost & Levin 2010). Den sociala och fysiska 

verkligheten är för individen personlig, och blir objektiv först när vi som sociala väsen har 

skapat en kollektiv förståelse för specifika fenomen och är någorlunda införstådda med dess 

innebörd (Trost & Levin 2010).    

 

3.4.2 Sociala objekt 

 

Inom symbolisk interaktionism är alla människor som vi träffar sociala objekt, samtidigt som 

vi är sociala objekt för dem när interaktion sker. Interaktionen sker inom den särskilda 

individen och där interaktionen med en annan människa gör den människan till ett socialt 

objekt för individen, oavsett om den andra människan interagerar med individen eller inte. 

Sociala objekt ses ständigt genom en social synvinkel, vilket innebär att man ser hur objektet 

kan användas i sociala samband (Trost & Levin 2010). Det innebär att allt som människan 

uppmärksammar är socialt på grund av att människan är ett socialt väsen. Det som en individ 

får syn på eller uppfattar är i princip alltid något som personen redan har en förutfattad 
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mening om. “Genom att såväl definitionen av situationen som föreställningsvärlden, som 

visserligen är personens egna och befintliga i nuet, ändå bygger på tidigare erfarenheter, på 

personens socialisationsprocess, så har dessa objekt som varseblivs en mening som är delad 

med andra. Och således är de sociala” (Trost & Levin 2010 s. 132).  

 

Objekt, oavsett om det handlar om människor, ting eller symboler, som en människa med 

hjälp av definitionen av situationen och dess föreställningsvärld på något vis uppfattar blir 

sociala objekt genom detta förlopp i den specifika situationen (Trost & Levin 2010).   

 

3.2 Gruppstruktur 

 

Grupper har i alla avseenden en typ av struktur, vilket således betyder att individer 

tillsammans som en grupp bildar ett system. Strukturerna i de olika grupperna skiljer sig åt då 

respektive grupp har olika strukturer för att fungera effektivt. Varje grupp är i behov av sin 

unika struktur för att det på bästa sätt ska passa sin grupps specifika arbetsuppgifter samt 

relationer. Alla grupper har ett behov av normer, roller, maktfördelning och kommunikation 

(Angelöw & Jonsson 2000).  

 

Normer fungerar som ett system av regler vilket i varierad utsträckning styr en persons 

beteende till att bli mer eller mindre likt de övriga medlemmarnas beteende, där ett 

förutsägbart beteende kan förväntas (Angelöw & Jonsson 2000). I grupper rättar sig oftast 

medlemmarna efter mönster och förhåller sig till informella och formella beteende regler, 

även kallat normer. Informella normer är oskrivna regler som till exempel kan vara att 

människor ställer sig i kö och inte tränger sig före. Formella normer är skrivna eller uttalade 

regler som till exempel en speciell klädkod på en arbetsplats som alla förväntas följa. Om 

någon av dessa normer skulle brytas kan det bli konsekvenser för den enskilda individen. 

Gruppnormer kan innefatta informella normer och är många gånger invecklade för 

utomstående att finna då de många gånger är dolda (Angelöw & Jonsson 2000). 
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Hos alla grupper finns det någon form av rollstruktur där varje enskild person innehar en 

särskild roll, ibland flera roller. Varje roll hör samman med en viss norm som fastslår de 

uppgifter och rättigheter som rollen har i relation till andra roller i strukturen. Varje roll i en 

grupp har skilda rättigheter och förväntningar som kan förändras över tid (Angelöw & 

Jonsson 2000). 

 

Maktstrukturer eller statusfördelning i grupper kan förhålla sig om informell eller formell 

makt. En formell form förklaras av att något är fastslaget via till exempel fasta normer eller 

befattningsbeskrivningar där en individ således har en högre befogenhet än andra, till exempel 

chefer eller arbetsledare. Vid en informell makt eller statusordning finns det inget officiellt 

dokument angående vem som är högre upp i maktförordningen, utan kan snarare handla om 

att en person som är äldre eller har mer erfarenhet har en högre statusposition (Angelöw & 

Jonsson 2000). 

 

Nilsson (2005) menar att kommunikation är grundläggande för allt samspel människor 

emellan. Kommunikation kan inkludera att individen förmedlar upplevelser, tankar, känslor 

samt värderingar. Det finns även tillvägagångssätt för att undvika kommunikation, visserligen 

ger det ofta upphov till gruppmedlemmar upplever det som blygsamhet, rädsla eller 

bristfälligt intresse. Nilsson (2005) menar även att uttryckssätt mellan deltagare kan vara 

flertydigt, det vill säga att deltagare kan ha olika förväntningar och definiera situationer på 

skilda sätt. Detta kan öka risken för missuppfattningar och konflikter. En kommunikation kan 

kompliceras av att något definieras av en person som självklar och uttalas därför inte, vilket 

kan försvåra det för den andra personen som det inte är självklart för (Nilsson 2005).  

 

3.3 Socialt utbyte 

 

Nilsson (2005) hävdar att ett utbytesperspektiv grundas i två principer när det har att göra med 

huruvida människor samspelar med varandra i grupper. En av dessa är att vi är gemensamt 

beroende av varandra i en grupp exempelvis för att det ska vara möjligt att tillfredsställa 

personliga behov samt mål. Den andra principen grundar sig i att individen vill stanna i en 

relation som utmynnar i positiva resultat. Nilsson (2005) definierar socialt utbyte som ett 

utbyte av givande och tagande mellan både individer och grupper. Ett utgångsläge vid ett 
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utbytesperspektiv handlar om att människan uppvisas som rationell och försöker genom 

utbyte med den andra individen få tillbaka så mycket som möjligt. Ett sådant utbyte kan 

spegla materiella medel, belöningar, beröm samt uppmärksamhet, trygghet och 

sammanhållning. Kostnader inom utbytesperspektivet kan inkludera frustrationer, besvikenhet 

och konflikter som kan uppstå inom en grupp (Nilsson 2005).  

 

3.6 Gränslinjer mellan ”vi och dem” 

 

Avvikande uppföranden är inte nödvändigtvis enbart ett tillstånd som följer regelrätta 

situationer, det kan vara sätt för grupper att förtydliga sina egna kulturella gränslinjer. 

Handlingar kan fastställas som avvikande med avsikt att behålla social ordning samt social 

integration (Hilte 1996) . Hilte (1996) menar att begreppet gräns syftar till de som är innanför 

och de som är utanför, vi och dem. Genom att stämpla det okända och avvikande kan 

medlemmarna i gruppen bli bekanta med den inriktning de i har i det sociala rummet, och 

därigenom få förståelse för var gruppen startar och slutar som en gruppkonstellation. Ett 

kontrollsystem finns vanligen inom ramen hos grupperna och övervakar medlemmarna samt 

ingriper om gränserna bryts. I samspel mellan avvikarna och de som har kontrollen 

förtydligas gränser mellan det normala och det avvikande, det godkända och det förbjudna 

och mellan oss och dem. Vi och dem benämns vanligen inom sociologin som ingrupp och 

utgrupp (Hilte 1996). Dessa två grupper förutsätter varandra således genom de spänningsfält 

som finns mellan dem. Gränserna mellan ingruppen och utgruppen, oss och dem, tillhör de 

skiljelinjer som vi som starkast beskyddar (Hilte 1996).  

3.7 Härskartekniker 

 

Eksvärd (2012) skriver i sin bok om härskartekniker. Härskartekniker är inte enbart relevanta 

i sammanhang där män förtrycker kvinnor eller då chefer använder sin makt i omåttligt bruk. 

Härskartekniker kan användas av oss alla, oberoende av kön, status och ålder och 

problematiken ligger i att människan ofta är omedveten om att de använder sig av den 

(Eksvärd 2012). 

 

En härskarteknik som Eksvärd (2012) definierar är komplimangmetoden. Metoden finns 

under kategorin “vänlig” härskarteknik. Den handlar om att det ofta finns en komplimang 
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inlindad till en uppgift som ska utföras, till exempel då man säger till en person att utföra en 

uppgift för att hen är så bra på det och att man då själv slipper utföra uppgiften. Personen i 

fråga som brukar komplimangmetoden kan lämna individen med en olustig 

sinnesförnimmelse även fast man fått den fina komplimangen och leder i många fall till dolda 

konsekvenser som avser att man ska göra något som egentligen inte förväntas.  

 

Eksvärd (2012) definierar uteslutningsmetoden som en härskarteknik där man inte blir sedd i 

ett läge där man bör bli sedd. Detta kan avse ett samtal som från början består av ett fåtal 

personer men som med tiden övergår till en debatt på dubbelt så många, då personen i fråga 

hamnar utanför samtalet medvetet eller omedvetet från alla parter. En annan situation kan 

vara då ens tal blir bortglömt under ett bröllop eller då en fest hålls hemlig men alla i ens 

omkrets blir bjudna. Eksvärd (2012) menar att känslan man upplever när man blir utsatt för 

denna metod är att om man inte syns, existerar man inte. Härskartekniker används för att 

förklara och förstå förskolevikariernas upplevelser av ordinarie personals bemötanden.  

 

3.8 Motivering till teoretisk referensram 

 

Respektive teori och begrepp har valts för att kunna skapa en förståelse för vikariernas 

upplevelser av inkludering och exkludering och hur det påverkar deras arbetsmiljö. Ansatsen 

symbolisk interaktionism fungerar som ett analysverktyg för kontexten av denna studie och 

för att förstå hur vikariernas interaktion med ordinarie personal fungerar i arbetsgruppen, och 

hur interaktionen mellan dem påverkar vikarier att känna inkludering eller exkludering.  

Fortsättningsvis inom symbolisk interaktionism används definitionen av situationen för att 

förklara hur en definition av en situation kan få för konsekvenser för den enskilda individens 

upplevelser av hur de bemöts av ordinarie personal. Inom denna övergripande teori används 

sociala objekt för att förklara de olika sätt som vikarier och ordinarie personal använder sig av 

för att kommunicera och hur det bidrar till vikariens upplevelse av inkludering eller 

exkludering. 

Gruppstruktur används för att förstå hur normer, roller, maktstruktur och kommunikation kan 

påverka vikarien till att känna inkludering eller exkludering. Socialt utbyte används för att 

förstå och analysera hur givande och tagande mellan vikarier och ordinarie personal kan bidra 
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till en fungerande eller icke fungerande interaktion och samarbete. Vi och dem används för att 

förstå hur vikarierna kan uppleva sig vara inkluderade eller exkluderade i förhållande till den 

redan etablerade arbetsgruppen och hur dessa gränslinjer används för att markera var gruppen 

börjar och slutar. Härskartekniker används för att förklara och förstå förskolevikariernas 

upplevelser av ordinarie personals bemötanden. 
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4. Metod och material 
 

I denna studie har forskningsfältet varit arbetsmiljö och vidare undersöka vikariers 

upplevelser av sin arbetsmiljö på förskolorna och om de upplever inkludering eller 

exkludering i arbetsgruppen. I detta avsnitt presenteras val av metod, metodologi, urval, etik 

och presentation av intervjupersoner.  

 

4.1 Kvalitativ intervjustudie 

 

En kvalitativ intervjustudie valdes som metod för att få tillgång till vikariers djupgående 

förståelse och upplevelser kring att vara vikarie, och därmed besvara syftet hur vikarierna 

upplever att det är att komma in i en redan etablerad arbetsgrupp inom förskoleverksamhet 

och frågeställningarna hur upplever vikarier inom förskolan att de bemöts av ordinarie 

personal samt upplever vikarier att de är inkluderade eller exkluderade i arbetsteamet?  

En kvalitativ metod gjorde det möjligt till att ställa följdfrågor och kunna gå djupare in på 

intressanta ämnesområden som har med studiens syfte att göra d.v.s. - belysa vikariens 

upplevelser av hur det är att komma in i en redan etablerad arbetsgrupp inom 

förskoleverksamhet. En kvalitativ studie skapar potentialitet till att få en djupare förståelse för 

deras upplevelser och generera en mer rättvis bild av vikariernas situation. Det skapar 

möjlighet för vikarierna att ställa frågor till oss om det är något de inte förstår, vilket gör att 

missförstånd kan undvikas. Detta hade inte varit möjligt vid en kvantitativ studie. 

 

4.2 Hermeneutik  

 

I denna studie är syftet att besvara hur vikarier upplever att det är att komma in i en redan 

etablerad arbetsgrupp inom förskoleverksamhet. Ett hermeneutiskt metodologiskt perspektiv 

är således relevant då man inom detta perspektiv avser att förstå och tolka en individs 

livsvärld genom att ställa frågorna hur, vad, var och varför (Olsson & Sörensen 2011). På 

detta sätt skapas bra möjligheter till att få vikariens egen uppfattning av sin arbetsmiljö på 

förskolan. Hermeneutiken syftar till att undersöka förklaringar av texter. Tolkning är inom 

denna ansats en central aspekt samt att det finns en eftersträvan om att nå en tolkares 

förkunskaper om en skrifts eller ett samtals innehåll. Vid kvalitativa intervjuer kan en 
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utgångspunkt i hermeneutiken ge upphov till att en forskare kan se bortanför 

intervjusituationen där och då (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

4.3 Urval  

 

Två urvalsmetoder har använts i denna studie. Den första som användes var snöbollsmetoden 

som innebär att man tillfrågar den intervjuade personen om hen vet någon som kan tänka sig 

att ställa upp på en intervju, och denna metod kan användas tills man har rätt antal 

intervjupersoner (Trost 2010). Denna urvalsmetod användes till en början för att få tag i 

intervjupersoner som fanns i vår omgivning. Nästa steg i snöbollsmetoden var att kontakta 

Karlstad kommuns vikariepool som i sin tur svarade i ett mejl med en bifogad lista på 

innehållande kontaktuppgifter till sina förskolevikarier. För att komma i kontakt med 

vikarierna användes ett systematiskt urval vilket innebär att intervjupersoner systematiskt tas 

fram genom en regelbundenhet utifrån en urvalsram (Borg & Westerlund 2014). I detta fall 

var urvalsramen vikarielistan på 219 personer. Där var 5:e person i listan blev tillfrågad att 

ställa upp på intervju, det resulterade i att 43 personer kontaktades via mejl. Av de 43 

personer som tillfrågades svarade fyra personer ja, resterande avböjde eller svarade inte alls. 

 

4.4 Presentation av intervjupersoner 

 

Detta är påhittade namn som tilldelats vikarierna för att skydda deras anonymitet.  

Stina: Kvinna, arbetat som vikarie i 2 månader 

Anna: Kvinna, arbetat som vikarie i 12 månader  

Sandra: Kvinna, arbetat som vikarie i 8 månader 

Cecilia: Kvinna, arbetat som vikarie i 6 månader 

My: Kvinna, arbetat som vikarie i 3 månader 

Kerstin: Kvinna, arbetat som vikarie i 18 månade 
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4.5 Mätinstrument 

 

Det mätinstrument som användes i denna studie var en intervjuguide och den utformades så 

att den är semistrukturerad. Det innebär att det finns tydliga frågor som en utgångspunkt vid 

intervjutillfället för att behandla det relevanta ämnesområdet, som i detta fall är vikariens 

upplevelse av bemötande, inkludering och exkludering. Det ska finnas en begränsad öppenhet 

för att hålla intervjusamtalet väsentligt för syftet och frågeställningarna, samtidigt som det ges 

möjlighet till att följa upp de svar intervjupersonen ger (Aspers 2013). Intervjuguiden 

framställdes bland annat utifrån hermeneutiken för att förstå deras livsvärld och således ställa 

frågor som besvarar hur, vad, var och varför.  Innan intervjuer med förskolevikarierna skulle 

ske, testades intervjuguiden på en person för att se om frågorna var lätta att förstå samt för att 

se om vi skulle få de svar vi ville ha. Intervjuguiden utökades med frågor inför nästkommande 

intervju då någon intressant aspekt kommit på tal från förskolevikariernas utsagor. 

 

Vid utformning av intervjuguide var utgångspunkten att formulera öppna frågor för att ge 

vikarien möjlighet till att tala öppet om sina upplevelser av att vara vikarie inom förskola. 

Intervjuguiden utformades för besvara om förskolevikarierna upplever inkludering eller 

exkludering i den redan etablerade arbetsgruppen, för att få svar på denna frågeställning 

ställdes flera frågor som handlade om inkludering och exkludering, till exempel “Är du 

välkommen på personalmöten eller liknande som rör den ordinarie personalen?” För att 

besvara den andra frågeställningen “hur upplever vikarier inom förskolan att de bemöts av 

ordinarie personal?” bestämdes flera öppna frågor, likt frågan “kan du berätta om hur det kan 

gå till när du kommer till en ny arbetsplats?” Dock var vissa frågor strukturerade och mindre 

öppna och kräver ett rakare svar för att besvara det som efterfrågas, ett exempel är “vad 

upplever du är den största utmaningen med att vara vikarie?”. Intervjuguiden utökades med 

frågor inför nästkommande intervju då någon intressant aspekt kommit på tal från 

förskolevikariernas utsagor. För att ta del av fler intervjufrågor, se bilaga 1. 

 

4.6 Tillvägagångssätt  

 

Intervjuer användes för att generera empiriskt material, då vi anser att intervjuer är 

nödvändiga för att få en bred och djupgående förståelse för vikariers upplevelser av det 

sociala samspelet med ordinarie personal. Som ovan nämnt är syftet med studien är att belysa 

vikariens upplevelser av hur det är att komma in i en redan etablerad arbetsgrupp inom 
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förskoleverksamhet vilket förutsatte att vi behövde komma i kontakt med vikarier. Det första 

steget till kontakt med vikarierna skedde som ovan nämnt via snöbollsmetoden med folk i vår 

närhet och det andra steget via vikariepoolen för Karlstad kommuns förskolevikarier. I mejlet 

till vikariepoolen skrevs studiens ämnesområde och syfte, samt att ansvariga för vikariepoolen 

ombads att mejla sina vikarier för att höra om det fanns något intresse i att vilja ställa upp på 

en intervju. Vikariepoolen svarade dock att de hade rådfrågat personalchefen som ansvarar för 

vikariepoolen, tillsammans kom de överens om att de skickar en vikarielista innehållande 

kontaktuppgifter till alla deras 219 förskolevikarier. 

 

Fyra av intervjuerna skedde på Karlstads Universitet i enskilda grupprum, detta för att 

vikarierna skulle uppleva intervju platsen som en ostörd och lugn plats men samtidigt var 

offentlig med bra kommunikationsförbindelser. Övriga två via kommunikationsprogrammet 

Skype, då dessa inte hade möjlighet till att träffas. Intervjuerna tog ca 40 minuter per person 

där samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Transkriberingen genomfördes 

med hjälp av uppspelning på telefonen för att noggrant kunna återge vikariernas utsagor ord 

för ord. En vikaries egen berättelse i en utsaga har markerats med citationstecken och när ett 

speciellt tonläge har använts har det skrivits ut med vad som kallas för stjärna (*). Tonlägen 

och skratt skrevs ut när det ansågs vara relevant för att förstå sammanhanget av utsagan. 

  

Under arbetsprocessens gång har ett tids- och fasschema används för att ha en bra överblick 

över arbetsgången för skrivprocessen samt intervjutillfällen. Det var ett sätt till att ständigt ha 

koll samt vara förberedda inför vad som ska göras följande dag och på så sätt vara effektivare 

i arbetsprocessen. Det visade sig vara ett bra hjälpmedel.   

 

4.7 Bearbetning och analys 

 

 Kodningen genomfördes enligt marginalmetoden. Aspers (2013) redogör för att 

utgångspunkten i denna kodningsmetod är att använda sig av utskrifter av transkriberingen 

samt ett kodschema. Ett kodschema innebär att man skriver ner koder med tillhörande färg 

eller symboler för att på ett enkelt sätt få en överblick av de koder som tillskrivits i materialet. 

Det första steget i kodningsprocessen var att grundkoda det empiriska materialet. En 
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grundkod kan bestå av till exempel kön, som är utmärkande genom hela intervjun (Aspers 

2013). Grundkodningen i detta fall resulterade i de ämnen som var återkommande under varje 

intervju och som på så vis blev centrala teman för hela uppsatsen. Dessa teman resulterade i 

inkludering, exkludering och bemötande. När de grundläggande koderna var fastställda och 

hade fått en tillhörande färg, lästes materialet igenom en gång till för att göra en noggrannare 

kodning och jämfördes med kodschemat, det bidrog till att underkoder skapades för 

inkludering, exkludering och bemötande, det gjorde att materialet blev översiktligt samt att 

likheter och skillnader i vikariernas utsagor synliggjordes. Vid analys synliggjordes bland 

annat lägre statusposition som en form av exkludering, tillgång till information som en form 

av inkludering och ordinarie personalens inställning till vikarier som en del av bemötande. 

  

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

 

Reliabilitet avser ett forskningsresultats pålitlighet, huruvida ett resultat är trovärdigt. Det 

syftar till att forskningen är så pass tillförlitligt att samma resultat skulle bli densamma och 

någon annan genomfört studien (Kvale & Brinkmann 2014). En intervjuguide har fungerat 

som en mall för hur intervjun ska te sig och som en försäkring för att intervjusamtalet 

förhåller sig inom ramen för ämnesområdet. Ledande frågor har undvikits för att få vikarien 

att prata så fritt som möjligt och ge sin bild och därmed inte ledas in i svar som inte är 

överensstämmande med hennes egna upplevelser. För att förstärka reliabiliteten i det 

empiriska materialet bestämdes förhållningssätt inför transkribering för att de skulle se 

likadana ut. Detta på grund av att vi var två som transkriberade hälften var. Det som 

bestämdes var att transkriberingarna skulle skrivas ned noggrant ord för ord, vikariernas 

anekdoter markeras med citationstecken samt att skratt och tonläge skrevs ut när det var 

relevant för att förstå kontexten. Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att när det kommer till 

intervjustudier finns det visserligen en diskussion om huruvida resultatet är objektivt och 

tillförlitligt. Det finns risker att resultatet skulle bli annorlunda om en liknande studie skulle 

utföras igen då intervjupersonerna kan konstruera olika skildringar av sig själva och sin 

livsvärld för olika intervjuare (Kvale & Brinkmann 2014). Det går således inte att garantera 

att resultatet som framkommit i denna studie skulle bli oförändrad om någon annan genomfört 

studien vid ett senare tillfälle. Detta behöver dock inte minska reliabiliteten på grund av att de 

redogör för sina upplevelser som de definieras nu och skulle inte bli mindre trovärdiga om 

definitionen ser annorlunda ut framåt i tiden då studien handlar om deras upplevelser just nu.  
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Validitet innebär att en studie undersöker vad den syftar till att undersöka. Detta betyder att 

ett resultat ska stämma överens med studiens formulerade syfte och frågeställningar. Det 

förbinds till styrkor och riktighet i olika uttalanden (Kvale & Brinkmann 2014). Citat var ett 

sätt att förstärka validiteten för att på ett korrekt sätt återge vikariernas individuella uttalanden 

om sina upplevelser. Intervjuguiden användes också för att stärka validiteten, på det sättet att 

den är skapad för att få svar på frågeställningen och syftet. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) 

innehar en intervju med hög validitet noga formulerade utfrågningar samt kontroll av 

informationen. Vid oklarheter under intervjuerna har följdfrågor likt “hur menar du?” ställts 

för att få en tydligare förståelse och innebörd av en situation och minimerar således risken för 

att tolka en utsaga felaktigt.  

 

Generaliserbarhet hänvisas till hur en kunskap som framställts för en specifik situation kan 

överföras till största allmänhet som till andra undersökningspersoner eller situationer (Kvale 

& Brinkmann 2014). Denna uppsats har inte ett generaliserbart resultat på grund av det låga 

antalet intervjupersoner. Syftet var dock inte att möjliggöra en generalisering utifrån resultatet 

snarare att skapa en förståelse för vikariers upplevelser av sitt arbete ihop med ordinarie 

personal.  

 

4.9 Etik  

 

En av dessa fyra forskningsetiska riktlinjer är informerat samtycket, vilket innebär att man 

upplyser vikarierna om studiens syfte och dess upplägg. Informerat samtycke innefattar att 

intervjupersonerna medverkar på frivillig basis och kan välja att avsluta sin medverkan när de 

vill samt välja att inte svara på frågor som de kan uppleva som obekväma (Kvale & 

Brinkmann 2014). I mejlet till vikariepoolen informerade vi om studiens ämnesområde och 

syfte, genom deras svar godkände de att vi tog kontakt med deras vikarier i form av att de 

skickade en lista över sina vikarier. I resterande utskick till urvals personer skickades ett mejl 

innehållande ämnesområde och studiens syfte, samt en förfrågan om att ställa upp på intervju. 

Vid intervjutillfällena fick vikarierna information om att de har rätt att avbryta intervjun om 

de skulle uppleva obehag. Denna information valdes inte att ha med i första mejl utskicken till 
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vikarierna vilket således kan ha påverkat personer till att inte ställa upp på intervju. Får man 

information om att man har möjlighet till att avbryta eller att inte svara på frågor som kan 

upplevas som besvärliga kan det öka benägenheten till att ställa upp. 

 

Konfidentialitet är nästa etiska riktlinje att ha i beaktande vid en intervjustudie. 

Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska existera någon risk för att intervjupersonerna 

ska få sin identitet avslöjad. I studien är det även viktigt att berätta för intervjupersonerna om 

studien kommer att publiceras samt vilka som kommer att ta del av materialet, detta behöver 

informeras för att det kan finns en risk för att någon kan identifiera dem (Kvale & Brinkmann 

2014). Informationen om anonymitet skedde redan vid första mejlkontakten då det kan öka 

benägenheten till att ställa upp på intervju när inget vet vad just personen i fråga har sagt. Vid 

intervjutillfället påmindes vikarierna om konfidentialiteten och att den gäller under hela 

studiens arbetsprocess. För att göra vikarierna så anonyma som möjligt är det enda som 

framgår påhittade namn, hur länge de har arbetat som vikarier samt kön, andra 

bakgrundsfrågor har valts bort för att de inte ansågs relevanta för studien. Vikarierna har 

informerats om att Karlstad Kommun kommer att ta den av den slutgiltiga rapporten samt att 

den kommer att publiceras på publiceringsdatabasen DiVA, men att de fortfarande kommer 

att vara anonyma.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att reflektera över konsekvenser som 

studien kan medföra, där intervjupersonerna inte ska ta skada som följd av medverkan i 

studien, fördelar med att delta i studien ska väga tyngre än dess nackdelar. Eftersom 

vikariernas arbetsgivare kommer att ta del av denna studie, är det viktigt att ställa rätt frågor 

för att producera en rättvis bild av deras upplevelser samt att ställa rätt frågor för att deras 

anonymitet kvarstår, då eventuella konsekvenser som kan ske av ett avslöjande ska 

minimeras. Frågorna ska vara öppna och ge utrymme till vikarien att ge det svar hen själv vill 

och på sätt skulle bestämma själv vad hen vill delge oss. Detta kan minska risken för att de tar 

illa upp av intervjufrågorna. Vid ett intervjutillfälle berättade en vikarie självmant om en 

incident som skett på en förskola, för att förhålla oss till de etiska riktlinjerna och därmed inte 

utsätta henne för psykisk skada eller upprördhet valde vi att inte fråga vidare om vad som 

skedde under incidenten eller hur hon upplevde den.  
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Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att forskaren har en betydelsefull roll som präglar etiska 

beslut som fastställs under studieprocessen. En forskare ska se till att den offentliggjorda 

forskningen innehar god kvalité, som innebär att forskningens resultat är så riktig och 

representativ för forskningsfältet (Kvale & Brinkmann 2014). Denna studie är relevant och 

representativ i forskningsfältet eftersom den synliggör olika upplevelser av arbetsmiljön för 

förskolevikarier.    
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5. Resultat och analys  
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Centrala teman har i empirin och 

resultatet framkommit som i detta kapitel ska analyseras med sociologiska teorier för att förstå 

hur beteenden kan upplevas, förstås och förklaras och således påverkar förskolevikariernas 

arbetsmiljö. Samt att resultatet jämförs med tidigare forskning. 

5.1 Härskarteknik 

 

Stina berättade att hon slutade arbeta som vikarie på en förskola på grund av att hon inte fick 

någon information alls på den arbetsplatsen. Hon fick på egen hand lista ut de specifika 

rutinerna för den aktuella förskolan för att pedagogerna inte gav svar på hennes frågor, och 

hon upplevde att hon enbart var i vägen för att de inte använde sig av hennes arbetskraft. 

Detta kan förklaras med Eksvärds (2012) definition av uteslutningsmetoden, som innebär att 

man inte får vara delaktig i det som man borde bli. Att man upplever sig själv som osynlig 

eller obetydlig (Eksvärd 2012). Det som den ordinarie personalen utsatte Stina för kan förstås 

genom denna härskarteknik eftersom att de inte delade med sig av information som Stina 

behövde för att kunna göra sitt jobb. Stina blev utesluten från nödvändig information och blev 

därför utanför den ordinarie personalens redan existerande arbetsgrupp.  

 

Uteslutningsmetoden kan också användas för att förstå en situation som Cecilia befann sig i 

på en förskola. Cecilia uppger att hon på ett ställe har känt sig exkluderad och förminskad 

under sin första dag som vikarie på en förskola. Då ordinarie personal sitter med ett barn 

framför henne och berättar för barnet att barnet måste lyssna på vikarien lika mycket som på 

ordinarie, men att pedagogen ignorerade att hon satt bredvid och hörde detta. Hon kände att 

den ordinarie personalen exkluderade henne och förminskade hennes kunskaper till att hantera 

barn. Hon beskriver sin upplevelse så här:  

“hoho, hallå jag sitter här. Så då kände jag liksom att nej, det kändes inte bra och dem ser ju 

verkligen ner på mig där att jag inte kan och det här var första dagen som hon jobbade ihop 

med mig så hon vet inte vad jag går för heller. /../ Jo men man känner sig ju nedvärderad att 

man är bara vikarien” (Cecilia). 
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 Här synliggörs två tydliga exkluderingar som förskolevikarierna upplevt från den ordinarie 

personalen. Håkansson (2005) menar på att gemenskap är en viktig faktor för att upplevelsen 

av en bra arbetsmiljö. Det blir tydligt i Stinas och Cecilias redogörelser att det fanns en brist 

på gemenskap vilket således kan tolkas som att de upplevt en känsla av exkludering och 

sämre arbetsmiljö.  

 

5.2 Ingrupp och utgrupp 

 

Anna har upplevt att hon på vissa ställen inte känner sig inkluderad, att hon snarare står 

utanför arbetsgruppen. Då hon har upplevt att den ordinarie personalen enbart sitter och pratar 

med varandra och inte bjuder in henne till deras samtal.  

“När man hör att personalen sitter och pratar med varandra hela tiden och bryr sig inte om att 

vikarien är där för hon är ju bara där idag, lite den attityden. Då har man inte känt sig 

inkluderad” (Anna).  

 

Anna tror dock att detta beror på att den ordinarie personalen inte har energi till att lära känna 

en ny person eller berätta interna saker för någon som bara ska vara där en dag. Anna berättar 

att den ordinarie personalen gärna vill visa att de bestämmer och jobbar där och vill därför 

inte vill ge med sig. Detta kan tolkas genom begreppen utgrupp och ingrupp, vi och dem. En 

ingrupp vill förtydliga sina gränser mellan oss och dem och förstärka gemenskapen i gruppen 

(Hilte 1996). I detta fall kan denna gränsdragning vara att exkludera vikarierna från ordinarie 

personalens interna samtal och planering. Det kan tolkas som att den ordinarie personalen 

tillsammans har en ingrupp och vikarien tillhör utgruppen och släpps inte in i den 

bemärkelsen som hon önskat. Detta kan även användas till att förstå Cecilias utsaga där hon 

berättar att de gånger hon har känt sig exkluderad som hon tror beror på ordinarie personalens 

ointresse till att lära känna henne. 

“Ointresse, jag får känslan av att áa du är bara här en dag så vi bryr oss inte om vem du är för 

vi får hit en ny imorgon´, den känslan har jag fått” (Cecilia).  

 

Utgruppen och ingruppen förstärks då av denna exkludering. Hon upplever också en form av 

exkludering på alla arbetsplatser hon har varit på, nämligen att den ordinarie personalen inte 
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informerar henne om saker som de planerar allt eftersom under dagen. Och att hon inte får ta 

del av det som ska ske under den aktuella dagen som hon är där.  

“men dem ser ju det som att ´det är vi som bestämmer´ liksom, men jag behöver inte vara med 

och bestämma, bara vara med och höra så att jag vet vad det är som händer” (Cecilia). 

Detta kan tolkas som att ordinarie personal använder sig av uteslutningsmetoden för att få 

henne att stanna i utgruppen, medvetet eller omedvetet. Genom ingrupp och utgrupp kan 

vikariernas upplevelser tydliggöras i form av att de blir en utomstående grupp och på så vis 

blir exkluderade.  

 

5.3 Utbytesperspektivet - socialt utbyte 

 

Stina beskriver att hon upplever att en bra inställning till jobbet bidrar till ett bra bemötande 

från den ordinarie personalen. Hon menar att om man som vikarie kommer in och visar att 

man vill jobba så kommer också den ordinarie personalen lägga ner tid på vikarien, vilket 

således kan leda till att vikarien också vill stanna kvar på arbetsplatsen. Detta kan förklaras 

med utbytesperspektivet som bland annat handlar om hur människor interagerar med varandra 

i grupper och där man i ett ge och ta förhållande vill få ut så mycket som möjligt för egen 

vinning (Nilsson 2005). Genom att vikarien kommer in med en bra inställning kan det ge 

upphov till ett utbyte från ordinarie personalen i form av ett bra bemötande.  Enligt Nilsson 

(2005) är ett bra utbyte när man får trygghet och uppmärksamhet i gengäld, vilket både 

vikarierna och personalen kan få när det sociala utbytet fungerar och det kan bidra till att båda 

upplever en bra arbetsmiljö.   

 

Stina, Kerstin, Sandra och Cecilia uppger att de skulle vilja ha mer information kring vad 

förskolan förväntar sig av dem. Stina upplever att det svåraste med att vara vikarie är att inte 

veta vad som förväntas av en, hon beskriver det så här: 

“Den största utmaningen med att vara vikarie är att man inte alltid känner sig tillräcklig, och 

man vet inte alltid vart man ska vara och man är rädd för att, nej jag vet inte, att det ska bli 

något missförstånd typ /../ för att jag ofta känner att jag inte vet vart de vill ha mig och jag vet 

inte vad de vill att jag ska göra och vad de förväntar sig av mig.” (Stina).  
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Sandra uppger att det skulle behövas mer och tydligare information kring arbetsuppgifter och 

rutiner som finns angående den aktuella förskolan, samt vilka förväntningar som förskolan har 

på vikarien. Hon menar att det skulle hjälpa dem till att göra ett bättre jobb och känna sig 

tryggare i sin arbetssituation. ”Det känns ju bättre om man får tydlig information än om man 

blir inkastad liksom. Det gör det ju” (Sandra).  

 

I detta sammanhang tydliggörs det att det finns en brist i ge och ta förhållandet, då utbytet inte 

fungerar som det ska. Vikarien får inte rätt information för att kunna utföra sitt arbete 

effektivt vilket leder till att ordinarie personal inte får den hjälp som vikarien är tillsatt för att 

göra.  

 

Stina uppger även att genom att vara återkommande vikarie blir den ordinarie personalen mer 

omtänksam och ger mer förtroende för vikarien. Det kan handla om att få nya arbetsuppgifter 

från dag till dag då man som ny vikarie kan få tråkigare jobb som att torka bord. Om man 

varit där en tid kan man få mer varierande uppgifter och känner sig i högre grad som ett team 

ihop med ordinarie personalen. 

“Det är ju mycket positivt när man är där en längre tid. Då blir de också mer omtänksamma, 

och tänker liksom igår gjorde du det här, så idag kan du få göra det här istället´. För i början, 

annars får vi vikarien gör mer det som är mer tråkigt jobb. Sånt som torka bordet och massa 

sånt där. Har man varit där en längre tid början de variera med det där. Man blir ju mer som ett 

team då, ju mer man har varit där” (Stina). 

 

Hon upplever att det bidrar till att hon känner sig som inkluderad med ordinarie personal, och 

därmed blir en del av den redan existerande arbetsgruppen. I detta fall får utbytesperspektivet 

relevans då utbytet mellan vikarien och den ordinarie personalen visat sig gynna båda parter.  

Stina känner sig inkluderad och som en del av ordinarie personals redan existerande 

arbetsgrupp samtidigt som personalen får den arbetskraft de behöver av Stina för att få 

verksamheten att fungera. Att Stina fick mer förtroende över tid och varierade arbetsuppgifter 

kan även förstås med att hennes arbetsroll utvecklades. Angelöw och Jonsson (2000) menar 

att alla roller i en grupp har olika rättigheter och förväntningar som kan ändras över tid. Det 

kan innebära att Stinas roll i gruppen förändrades och får således andra förväntningar på sig i 
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form av nya arbetsuppgifter. Att Stina får nya och varierade arbetsuppgifter kan förklaras med 

att hon har hunnit bygga upp ett ömsesidigt förtroende med den ordinarie personalen, något 

som Håkansson (2005) anser är en viktig faktor för en sund arbetsmiljö. 

 

Kerstin känner sig oftast som en i gruppen på arbetsplatserna men hon jobbar visserligen ofta 

med folk hon känner sedan innan. 

“Jag känner personalen, det är a och o att man känner varandra och vet av hur man jobbar och 

så, jag får lär mig hur dem jobbar och hur dem tänker, det lär man sig när man har vart där 

några gånger, så man vet hur dagen ser ut” (Kerstin). 

 

Anna, Sandra och My är eniga om att bemötande förändras när de får återkomma till en och 

samma arbetsplats, då de i större bemärkelse upplever att de blir behandlade som en fast 

anställd och att de tillsammans med ordinarie personal blir en fungerande arbetsgrupp. 

 

 Detta kan också förklaras med att deras roller i gruppen förändras när de får vara 

återkommande, då de till en början upplevde sig själva som “bara vikarier” men med tiden 

blir inkluderade i personalens arbetsgrupp. Här åskådliggörs förskolevikariernas upplevelse 

av den ordinarie personalen genom både inkludering och exkludering. Utbytesperspektivet 

visar på en inkludering vid ett bra ge och ta förhållande och exkludering vid brist på detta. Att 

de upplever inkludering när de är återkommande kan förklaras med Håkanssons (2005) 

resonemang om att man med tiden får visa sina kvalifikationer när man är ny på en 

arbetsplats, och att Anna, Sandra och My har lyckats visa att de är duktiga på sitt jobb och att 

de således kan bidra till att de får en högre status och blir inkluderade.  

  

5.4 Kommunikation och information 

 

My redogör för att den ordinarie personalen alltid tar planeringen utan att ta hon är med, 

vilket hon upplever som skönt. Hon menar att det inte är något som hon har med att göra då 

de ändå informerar henne i efterhand om vad de kommit fram till. I det stora hela upplever 

hon inte att hon varit utanför den ordinarie personalens redan existerande grupp.  
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“Det är ju klart att de tar planeringen och ´hur ska vi göra nu´ och sånt och då pratar de ju inte 

med mig men då tänker jag att det är ganska skönt. Det ska ju jag egentligen inte ha nått att 

göra med, jag ska ju inte planera det. Och sen att de informerar mig efteråt att ´så här har vi 

bestämt nu att dagen kommer att vara” (My). 

Nilsson (2005) anser att kommunikation ligger till grunden för allt samspel som sker mellan 

individer. Visserligen finns det tillvägagångssätt för att undvika kommunikation, som kan 

bidra till att motparten i interaktionen uppfattar den personen som blyg, rädd eller har ett 

bristande intresse (Nilsson 2005). My anser att där hon har jobbat hittills har det funnits en bra 

och fungerande kommunikation med bra bemötande från den ordinarie personalen, och enda 

gången ordinarie personal inte kommunicerar med henne är när de har möten. Hon tycker att 

det är okej för att hon får ta del av informationen efteråt och känner sig därför i stora drag 

inkluderad och upplever inte konsekvenserna som Nilsson (2005) tar upp. Dock har Cecilia 

upplevt dessa konsekvenser som tidigare nämnts i den bemärkelsen att hon upplever att den 

ordinarie personalen inte är intresserad av henne på grund av att de inte inkluderar henne i 

samtal, vilket får henne att känna sig utanför arbetsgruppen.  

 

Sandra berättar att hon aldrig har känt sig exkluderad av den ordinarie personalens redan 

etablerade arbetsgrupp, hon beskriver att hon alltid upplever att de är öppna mot henne men 

att det också kan beror på hur hon själv är som person. Att hon tar initiativ till att bli med i 

deras samtal och att det kan bidra till att hon känner sig inkluderad.  

“Oftast så är dem väldigt öppna, det är sällan man liksom, men det är klart de sitter ju gärna 

och pratar, fast jag är väldigt social som person så att jag kan ju alltid hamna med i 

diskussionerna ändå. Alltså nej, jag brukar inte hamna utanför dem” (Sandra).  

 

Kerstin upplever också att hon alltid är inkluderad men hon tror själv att det kan beror på att 

hon ofta jobbar med personer som hon känner sedan tidigare. Hon påpekar dock att det är A 

och O att man känner den personen som man jobbar med. Detta kan tolkas som att Kerstin 

anser att kommunikationen är en central faktor för att kunna utföra ett bra arbete.  

 

En brist i kommunikationen kan ske när en part anser att något är självklart och därför inte 

förklaras eller berättas för den andra parten, medan hen inte ser det självklara (Nilsson 2005). 
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Denna kommunikationsbrist har skett mellan Sandra och den ordinarie personalen på en 

förskola. Sandra uppger att hon som utbildad förskollärare blir behandlad annorlunda när den 

ordinarie personalen får reda på att hon har en utbildning. Hon menar att på många 

arbetsplatser har den ordinarie personalen blivit extra intresserade av henne då hon upplever 

att många arbetsplatser har personal som inte alltid är behöriga. Hon menar att de till en 

början ser lite ner på henne och när de får reda på att hon är utbildad förskollärare så menar 

den ordinarie personalen att de inte behöver förklara några rutiner för henne. Vilket hon anser 

är problematiskt då hon inte vet hur de jobbar på den förskolan i fråga. Hon berättar att hon 

vet att som vikarie har man lite lägre status vilket inte gör henne något. 

“Då var jag på ett ställe och hon jag träffade först var ganska kort och tvär mot mig , hade lite 

så här nedlåtande attityd kan jag tycka. Och sen vart jag flyttad till ett annat ställe för dem hade 

fler barn där och sen när halva dagen hade gått ungefär så hade jag sagt att jag hade 

förskollärarutbildning och då kommer hon andra tillbaka som jag jobbade med tidigare under 

dagen, och är supertrevlig liksom, och det är en situation som blir lite så här att bara för att 

man har utbildning så ska man bli jättetrevlig mot den liksom. Det tyckte jag var lite konstigt för 

det kändes som att man kan vara duktig fastän man inte har läst liksom” (Sandra). 

 

Sandra berättar också att hon i samband med det ovan nämnda har fått kommentaren ”tar du 

barnen så tar vi och dricker kaffe” (Sandra). Att bemötandet ändras efter att ordinarie 

personal får reda på att Sandra har utbildning kan bero på det som Angelöw och Jonsson 

(2000) benämner som maktstruktur och statusfördelning. Informell makt kan innefatta att en 

person har en högre status på grund av ålder eller erfarenheter (Angelöw & Jonsson 2000). I 

detta fall kan Sandras utbildning fungera som en erfarenhet som hon innehar, vilket leder till 

att hon får en högre statusposition i den bemärkelsen att ordinarie personal ser henne med 

samma status som dem själva, och därmed blir inkluderad i deras arbetsgrupp när de får reda 

på att hon har utbildning.  

 

Stina berättar om en situation där hon upplevde ordinarie personalen som otrevlig mot henne. 

En i personalen ber henne att duka fem bord, när hon har gjort det kommer en annan ur 

personalen och antyder att hon inte skulle ha dukat fem bord på grund av att det inte är så 

mycket barn på avdelningen för tillfället. Hon menar på att eftersom att hon fick en uppgift på 
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att duka fem bord så reflekterade hon inte på att det inte skulle behövas så många bord. Stina 

anser att hon inte heller fick en chans till att tänka själv, utan lydde bara order.  

”Du kan ju inte duka fem bord, du ser ju att vi är färre, du ser väl det?’ Men jag har ju liksom 

inte fått chansen att tänka själv eftersom att jag liksom har fått en order, eller en uppgift på att 

duka fem bord” (Stina). 

Detta kan kopplas till hur normerna i arbetsgruppen reglerar personalens beteende gentemot 

Stina. Angelöw och Jonsson (2000) menar att normer styr en individs beteende och när ett 

förväntat beteende inte sker kan straff eller konsekvenser ske. Informella normer är ofta svåra 

att uppfatta för utomstående då de oftast är dolda (Angelöw & Jonsson 2000). Personalen 

förväntade sig således att Stina skulle kunna räkna ut hur många bord som behövdes och på så 

sätt förstå deras informella rutin och när detta inte skedde blev konsekvensen en nästintill 

utskällning. Det kan tänka sig att personalen ansåg att Stina bröt mot deras norm och inte 

följde det beteendet som förväntades av henne. 

 

En annan aspekt som kan kopplas samman med brist i kommunikation när något ses som 

självklart för en person kanske inte är det för den andra, är att det framkommit att det ska 

finnas en vikariepärm tillgänglig på förskolorna som vikarier ska få ta del av. Vikariepärmen 

visade sig inte vara tillgänglig på varje förskola som vikarierna kommit till och vissa vikarier 

hade aldrig fått ta del av en sådan pärm. Att inte få ta del av en sådan pärm och inte veta vad 

som förväntas av en kan komplicera kommunikationen på arbetsplatserna då den ordinarie 

personalen kan ha förväntningar på vikarien som hon inte känner till. Vidare har vikarier 

hävdat att en svårighet med jobbet är bristen på information och inte känna till 

förväntningarna på en.  

 

My har aldrig fått ta del av en informationspärm men anser att en pärm med övergripande 

information kring arbetsuppgifter, brandinformation, rutiner samt information om barnen med 

speciella behov eller allergier skulle behöva finnas på varje förskola. Cecilia säger så här:  

“Jag vet att det ska finnas en pärm som ska finnas på varje ställe som är till vikarien men jag 

har bara sett den på ett ställe, på de andra ställena så har de aldrig visat, så jag vet ju inte exakt 

vad de förväntar sig av mig utan jag har gjort det som känts rätt och tydligen har det gått bra 

liksom” (Cecilia) 
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Stina upplever att det svåraste med att vara vikarie är att inte veta vad som förväntas av en, 

hon beskriver det så här: 

“Den största utmaningen med att vara vikarie är att man inte alltid känner sig tillräcklig, och 

man vet inte alltid vart man ska vara och man är rädd för att, nej jag vet inte, att det ska bli 

något missförstånd typ /../ för att jag ofta känner att jag inte vet vart de vill ha mig och jag vet 

inte vad de vill att jag ska göra och vad de förväntar sig av mig.” (Stina). 

 

Sandra uppger att det skulle behövas mer och tydligare information kring arbetsuppgifter och 

rutiner som finns angående den aktuella förskolan, samt vilka förväntningar som förskolan har 

på vikarien. Hon menar att det skulle hjälpa dem till att göra ett bättre jobb och känna sig 

tryggare i sin arbetssituation. ”Det känns ju bättre om man får tydlig information än om man 

blir inkastad liksom. Det gör det ju” (Sandra). 

 

Kommunikation visar sig vara en viktig faktor till att känna inkludering och att bristen av den 

kan bidra till upplevd exkludering. Kommunikationen i en första kontakt mellan vikarier och 

ordinarie personal kan spegla hur bemötandet upplevs och påverka vikariens upplevelse av 

hur det är att komma in och jobba i en redan etablerad arbetsgrupp.   

  

5.5 Konsekvenser av definitionen av situationen 

 

Stina beskriver att hon tror att bemötandet från den ordinarie personalen beror på vilken 

inställning de har till vikarier. Hon gav en tydlig utsaga på hur bemötandet kan variera, hon sa 

följande:  

“Det här är en punkt som varierar väldigt mycket från plats till plats beroende på vad de har för 

inställning till vikarier. Där jag är idag är de väldigt måna om vikarier och där har de en 

inställning om att vi vikarier är lika mycket värda som en ordinarie. Och visar runt och 

presenterar och är noga med att alla känner sig välkomna /../ och sen har jag varit på andra 

ställen där de har en inställning snarare att det är så mycket vikarier att de inte har någon 

energi kvar till att engagera sig för att man ska känna sig välkommen” (Stina). 
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Stinas utsaga kan förklaras med att den ordinarie personalen definierar situationen olika. 

Beroende på hur personalen definierar situationen av att få in en vikarie, påverkar det således 

deras beteende och bemötande gentemot vikarien. Om man definierar en situation som verklig 

så blir den också verklig i dess konsekvenser och påverkar personens beteende (Trost & Levin 

2010). Beroende på hur den ordinarie personalen definierar situationen av att få in en vikarie 

påverkar således deras beteende och därmed bemötandet mot vikarien. Det finns en kollektiv 

förståelse av vad en vikarie är, men har olika innebörd för alla som kan leda till att vikarien 

får olika bemötande, arbetsuppgifter samt information. Det kan också innebära att ordinarie 

personal definierar på olika sätt vad en vikarie ska “användas till”. Beroende på hur båda 

parter definierar situationen påverkas således vikariens uppfattning av hur bemötandet är från 

den ordinarie personalen. 

 

5.6 Barnet som socialt objekt 

 

Stina har känt sig förminskad och exkluderad upprepade gånger när hon har varit vikarie inom 

förskolan, hon uppger att det sämsta med vikarie är att man lätt blir förminskad och att det 

ibland kan vara svårt att bli en del av gemenskapen. Stina har upplevt en situation som är likt 

Cecilias, att personalen har pratat med henne via barnen på flera ställen.  

 

“När de pratar till mig via barnen, har jag varit med om på olika ställen. Att om jag frågar en 

fråga, när de vuxna pratar med varandra så tittar de varandra i ögonen men när jag pratar med 

dem så ‘åh ***** undrar när, eller vad vid ska göra bla bla´ och så pratar de till barnen utan 

att prata till mig. Och när de vuxna pratar till varandra så tittar de ju i ögonen så jag står ju 

liksom bredvid och bara ´jaha okej´” (Stina).  

 

Stina har därför känt att personalen ser ner på henne, hon beskriver det som följande; “ja alltså 

det är ju flera gånger som jag har varit som en i barngruppen, istället för en av pedagogerna” 

(Stina). Dessa situationer kan förklaras med sociala objekt (Trost & Levin 2010), där barnet 

således kan fungera som ett socialt objekt i den bemärkelsen att barnet indirekt används för att 

förmedla information. Barnet blir då ett socialt objekt för både pedagogen och Stina för att 

barnet används som “ett verktyg” i interaktionen mellan vikarien och ordinarie personal.  
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5.7 Nedvärderande statusposition 

 

Cecilia har också känt sig övervakad av den ordinarie personalen. Hon berättar om en 

situation när hon har suttit med barnen och ätit medan den ordinarie pedagogen har suttit med 

sin planering vid ett bord i närheten. Detta gav då upphov till att vikarien kände sig övervakad 

då pedagogen sitter med sin planering just där fast hon egentligen skulle kunna sitta på ett mer 

avskilt ställe. 

“Jag sitter ensam då med de här barnen och känner då att hon sitter bara där för att bevaka 

mig. Det känns ju inte bra, inte alls, så det kändes ju som att jag var tvungen att vara på mitt 

skaft hela tiden och det blir inte naturligt med barnen då” (Cecilia). 

Detta kan tolkas som att den ordinarie personalen då de inte verkat lita på att Cecilia kan 

hantera barngruppen på egen hand, och därmed tillskriver henne en lägre status och ser det 

som att vikarien är en del av utgruppen och den ordinarie personal ingruppen. Hilte (1996) 

menar att begreppet gräns avser de som är innanför och de som är utanför, vi och dem. 

Genom att stämpla det okända och avvikande kan medlemmarna i gruppen bli bekanta med 

den inriktning de i har i det sociala rummet, och därigenom få förståelse för var gruppen 

startar och slutar som en gruppkonstellation. Det kan i detta fall tolkas som att den ordinarie 

personalen haft som avsikt att tydliggöra gränslinjerna mellan de som är ”bara vikarier” och 

de som är ordinarie genom att tillskriva dem en lägre status och visa vart gränslinjen går 

mellan vi och dem. Cecilia försökte normalisera situationen som “bara vikarie” genom att 

vara på sitt skaft, det vill säga göra så bra arbete som hon kan, vilket i sin tur medförde att hon 

känt sig exkluderad från ordinarie personalens arbetsgrupp.  

 

I en annan situation som tidigare nämnts har Cecilia känt sig nedvärderad av den ordinarie 

personalen. Då en ordinarie pratade med ett barn om henne men uppförde sig som att Cecilia 

inte var närvarande, vilket fick Cecilia att känna att hon inte hade någon möjlighet till att 

hantera situationen på egen hand och det bidrog till att hon kände sig nedvärderad och 

förminskad för att hon “bara är vikarien”.  

“hoho, hallå jag sitter här. Så då kände jag liksom att nej, det kändes inte bra och dem ser ju 

verkligen ner på mig där att jag inte kan och det här var första dagen som hon jobbade ihop 
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med mig så hon vet inte vad jag går för heller. /../ Jo men man känner sig ju nedvärderad att 

man är bara vikarien” (Cecilia). 

Cecilias upplevelse kan i detta sammanhang kopplas vidare till att hon känner sig utanför dem 

ordinarie personalens ingrupp och blir tilldelad att tillhöra utgruppen. I den bemärkelsen att 

hon inte fick hantera situationen själv kan förklaras med att de ordinarie ansåg att hon inte 

skulle klara av den, vilket försatte Cecilia ännu en gång i en längre position d.v.s. - som “bara 

vikarie”.  

 

Sandra menar att vikarier har en längre statusposition, vilket inte gör henne något. Hon har 

dock varit med om att bemötandet gentemot henne har förändrats när andra har fått reda på att 

hon är en färdigutbildad förskollärare. Innan de visste att hon hade utbildning ansåg hon att 

hon blev behandlad som att den ordinarie personalen såg ner lite på henne men som ändras 

när de får reda på att hon är utbildad. Detta kan förklaras med att hon till en början tillhör 

utgruppen som “bara en vikarie” men som sedan ändras när de får reda på att hon är utbildad 

och därmed får en högre status och får vara en del av ingruppen. Det kan å andra sidan 

förklaras med komplimangmetoden (Eksvärd 2012) som innebär att en arbetsuppgift som ska 

utföras lämnas över till en annan person i form av en komplimang. När ordinarie personal fick 

reda på att Sandra var utbildad påpekade de att det inte behövdes förklaras några rutiner för 

henne på grund av hennes utbildning, vilket ledde till att hon fick ta större ansvar för barnen 

och ha koll på dem medan personalen gick och drack kaffe. 

 

Angående upplevelsen att känna en lägre statusposition i relation till ordinarie personal kan 

förstås genom Håkanssons (2005) resonemang om komplikationer i den etablerade 

gemenskapen när en ny person kommer till arbetsplatsen, där den nya medarbetaren riskerar 

att hamna lägre i hierarkin. Det är möjligt att förskolevikarierna upplever en lägre 

statusposition på grund av att de blir exkluderade från gemenskapen, på grund av det tar tid att 

skapa förtroende och visa sina kunskaper. Visserligen har det framgått att vissa 

förskolevikarier upplever att den ordinarie personalen inte har intresset av att skapa en 

relation med dem på grund av den korta arbetstiden de har tillsammans. Att de får en lägre 

statusposition kan förstås genom att ordinarie personal och vikarier inte har tiden till att bygga 

upp ett ömsesidigt förtroende och vikarier får således inte tillräckligt med tid för att 
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synliggöra sina kompetenser. Bemötandet från den ordinarie personalen gentemot vikarierna 

visar sig här ge upphov till en tydlig exkludering med en tydlig gränslinje mellan vi och dem 

och ingrupp och utgrupp där den ordinarie personalen består av ingruppen och vikarierna 

utgruppen, det får vikarierna att uppleva sig ha en lägre status i arbetsgruppen.  

 

Vidare kan det även kopplas samman med Angelöws och Jonsson (2000) teori om 

Maktstrukturer eller statusfördelning i grupper. I gruppen kan det finnas informell eller 

formell makt där den informell statusfördelning handlar om det inte finns ett fast dokument 

om vem som har högst status eller makt och den formella makten som kan handla om att det 

finns befattningsskrivningar om vem som har högst befogenhet. Det kan på de olika 

förskolorna finnas olika informella och formella maktstrukturer och statusfördelningar som 

påverkar den ordinarie personalens beteenden gentemot vikarierna. 

 

5.8 Kopplingar till tidigare forskning 

 

Aronsson et al. (2000) har i sin studie kommit fram till att behovsanställda och objekt-

/projektanställningar har blivit allt vanligare. Det har också framkommit att de som har 

objekt- alternativt projektanställningar har bättre arbetsvillkor som liknar fast anställdas 

medan de behovsanställda har sämre arbetsförhållanden och vikarierna hamnar i en position 

däremellan. I vikariat och behovsanställda har kvinnor varit påtagligt överrepresenterade samt 

att deras möjligheter till utveckling, inflytande och inlärning varit begränsade (Aronsson et al. 

2000). Förskolevikarierna har en form av behovsanställning då de kallas in vid behov på 

förskolorna men det kan variera tidsmässigt hur länge de får jobba, ibland några timmar, en 

dag eller flera veckors vikariat. Därför kan det bli problematiskt när de kallas för vikarier 

medan Aronsson et al. (2000) definierar deras anställningsform som behovsanställda när de 

kallas in vid behov, vilket leder till frågan - är förskolevikarier verkligen vikarier eller är de 

behovsanställda? Anledningen till att enbart kvinnliga vikarier har deltagit i denna studie kan 

bero på det som Aronsson et al. (2000) redogör för, att kvinnor är överrepresenterade i denna 

anställningsform. Likheter som framkommit mellan dessa två studier är vikariernas 

begränsade möjligheter till inflytande. Förskolevikariernas begränsade inflytande synliggörs 

när de exkluderas från att få ta del av informationen samt när de inte får vara med och planera 

eller inte får ta del av planeringen som gäller för den aktuella dagen som vikarien är där.  
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Alfonsson (2012) har i sin studie sett att behovsanställda upplever att arbetsinsatsen ständigt 

kontrolleras av chefer och fastanställda, som leder till att de måste prestera på arbetet. Detta är 

något som har framkommit i vår studie, då vikarier har känt sig övervakade av den ordinarie 

personalen som bidrog till att de upplevde att de måste prestera. Enligt Alfonssons studie 

(2012) upplever behovsanställda att det är svårt och komma in i den redan etablerade 

arbetsgruppen och är därmed vanligt att de hamnar utanför, trots att de är återkommande på 

arbetsplatsen. Detta på grund av att behovsanställda och den fast anställda personalen är eniga 

om att det inte är någon idé att skapa en relation på den lilla tid de kommer spendera ihop 

(Alfonsson 2012). I vårt resultat framkom det också att förskolevikarierna upplever att 

ordinarie personal inte är engagerade i dem eftersom de eventuellt kommer att få in en ny 

nästa gång det finns ett behov. Dock visar resultatet att vissa förskolevikarier upplever ett 

bättre bemötande och att de i större utsträckning blir en del av arbetsgruppen när de får 

återkomma till en och samma arbetsplats. Alfonsson (2012) beskriver att behovsanställda har 

använt sig av social ansträngning som inkluderingsstrategi för att skapa en relation med de 

fast anställda som tar sig i uttryck av att de behovsanställda är positiva, trevliga och 

hjälpsamma. Det har blivit tydligt i vår studie att förskolevikarier använder sig av denna 

inkluderingsstrategi, där de menar att en bra inställning från vikarier själva kommer producera 

ett bra bemötande från ordinarie.  

 

Olofsdotter och Augustsson (2008) redogör i sitt resultat att det finns en betydlig 

statusskillnad mellan ordinarie personal och konsulter, då konsulterna menar att den ordinarie 

personalen visar upp sig själva som “bäst” och har en högre statusposition. Detta har också 

synliggjorts i empirin på denna studie då det varit återkommande i förskolevikariernas utsagor 

att de uppfattar den ordinarie personalen som att de anser sig själva ha en högre statusposition 

än vikarierna. Konsulterna får i lägre grad vara med i beslutsfattningar och anses därmed ha 

lägre kvalifikationer vilket Olofsson och Augustsson (2008) kopplar till stigmatisering. Detta 

kan liknas vid förskolevikariernas utsagor då de upplever att de inte får ta del av planeringen 

och på så vis inte får vara med och fatta beslut.  

 

I den tidigare forskningen gällande vikarier, objekt-/projektanställda och behovsanställda och 

i vår studie har det varit tydligt att de icke fast anställda upplever både inkludering och 

exkludering. En tydlig likhet mellan tidigare forskning och vår studie är att det finns 
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svårigheter till att bli en del av den redan etablerade arbetsgruppen, men det har visat sig i vår 

studie att inkludering till den redan etablerade arbetsgruppen främst sker när 

förskolevikarierna är återkommande till en och samma arbetsplats. 
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6. Avslutande diskussion 
 

Följande avsnitt behandlar studiens syfte i relation med det empiriska material samt att 

slutsatser och framtida forskning kommer att presenteras. 

  

Syftet med denna studie har varit att belysa vikariers upplevelser av hur det är att komma in i 

en redan etablerad arbetsgrupp inom förskoleverksamhet. Det har framkommit att vikarier 

upplever både inkludering och exkludering i relation till den redan etablerade arbetsgruppen. 

De tydligaste anledningarna till att vikarier upplevde inkludering med den fast anställda 

personalen berodde på att de fick ta del av information och att personalen var öppna mot dem. 

Vikariernas syn på inkludering handlade mycket om att de kände att de var en fungerande 

arbetsgrupp tillsammans med den ordinarie personalen. Det kan tolkas som att vikarierna 

upplevde en bättre arbetsmiljö när samarbetet blev bättre. Bemötandet från den ordinarie 

personalen kan därmed tolkas som en viktig aspekt för vikarierna att känna inkludering och 

uppleva en bättre arbetsmiljö. Vikarierna har upplevt många olika bemötanden och att det är 

tydligt att det ser olika ut på alla förskolor de kommer till. Vikarierna tror att bemötandet de 

får från den ordinarie personalen beror delvis på hur de själva är när de kommer till en ny 

arbetsplats samt under vilken tid de kommer till arbetsplatsen. Om vikarierna kommer in till 

arbetsplatsen när det är lugnt på förskolan upplever de att de får ett bättre bemötande än om 

de kommer under en tid när det är mycket som händer eller ska göras. Tiden när vikarien 

kommer till arbetsplatsen är således betydande för hur bemötandet upplevs.  

  

Vikarierna ansåg att det var betydande för dem att få återkomma till en och samma arbetsplats  

då de upplevde att den ordinarie personalen blev mer omtänksam och gav vikarierna mer 

förtroende. Det visade sig i att vikarierna fick nya och varierande arbetsuppgifter som 

vikarierna och den ordinarie personalen kunde byta med varandra. Att vikarien en dag kunde 

torka borden och nästa dag kunde den ordinarie personalen torka bordet medan vikarien gick 

ut med barnen och lekte. Att vara återkommande som vikarie bidrog till att vikarien och 

ordinarie personal kunde bygga en relation, skapa trygghet till varandra i arbetet och lära 

känna varandra som  i sin tur skapade en gemenskap med både barn och personal. Det bidrog 

till att de kände sig inkluderade i personalens redan existerande arbetsgrupp. De flesta av 

vikarierna tyckte också att det var bättre att vara återkommande, för att de då har lärt sig 
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rutiner och har koll på barn med eventuella speciella behov. De uppgav att det bidrar till att 

arbetsdagen rullar på smidigare och att de upplevde en bättre arbetsmiljö.  

  

Den tydligaste anledningen till att vikarier känner exkludering beror på bristfällig information 

från den ordinarie personalen och där vikarien känner att de inte vet vilka förväntningar som 

finns på dem. Från intervjuerna uppenbarades det att en vikariepärm ska finnas tillgänglig för 

vikarierna att ta del vid ankomst till ny förskola, dock hade ingen vikarie fått ta del av pärmen 

på alla sina arbetsplatser, vissa visste inte ens att den fanns, vilket kan förklara den bristande 

informationen. En annan aspekt som var återkommande var också att vikarierna kände sig 

exkluderade från de ordinarie då deras beteende uppfattades som att de var ointresserade och 

saknade engagemang till att skapa kontakt, vilket vikarierna tolkade som att det berodde på att 

de skulle ändå bara vara där en dag och inte hade energi till lära känna dem. En del vikarier 

uppgav att de bemöts som att de har en lägre status och det kan tolkas som att de redan från 

första början är ovälkomna in i arbetsgruppen. Att vikarierna har en lägre status blev synlig 

när vikarierna berättade att de känner sig övervakade på arbetsplatsen av den ordinarie 

personalen, att vikarierna upplever det som att den ordinarie personalen inte litar på dem. 

Samt att vikarierna har fått erfara att den ordinarie personalen pratar till vikarierna via barnen. 

Dessa faktorer som bidrar till upplevd exkludering kan således tolkas som att vikarierna 

upplever att de har en sämre arbetsmiljö och inte vill komma tillbaka till arbetsplatsen. Den 

lägre statuspositionen som vikarierna upplever bidrar till att de inte kan slappna av i sitt arbete 

och måste prestera, detta tolkar vi som en arbetsmiljö som inte är tillfredsställande. 

  

För att besvara syfte och frågeställning i denna studie blir slutsatsen att vikarierna generellt 

blir bra bemötta av ordinarie personal när de kommer till en ny arbetsplats, men att det finns 

situationer då ett dåligt bemötande uppstår och de upplever en exkludering. Dessa situationer 

handlar om den ordinarie personalens syn på vikarien och deras engagemang till att lära känna 

dem eller inkludera dem i samtal, samt vilken tid under dagen som vikarien kommer till 

arbetsplatsen. I resultatet framkom det tydliga faktorer till att de upplever exkludering och 

dessa är bristfällig information, ointresse från den ordinarie personalen, lägre statusposition 

och övervakning vilket bidrar till att det blir svårt för dem att genomföra sina arbetsuppgifter. 

Vikarierna upplever inkludering i större utsträckning när de får ta del av information samt när 

ordinarie personal bjuder in dem till samtal och visar intresse. Och detta är något som sker i 
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större utsträckning när vikarien är återkommande till en och samma arbetsplats. Dessa 

faktorer påverkar således om vikarierna upplever en mer eller mindre sund arbetsmiljö. Under 

studiens gång har det synliggjorts att inkludering i den etablerade arbetsgruppen är en viktig 

aspekt för att uppleva en bra arbetsmiljö. Samt att exkludering bidrar till att arbetsmiljön 

upplevs som sämre, med andra ord är en slutsats att inkludering är nödvändig för en god 

arbetsmiljö samt att inkludering sker lättast när en vikarie är återkommande på en och samma 

arbetsplats.  

  

Det var överraskande och intresseväckande att upptäcka att det fanns en vikariepärm som 

innehåller viktigt information men att den inte används i den bemärkelsen som den är avsedd 

för. Vissa vikarier visste inte att den fanns och hade aldrig fått ta del av den och andra kände 

till att den fanns men fick bara ta del av den på vissa arbetsplatser. Detta bidrar således till en 

intressant aspekt angående studiens resultat. Då bristfällig information var en central aspekt 

som bidrog till en känsla av exkludering, hade det varit intressant att se om resultatet hade 

blivit annorlunda om alla vikarier hade fått ta del av pärmen på respektive förskola samt om 

det hade påverkat upplevelsen av arbetsmiljön. 

  

Då vi ansåg att vikariepärmen var en intressant aspekt som framkom under en av de första 

intervjuerna som genomfördes, lades det därför till en fråga om vikariepärmen i 

intervjuguiden inför nästkommande intervjuer. Detta för att få reda på om fler förskolevikarier 

kände till den.   

  

Det hade varit intressant att genomföra intervjuer med förskolevikarier som arbetat en längre 

tid och mer frekvent för att se om det genererat ett annat resultat. En vikarie som arbetat under 

en längre tid kan ha upplevt mer varierade bemötanden samt olika typer av exkludering och 

inkludering. Ett komplement till intervjuer hade varit att observera på förskolorna för att se 

hur samverkar och interaktionen ser ut mellan vikarier och ordinarie personal. Detta skulle 

kunna ge en intressant synvinkel då vi som utomstående möjligtvis kunnat lägga märke till 

situationer som inte vikarierna anser är märkvärdiga eller reflekterar över. 
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6.2 Framtida forskning 

 

För vidare forskning vore det intressant att jämföra upplevelser mellan ordinarie personal och 

vikarier för att se om uppfattningen av interaktionen och varandra skiljer sig åt. Det hade 

kunnat utifrån vårt resultat bidra till en ökad förståelse och förklaring till varför en del av 

vikarierna upplever exkludering eller inkludering. Samt att det hade varit intressant att få ta 

del av ordinarie personalens upplevelse av att ta emot en vikarie.  
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Bilaga 1 – intervjuguide   
 

Intervjuguide 

1. Jobbar du som vikarie just nu?                     

– Hur länge har du jobbat som det? 

– Om nej, varför slutade du? 

  

2. Kan du berätta om en typisk arbetsdag för dig som vikarie? 

 

3. Kan du berätta om hur det går till när du kommer till en ny arbetsplats? 

(information, presentation, känna sig välkommen? bemötande?) 

– Får du tydlig information om vad dina arbetsuppgifter är? 

– Kan du beskriva en situation när du upplev att du inte fick det?  

  

4. Kan du berätta om en situation när du känt dig bra bemött av ordinarie personal? (vad 

hände då, vad hade du gjort?) 

– Vad tror du att det beror på? 

– Behandlades du då mer som en ordinarie personal än en vikarie? 

  

5. Kan du berätta om en situation när du känt dig mindre bra bemött av ordinarie personal? 

(Vad hände) 

– Vad tror du att det beror på? 

  

6. Hur skulle du beskriva att du är som vikarie när du kommer till en ny arbetsplats? 

Kan du beskriva hur du känner dig innan du går dit? 

  

7. Brukar du få återkomma som vikarie på en och samma arbetsplats?  

Om du har fått återkomma, upplever du att bemötandet av ordinarie personal förändras? (Hur, 

varför)  

– Föredrar du att återkomma till en förskola eller gillar du att hoppa runt? 
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8. Har du något exempel på när du känt dig utanför den ordinarie personalens redan 

existerande grupp?  

– Vad tror du det beror på?  

– Hur kände du i den situationen?  

  

9. Vågar du säga emot och ifrågasätta om du upplever något fel? 

– Om ja, kan du berätta om den situationen? 

– Om ja, hur mottogs det av personalen?  

  

10. Vad upplever du förväntas av dig som vikarie?  

  

11. Vad är det bästa vs sämsta med att vara vikarie?  

  

12. Kan du förklara hur du upplever atmosfären/stämningen i personalrummet när du kommer 

in som vikarie? Kan du ge något specifikt exempel på det. 

– Väljer du att ta dina raster där, varför, varför inte? 

  

13. Är du välkommen på personalmöten eller liknande som rör den ordinarie personalen? 

varför/varför inte?  

  

14. Kan du berätta om en arbetsplats där du trivts mindre bra som förskolevikarie och vad det 

berodde på? 

  

15. Kan du berätta om en arbetsplats där du trivts extra bra som vikarie och vad det berodde 

på? 

  

16. Har du någon gång jobbat med någon annan vikarie?  
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– Hur fungerade det med den ordinarie personalen? 

Kändes det lättare eller svårare att komma in i arbetsgruppen?  

  

17. Hur upplever du att ordinarie personal ser på dig som vikarie?  

  

18. Vad upplever du är den största utmaningen med att vara vikarie? 

  

19. Hur tycker du att en ordinarie personal ska bemöta en vikarie?  

– Lever de upp till det? 

 

20. Vad har du lärt dig om dig själv genom att vara vikarie? 

 

21. Upplever du att det finns oskrivna regler på förskolorna? 

– Vilka är de? 

– Hur märks dem? 

– Hur känner du när du bryter mot en? 

– Hur reagerar personalen då? 

  

22. Är det något du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 



48 

 

Bilaga 2 – mejl till vikariepoolen 
 

Hej! 

Mitt namn är Caroline Sköld. Jag läser på Karlstads Universitet på programmet 

samhällsanalytiker med inriktning organisering. Jag läser just nu på min sista termin och 

skriver på min C-uppsats med en studiekamrat. 

 

Vårt undersökningsområde är förskolevikariers förutsättningar på arbetsplatsen och deras 

samspel med ordinarie personal. Vi undrar om det finns möjlighet till att ni kan gå ut med 

information till era vikarier om fråga om de kan tänka sig ställa upp på en intervju om hur de 

upplever att vara vikarier i relation till ordinarie personal. Vi vill undersöka om vikarierna 

upplever att de är med eller utanför arbetsteamet. Intervjupersonerna kommer att vara 

anonyma och intervjuerna tar ca 30 minuter. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Sköld och Emma Sundin 
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Bilaga 3 – mejl till vikarier 
 

Hej! 

Mitt namn är Caroline Sköld och jag läser sista terminen på programmet Samhällsanalytiker 

med inriktning organisering här på Karlstad Universitet. Jag och min kompis Emma Sundin 

har precis påbörjat vår C-uppsats kurs, vi har valt att skriva om vikarier inom förskolan och 

hur de upplever sina förutsättningar till att komma in i gruppen med ordinarie personal. 

Vi har fått ditt namn och din mejladress via en kontaktperson för vikariepoolen som du ingår i 

för Karlstad Kommun. 

 

Vi undrar om du är intresserad av att medverka i vår studie i form av att ställa upp som 

intervjuperson för oss? Intervjun tar ca 30-45 minuter och du som enskild individ kommer att 

förbli helt anonym genom hela uppsatsen. Det kommer alltså inte att kunna gå för någon som 

läser rapporten att veta vad just du har sagt. 

 

Intervjun kommer tidigast att kunna ske om ca 2 veckor. Vi kan tyvärr inte erbjuda någon 

ersättning men skulle vara väldigt tacksamma för din medverkan. 

 

Svara gärna via detta mejl om du vill ställa upp, avböjer eller har några funderingar. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Sköld & Emma Sundin 

 

 


