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Sammanfattning

Bakgrund
Arbetsmarknaden präglas av både arbetslöshet och brist på arbetskraft. Det visar sig vara så att det 
finns  en  obalans  gällande  efterfrågan  på  olika  yrken.  Samtidigt  som det  finns  ett  överflöd  av 
individer med en särskild kompetens kan det alltså vara brist på individer med en annan kompetens. 
I Värmlands län och Karlstad kommun råder det arbetskraftsbrist på förskollärare. En utmaning har 
uttalats vara att utbildade förskollärare tar anställning i en annan kommun och i viss mån även hos 
privat sektor. Detta betyder att  det råder konkurrens över nyexaminerade förskollärare.  Karlstad 
kommun vill därmed bli en allt mer attraktiv arbetsgivare. Syftet lyder; att kartlägga arbetsmiljön på 
Karlstad kommuns förskolor för att bidra med information som kan användas i arbetet mot att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare. i Karlstad kommun redan innan 
de är anställningsbara. Vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU,  öppnas möjligheten för att få ett 
smakprov  på  praktikplatsens,  det  vill  säga  arbetsgivarens  arbetsmiljö.  Genom  att  kartlägga 
praktikanternas upplevelse av arbetsmiljön medvetandegörs värdefull information om arbetsmiljön. 
Denna information kan tänkas hjälpa arbetsgivaren att anpassa sin arbetsmiljö i enlighet med den 
nya  generationens,  framtidens  arbetskrafts  önskemål.  Genom  att  förbättra  arbetsmiljön  ville 
arbetsgivaren  öka  arbetstillfredsställelsen.  Med  en  arbetsmiljö  som  är  sanningsenlig  med 
arbetsgivarvarumärket kommer således rekryteringen att effektiviseras (Barrow & Mosley, 2005, 
s.17).  De huvudsakliga frågeställningarna löd;  Hur ser arbetsmiljön ut under verksamhetsförlagd 
utbildning  hos  Karlstad  kommun  enligt  förskollärarestudenterna?  Samt;  Vilka  är 
arbetsmiljöfaktorerna  under  verksamhetsförlagd  utbildning  hos  Karlstad  kommun  enligt 
förskollärarestudenterna? Studiens följdfrågeställning lyder;  Vad kan Karlstad kommuns förskolor 
förbättra  i  arbetsmiljön  för  att  bli  en  mer  attraktiv  arbetsgivare  för  den  nya  generationens 
förskollärare?

Metod
En  kvalitativ  intervjustudie  har  genomförts.  Tre  stycken  förskollärarstudenter  och  tre  stycken 
nyligen examinerade förskollärare medverkade i studien. Samtliga hade utfört verksamhetsförlagd 
utbildning  inom  loppet  av  de  senaste  sex  månaderna.  Samtliga  respondenter  var  kvinnor. 
Intervjuerna har transkriberats, kodats och analyserats enligt tematisk analys. Krav, kontroll och 
stod-modellen har använts för att kategorisera funna arbetsmiljöfaktorer.

Resultat
Funna arbetsmiljöfaktorer har analyserats utifrån krav, kontroll och stöd-modellen. Samtliga av de 
krav som har lokaliserats har bedömts vara av hög nivå. De krav som har lokaliserats under VFU-
perioder  är  betygsbedömning,  uppgifter  från universitetet,  personlig lämplighet,  arbetsuppgifter,  
arbetstempo  och fysiska krav.  Den kontroll som har lokaliserats och som har uppskattats vara av 
hög  nivå  är  arbetsordning och  utmanande  arbetsuppgifter.  Den  kontroll  som  funnits  och  har 
skattats vara av låg nivå är kontroll över uppgifterna från universitetet, val och byte av VFU-plats  
och betygsbedömning av handledare.  Det sociala  stöd som har  lokaliserats  och som är  av hög 
karaktär är relation VFU-ansvarig kurslärare och information från VFU-ansvarig. De sociala stöd 
som funnits och är uppskattad till låg nivå är relation handledare, relation övriga kollegor, relation  
VFU-samordnare och hjälp av handledaren. Verksamhetsförlagd utbildning har kategoriserats som 
ett high-strain yrken enligt krav, kontroll och stöd-modellen.

Slutsats
Ett förslag till förbättring är att de båda parterna Karlstad kommun och Karlstad universitet ser över 
VFU samarbetet med hänsyn till teorier rörande arbetskrav med tillhörande psykologiska effekter. 
Fyra tjänster vilka har möjlighet att bidra till praktikanternas psykiska hälsa har funnits ur analysen. 
Ett annat förslag till förbättring är därmed att säkerställa att de fyra tjänsterna är väl införstådda i  
fördelarna med socialt stöd och dess möjliga psykosociala effekter. Förslaget syftar även till  att 



kartlägga hur dessa befattningar kan arbeta med socialt  stöd på ett  med framgångsrikt sätt.  Ett 
problem har även visat sig vara att praktikanterna inte vet vart man ska vända sig för att få socialt  
stöd. Ett förslag till förbättring i detta avseende är att se över kommunikationsmedlen som används 
vid information till praktikanterna. Slutligen bottnar ett förlag på  förbättring i att det av teori och 
studier går att tyda att arbetsmiljön visar sig korrelera med arbetstillfredsställelse. Kombinationen 
av  höga  krav  och  hög  kontroll  har  visat  sig  medföra  högst  grad  av  arbetstillfredsställelse  för 
arbetaren. För att stärka arbetstillfredsställelsen hos VFU-praktikanterna kan Karlstad kommun ta 
hjälp av och ta hänsyn till denna studiens redovisade arbetsmiljöfaktorer i arbetet mot att bli allt mer  
attraktiv som arbetsgivare. Resultatet av denna studie kunna ses som ett underlag vilket kan hjälpa 
Karlstad kommun att bli mer attraktiva som arbetsgivare och därmed effektivisera rekryteringen av 
förskollärare.



Förord

När denna kandidatuppsats har börjat uppnå sin fulla potential vill jag passa på att tacka de som 
medverkat till dess uppkomst.

Det har varit lika intressant som utmanande att tygla detta arbete vilket kan ses som en korsning av 
ställda krav från två håll. Vad jag då syftar på är att detta arbete är en kandidatuppsats såväl som ett 
uppdrag från Karlstad kommun. 

Tack till Karlstad kommun och i synnerhet organisationskonsult Christina Höök som har låtit mig ta 
mig an detta uppdrag. Jag skulle även vilja tillägna ett tack till min angelägna handledare Jan Ch 
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1. Inledning

Introducerande del i arbetet kommer att redovisa för studiens valda problemområde. Med andra ord 
beskrivs härmed den bakgrund som ligger till grund för intresset av att utföra denna studie.

1.1. Bakgrund

i  boken Arbetslivet  beskriver Marianne Blomsterberg och Bengt  Furuåker  att  arbetsmarknadens 
huvudsakliga problem är arbetslöshet och arbetskraftsbrist. För att reglera och skapa balans mellan 
arbetsmarknadens  aktörer  finns  en  strävan  mot  vad  som  betecknas  som 
arbetsmarknadskontrahenternas (Blomsterberg & Furuåker  2002,  s.271).  Med andra ord betyder 
detta  att  skapa  balans  mellan  de  aktörer  som verkar  under  arbetsmarknaden genom att  de  går 
varandra till mötes. Denna studie fokuserar på aktörerna arbetsgivare och arbetstagare. 

Det finns en rad teorier som beskriver varför obalans på arbetsmarknaden har kommit till. En teori 
är  att  obalansen är en konsekvens av vår tids generationsväxling.  40-talisterna har börjat  lämna 
arbetsmarknaden  medan  den  nya  generationen  träder  in.  Denna  generation  träder  in  på 
arbetsmarknaden med en annan inställning och attityd till arbete än vad den tidigare generationen 
har. Anders Parment är forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet 
och menar att den nya generationen genererar nya krav på arbetsgivaren. Med andra ord medför en 
generationsväxling till  att  det  blir  allt  svårare  för  arbetsgivare  att  veta  vad som motiverar  och 
attraherar den nya arbetskraften till anställning (Parment, 2008, kap.4). 

Med detta sagt har rådande generationsväxling tillsammans med arbetskraftsbrist en inverkan på 
den obalans som sker på dagens arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen beskriver att  det  främst  är 
offentlig sektor som ställs inför framtida rekryteringsproblem (Arbetsförmedlingen [AMS], 2012a).

Färre unga arbetar
Via telefonintervjuer med ett  stort  antal  individer i  åldrarna 15-74 utför  statistiska  centralbyrån 
arbetskraftsundersökningar  (Statistiska  centralbyrån  [SCB],  12 maj,  2012).  Med  begreppet 
arbetskraften menas här de sysselsatta. Det betyder de som utför förvärvsarbete, samt de arbetslösa. 
Med sysselsatta  räknas alla  de som under  mätveckan haft  minst en timmes förvärvsarbete som 
anställd,  företagare  eller  medhjälpande  familjemedlem.  Detta  inkluderar  alltså  personer  som är 
oavlönade och utför arbete i företag tillhörande det egna hushållet (Blomsterberg & Furuåker, 2002, 
s.278).  Blomsterberg  och  Furuåker  har  tolkat  SCB,s  arbetsmarknadsundersökningars  prognos 
mellan år 1976 till år 2000 och skriver att arbetskraften blivit allt mer koncentrerad, åldersmässigt.  
Vad  Blomsterberg  och  Furuåker  syftar  till  är  att  de  yngres  arbetskraftsantal  har  sjunkit 
(Blomsterberg & Furuåker, 2002, s.279). Även nyare siffror från statistiska centralbyrån talar i linje 
med Blomsterberg och Furuåkers tolkning av prognosen. Från år 2005 till 2012 har andel arbetslösa 
inom arbetskraften ökat från 33,3 procent till 36,5 procent bland åldrarna 15-19år och från 17,6 
procent till 19 procent bland åldrarna 20-24år (SCB, 12 maj, 2012).

Arbetskraftsbrist
Inom vissa arbeten råder arbetskraftsbrist. Det vill säga att det ej finns tillräcklig arbetskraft med 
passande  kvalifikationer  (AMS,  2012a).  Arbetsförmedlingen  publicerar  redan  i  den  tidigare 
rapporten  Arbetsmarknadsutsikterna  hösten  2010 att  rekryteringsproblemen  börjar  växa  (AMS, 
2010a).  En  undersökning  gällande  upplevd  arbetskraftsbrist  i  samband  med  rekrytering  för 
näringsväsendets samtliga områden genomfördes. AMS (2010a) meddelar i denna undersökning att 
19  procent  av  respondenterna  i  privat  sektor  medger  upplevd  arbetskraftsbrist  i  samband  med 
rekrytering under det senaste halvåret. För offentlig sektor medgavs upplevd arbetskraftsbrist även 
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vara högre. Undersökningen visade på 30 procent. Särkilt tydlig är uppgången av utmaningar för 
utbildningsområdet (AMS, 2010a). I den allra senaste rapporten Arbetsmarknadsutsikterna hösten  
2012 beskrivs en tendens till minskning av rekryteringsproblem (AMS, 2012a). Dessa resultat talar 
främst, om inte enbart, för privat sektor och är baserade på siffror från endast år 2012. Det meddelas 
nämligen i  samma rapport  om en prognos vilken talar  för  ökade rekryteringsproblem inom de 
närmsta  fem  till  tio  åren.  Prognosen  meddelar  även  för  ytterligare  ökad  arbetskraftsbrist  för 
offentlig sektor. Extra intressant är att det meddelas att andelen bristyrken på högskolenivå uppgår 
till  48  procent  och  på  gymnasienivå  till  40  procent  (AMS,  2012a).  Det  nämns  även i 
Arbetsförmedlingens rapport  Generationsväxlingen på arbetsmarknaden  att generationsväxlingen 
har stor påverkan på arbetskraftsbrist och tillgång (Arbetsförmedlingen [AMS], 2010b). 

Generationsväxling
Arbetsförmedlingen  skriver  att  arbetskraftstillgången  krymper  snabbare  idag  än  under  tidigare 
jämförbara  perioder.  Det  är  generationsväxlingen  i  samband  med  att  40-talisterna  kliver  av 
arbetsmarknaden som är de bidragande faktorerna menar AMS (2010b). 

Termen generation kan utifrån ett  historiesociologiskt perspektiv ses som en ömsesidig process 
mellan samhällets utveckling och den personliga utvecklingen (Parment, 2008, kap.1).

Anders  Parment  skriver  om  den  nya  generationen  och  om  den  förskjutning  som  skett  från 
kollektivism till individualism. I boken Generation Y beskrivs att generationsväxlingen har bidragit 
med ett attitydskifte. Det individuella valet har blivit vanligt för individens tänkande och agerande 
(Parment, 2008, s.24). Dessa attityder och inställningar syns sedan i privatliv som arbetsliv. Denna 
studie avser att begränsa sig till det sistnämnda, det vill säga arbetsliv. Den nya generationen har en 
strävan efter meningsfullhet i arbetslivet. De är reflekterande, men på grund av alla valmöjligheter 
som det nya samhället har att erbjuda, även mycket stressade (Parment, 2008, s.47). Arbetet ska 
vara lika utvecklande som kul. De uppskattar öppenhet och rakhet istället för auktoritetsrespekt. En 
auktoritet vinner den nya generationens respekt endast då de upplevs meningsfulla, kompetenta och 
dugliga  menar  Parment  (2008,  s.71f).  Den  nya  generationen har  många förtjänster,  med de  är 
mindre  lojala  och  ställer  högre  krav  på  att  arbetet  ska  ge  personlig  behållning.  Svenskarnas 
samhällssyn har  enligt  Parment  (2008)  blivit  allt  mer  uppluckrat  av  den nya  generationen.  Då 
individer idag har fått upp ögonen för andra sätt att leva på har den tidigare samhällssynen blivit allt 
mer ifrågasatt (Parment, 2008, s.11f).

Arbetsgivare kommer bli tvungna att anpassa sig för att lyckas rekrytera duktig arbetskraft från den 
nya generationen. Deras värld är full av valmöjligheter och har de har en attityd av att dem kan byta 
arbetsgivare om det ställs för höga krav på dem (Parment, 2008, kap.9, s.214ff).

Sammanfattningsvis lyfter  Arbetsförmedlingen i rapporten Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012,  
Värmlands län  att den pågående generationsväxlingen är betydligt mer märkbar inom det offentliga 
området än inom privat sektor (AMS, 2012b).

Att tillfredsställa den nya generationen
AMS (2010b) skriver att det vanliga  skeendet vid arbetskraftsbrist är att lönerna stiger för att locka 
till sig ny personal. Monetära förmåner skulle kunna ses som en motivationsfaktor till att arbeta. 
Det finns således en uppsjö av motiv till att arbeta som genom historien har tagit olika former. Fler 
av motiven till arbete är kopplade till den historiska tiden, andra till individen eller miljön. Långt 
tillbaka i historien i Greklands slavsamhälle ansågs exempelvis slavens arbete fullt naturligt för att 
senare i tiden komma att ses som ett straff av arvssynden. Arbete kom sedan att bli ett sätt att tjäna 
gud. Kapitalism och protestantism kom därefter att gro och arbetet var snart en del av människans 
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uppgift på jorden. Karl Marx menade på att arbetet var en specifik mänsklig verksamhet och att det 
var genom arbetet som människan skiljer sig från djuren (Karlsson, 1986). Den nya generationen 
talar för nya motiv till arbete och karaktäriseras av individualism och självförverkligande (Parment, 
2008, kap.2). 

Arbetsklimatets betydelse för välbefinnande och motivation
För att attrahera ny arbetskraft och behålla befintlig krävs en medvetenhet av arbetstagarens behov 
och  välbefinnande.  Robert  Karaseks  krav  och  kontroll-modell  har  haft  stort  inflytande  över 
forskningen  om hur  arbetsklimatet  hänger  samman med  såväl  välbefinnande  som motivation  i 
arbetet (Aronsson., Hellgren., Isaksson., Johanssin., Sverke., Torbiörn. 2011, s.172). Arbetsmiljön 
har av studier visat sig samspela med arbetstillfredsställelse

Modellen  berör  primärt  två  psykosociala  arbetsmiljöfaktorer.  Dessa  är  krav  och  kontroll.  Krav 
syftar  på tidspress  och arbetsbelastning,  medan kontroll  handlar  om såväl  beslutsutrymme som 
möjligheter att utnyttja sina personliga färdigheter i arbetet (Karasek & Theorell, 1990, s.61f). Även 
fysiska arbetsmiljöfaktorer involveras i Karaseks modell.  Karasek & Theorell (1990) menar på att 
det är oundvikligt att inte involvera fysiska arbetsmiljöfaktorer vid mätning av de psykosociala. 
Denna ståndpunkt  stämmer  överens  med teorier  om mediering  och moderering  som stärker  att 
fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer samspelar på arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990; 
Theorell, 2003, s.15; Aronsson et al., 2011, s.170). Arbetsmiljö har av studier visat sig samspela 
med exempelvis arbetstillfredsställelse (Sardzoska & Tang, 2012, s.385; Jönsson, 2012, s.236).

Värmlands län visar kvitto på arbetskraftsbrist
Som  i  övriga  Sverige  råder  i  Värmlands  län  en  dubbelsidig  problematik  av 
arbetsmarknadsutmaningar.  Med  det  menat  arbetslöshet  och  arbetskraftsbrist.  Av 
arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos år 2012 råder det arbetskraftsbrist  inom flera yrken 
inom Värmlands län. Främst råder arbetskraftsbrist av yrkesutbildad arbetskraft och de som kräver 
längre  eftergymnasial  utbildning  (AMS,  2012b).  I  rapporten  redovisas  för  en  så  kallad 
yrkesbarometer som avser att bedöma arbetsmarknadsläget ett år framåt för särskilda yrkesgrupper. 
Både bristyrken och överskottsyrken redovisas i yrkesbarometern. De yrken som råder högst brist 
på  är  IT-arkitekter,  civilingenjörer  inom  elkraft  och  maskin,  elingenjörer  och  eltekniker, 
golvläggare,  gymnasielärare  i  yrkesämnen,  lastbilsmekaniker,  läkare,  maskiningenjörer  och 
maskintekniker, specialkockar och specialistsjuksköterskor (AMS, 2012b).

Värmlands län i  allmänhet och Karlstad kommun i  synnerhet har,  liksom vad rapporten (AMS, 
2012b)  redovisar  ,  svårigheter  att  rekrytera  arbetskraft  i  bristyrken.  Christina  Höök1 
organisationskonsult på Karlstad kommun, menar att även förskollärare en sådan yrkeskår.

Praktikanten som ambassadör
Verksamhetsförlagd utbildning eller  VFU erbjuds till  samtliga studenter vid Karlstad universitet 
som  läser  lärarprogrammet  med  inriktning  förskollärare.  Under  verksamhetsförlagd  utbildning 
tillhör  studenten  ett  arbetslag  och tar  del  i  såväl  planering som genomförande  av  pedagogiska 
aktiviteter  och uppföljning (Lärarförbundet,  26 februari,  2012).  Syftet  är  att  studenterna  ska få 
möjlighet att finna sina egna lösningar och att dem ska få utrymme för analyserande och reflektion 
kring sitt eget förhållningssätt och sina ställningstaganden. Oftast läses denna kurs i samband med 
programstudier.  Karlstad  kommun  är  partner  till  Karlstad  universitets  verksamhetsförlagda 
utbildning och tar emot studenter i flera yrkeskategorier. En sådan grupp är förskollärarstudenter.

Ur  ett  arbetsgivarperspektiv  kan  handlingen  att  ta  emot  studenter  inom  nutida  eller  framtida 

1. Christina Höök organisationskonsult Karlstad kommun, möte den 4 Februari 2013.
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bristyrken vara en god ide av rent strategiska skäl. Kristina Fransson2, marknadsförare på Karlstad 
kommun menar att en lyckad upplevelse för studenten medför att denne berättar vidare om sin bild 
av praktikplatsen. Det är således även en risk. Likaså sprids nämligen individens uppfattning även 
då bilden visar sämre upplevelser.

Den bild som har skapats av ett företag som arbetsgivare  kallas för företagets employer brand eller 
arbetsgivarevarumärke på svenska. Ett företags varumärke är viktigt för framtida möjligheter att 
rekrytera rätt personal (Granberg, 2011, s.456). ”Det huvudsakliga syftet med att arbeta med sitt 
varumärke  är  att  skapa  ett  sammanhängande  system  för  ledningen  /.../  för  att  förenkla  och 
effektivisera  rekryteringen samt  att  behålla  engagerade  medarbetare”  (Barrow & Mosley,  2005, 
s.17). ”Steg ett är att säkerställa vilket arbetsgivarevarumärke som företaget har. Det kan personalen 
bäst kan beskriva. Steg två är att leva upp till sitt sanna varumärke” (Granberg, 2011, s.456). Ur ett 
arbetsgivarperspektiv bör  det  således  vara önskvärt  att  praktikanterna  lämnar arbetsplatsen med 
positiva upplevelser av arbetsmiljön.

Det råder problematik för både arbetsgivaren och för arbetstagaren. De båda parterna står på en 
arbetsmarknad präglad av arbetslöshet  och arbetskraftsbrist  (SCB, 12 maj,  2012; AMS, 2010a). 
Offentlig sektor har svårast att rekrytera den nya generationen i bristyrken (AMS, 2012). Karlstad 
kommun har brist på förskollärare och uttalar sig att ha svårt att rekrytera denna yrkeskår (Fransson, 
personlig kommunikation, 4 Februari, 2013). Den generation träder in på arbetsmarknaden med en 
annan inställning och attityd till arbete vilket medför till att det blir svårare för arbetsgivare att veta 
vad som motiverar  och attraherar den nya arbetskraften till  anställning (Parment,  2008, kap.4). 
Aronsson et al (2011) menar att arbetsmiljön kan skapa nöjda arbetare (Aronsson et al 2011, s.219). 
Arbetsmiljön spelar stor roll för arbetsgivarevarumärket. Genom att stärka arbetsgivarevarumärket 
effektiviseras rekryteringen (Barrow & Mosley, 2005, s.17). 

Denna uppsats är även ett uppdrag. Uppdragsgivaren är Karlstad kommun och studerat bristyrke är 
förskollärare.

1.2. Syfte

Studiens syfte lyder; att kartlägga arbetsmiljön på Karlstad kommuns förskolor för att bidra med 
information  som kan  användas  i  arbetet  mot  att  bli  en  mer  attraktiv  arbetsgivare  för  den  nya 
generationens förskollärare.

1.3. Frågeställning

Studien innefattar tre frågeställningar. Nedan följer studiens två huvudsakliga frågeställningar. 
Därefter följer den tredje frågeställningen, en följdfrågeställning.

Huvudsakliga frågeställningar
Hur ser arbetsmiljön ut under verksamhetsförlagd utbildning hos Karlstad kommun enligt 
förskollärarestudenterna?

Vilka är arbetsmiljöfaktorerna under verksamhetsförlagd utbildning hos Karlstad kommun enligt 
förskollärarestudenterna?

2. Kristina Fransson marknadsförare Karlstad kommun, möte den 4 Februari 2013.
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Följdfrågeställning
Vad  kan  Karlstad  kommuns  förskolor  förbättra  i  arbetsmiljön  för  att  bli  en  mer  attraktiv 
arbetsgivare för den nya generationens förskollärare?
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2. Teoretisk referensram

Följande kapitel kommer att presentera de teoretiska material som denna studie använder sig av. De 
teoretiska materialet kommer i ett senare kapitel av arbetet analyseras tillsammans med studiens 
empiriska material.

2.1. Arbetsmiljö

Inledande  del  av  studiens  teoretiska  referensram  redovisar  för  de  teorier  som  berör  området 
arbetsmiljö. Texten avser att uppmärksamma läsaren om vilket område denna studie berör.

Arbete
I nödvändighetens termer redovisas här för det begrepp som ligger till grund för denna uppsats. I 
boken Arbetslivet för Jan Ch Karlsson diskussionen; Vad är arbete? Svaret på frågan besvaras efter 
en redogörelse för potentiella brister och tolkningar av begreppet. Karlsson (2002) talar om att det 
är  av  begreppslig  fördel  att  betrakta  arbete  som  en  social  relation,  snarare  än  som  specifika 
aktiviteter.  Han  tydliggör  att  det  finns  andra  arbetsformer  än  de  vi  är  mest  familjära  med, 
lönearbete. Det är först när någon städar, målar, passar barn som anställd – alltså inom ramen för en 
social  relation  till  en  arbetsgivare,  som  arbetsformen  är  lönearbete.  Karlssons  definition  av 
begreppet  arbete  avser  alltså  att  inte  bara  att  inkludera  lönearbete  utan  snarare  samtliga 
arbetsformer.  Definitionen lyder att  ”de verksamheter som försiggår inom ramen för de interna 
sociala relationer – arbetsformer – som organiserar i vad man kan kalla nödvändighetens sfär i ett 
samhälle” (Karlsson, 2002, s.50).

Arbetsmiljö
I  den  gångna begynnelsen handlade  arbetsmiljöarbetet  främst  om att  skydda arbetstagaren från 
potentiella risker att skada sig i den fysiska arbetsmiljön. Det menar Nils Eriksson under kapitel 7 i  
Bengt Furuåkers litteratur Arbetslivets villkor. Begreppet arbetsmiljö har sedan dess tagit nytt fäste 
och  idag omfattar  begreppet  sedermera samtliga  faktorer  som omger individen i  dennes arbete 
(Eriksson, 1991, s.152). Bitgitta Eriksson och Patrik Larsson skriver om arbetsmiljö i kapitel 5 ur 
Arbetslivet.  De tar ställning till individens önskemål och menar på att alla människor vill arbeta 
under  trivsamma  och  ofarliga  förhållanden.  De  menar  på  att  arbetsmiljön  är  vad  den  den 
uppmärksamma arbetsgivaren har tagit hänsyn till. Idag försöker man arbeta med alla de faktorer 
som omfattar  individen i  dennes  arbete.  Arbetsmiljöarbetets  mål  avser  att  förebygga  hälsa  och 
olycksfall i arbetet (Eriksson & Larsson,2002, s.127f). I övrigt handlar det om att uppnå en god 
arbetsmiljö. Arbetsmiljön brukar delas upp i två delar, fysiska arbetsmiljöfaktorer och psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer. (Eriksson, 1991, s.153ff ; Eriksson & Larsson, 2002, s.127ff)

Prevent är  en förening som utför samverkan om arbetsmiljö mellan parter på arbetsmarknaden. 
Föreningen beskriver arbetsmiljö utifrån följande citat från sin hemsida;

Det är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av såväl fysiska som 
psykosociala  arbetsmiljöfaktorer.  Det  handlar  om allt  från  luft,  ljud,  kemikalier  och 
maskiner till arbetsmängd, arbetsinnehåll, stress och möjligheter till återhämtning. Även 
de sociala behoven ingår som en del i arbetsmiljön: arbetet ger tillfälle till utveckling, 
ny kunskap och gemenskap med arbetskamrater (Prevent.se, 25 februari, 2012).

Prevents beskrivning av arbetsmiljöbegreppet går i linje med vad svensk arbetsmiljölag beskriver 
om arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Där står nämligen att ”arbetsförhållandena skall anpassas till  
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människors olika förutsättningar i  fysiskt och psykiskt avseende. Teknik, arbetsorganisation och 
arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar 
som kan medföra ohälsa eller olycksfall” (SFS 1977:1160).

Ett aktivt arbetsmiljöarbete kan ur arbetsgivarens intresse förstås att om de anställda trivs, så gynnar  
det  företagets produktivitet  och effektivitet.  En andra orsak till  arbetsgivarens  intresse  gällande 
arbetsmiljö är man i tider av arbetsbrist vill kunna erbjuda bättre jobb än andra arbetsgivare och av 
den aspekt kunna attrahera arbetskraft (Eriksson & Larsson, 2002, s.129).

Fysisk arbetsmiljö
Prevent  (2011)  menar  på  sin  websida  att  människan  påverkas  av  faktorer  i  arbetsmiljön  som 
exempelvis  kan  vara  luft,  oljud,  kemikalier  och  maskiner.  Eriksson  &  Larsson  (2002,  s.130) 
fördjupar sig i att beskriva välkända fysiska arbetsmiljöfaktorer. De nämner dels oönskade ljud, 
med andra ord buller. Denna form av oönskade ljud kan leda till irritation och stress. I värsta fall 
kan det till och med leda till hörselskador eller ständigt öronsus, det vill säga tinnitus. Vibrationer är  
en  annan  arbetsmiljörelaterad  faktor  inom  fysisk  arbetsmiljö.  De  som  utsätts  för 
helkroppsvibrationer  har  visat  sig  oftare  lida  av  rygg  och  nackbesvär  än  de  som inte  utsätts. 
Vibrationer kopplat till hand och arm kan leda till så kallade vita fingrar. Det vill säga försämrad 
blodcirkulation  i  fingrarna.  Ibland  kan  det  även  talas  om  ett  termiskt  klimat  i  samband  med 
arbetsmiljö. Det termiska klimatet handlar om temperatur på arbetsplatsen, med andra ord värme 
och kyla. Normala förhållanden på arbetsplatsen är temperaturer mellan +15 och +25 grader. För 
hög värme kan leda till att vaksamhetsgraden hos arbetaren minskar. Med minskad vaksamhet på 
arbetsplatser med exempelvis kemikalier, maskiner eller allmänt fysiskt krävande jobb kan olyckor 
ske (Eriksson & Larsson 2002, s.131). Även kyla kan påverka arbetsprestationen. Kemiska ämnen 
av  olika slag  räknas  även de som arbetsmiljöfaktorer.  Vid exponering finns  risken att  kemiska 
ämnen  kan  leda  till  hudbesvär,  såsom  eksem  och  allergier.  Likaså  kan  olika  former  av 
luftföroreningar  påverka  hälsan.  Luftföroreningar  kan  orsaka  hösnuva,  astma,  och  kroppsliga 
lungsjukdomar. Till sist nämns tunga lyft som fysisk arbetsmiljöfaktor. Tunga lyft kan innebära en 
ökad risk för förslitningsskador, ryggbesvär och allmänna besvär i leder och muskler (Eriksson & 
Larsson 2002, s.130ff).

Psykosocial arbetsmiljö
Det andra stora området av arbetsmiljön är det psykosociala. Ökad medvetenhet om arbetslivets 
sociala och psykiska sidor byggde grunden för det psykosociala arbetsmiljöarbetet menar Eriksson 
(1991) i antropologin Arbetslivets villkor. Psykosocial är ett begrepp som ursprungligen användes 
av den amerikanske psykologen Erik Homburger Eriksson som uppmärksammade att människan 
samspelar med sin sociala omgivning (Eriksson 1991, s.155).

Ur  ett  psykosocialt  synsätt  beaktas  den  sociala  omgivningen  i  arbetsmiljön.  Man  ser  till  hur 
psykosociala  arbetsmiljöfaktorer  kan  påverka  individers  personliga  identitet.  Den  psykosociala 
arbetsmiljön innefattar dels sociala relationer men även arbetets  innehåll  och dess organisering. 
Samtidigt  handlar  den  psykosociala  arbetsmiljön  om samspelet  mellan  arbetsmiljö  och  individ 
(Eriksson 1991, s.156).

Det  går  att  skilja  på  psykosociala  faktorer  och  psykosociala  effekter  (Eriksson,  1991,  s.156). 
Exempel  på  psykosociala  faktorer  är  arbetets  innehåll  och  dess  organisering  i  förhållande  till 
individens förväntningar, samt relationer till arbetskamrater.  Konkreta exempel är arbetsuppgifter 
och relationen till chefen. Att sedan säkerställa vad psykosociala effekter är menar Eriksson (1991) 
är problematiskt. Det är problematiskt av den aspekt att fysiska arbetsmiljöfaktorer kan komma att 
påverka de psykosociala arbetsmiljön. Det är även ett faktum att en effekt kan utspela sig likadant 
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oavsett om den uppstår på grund av fysiska faktorer eller psykiska faktorer. Psykosociala effekter 
handlar alltså om de effekter och/eller konsekvenser som arbetsmiljön kan ha för arbetaren. Ett 
exempel på en effekt är ett beteendet hos arbetaren. Eriksson (1991) bidrar med sitt förslag till en 
definition av psykosociala effekter.”Psykosociala effekter är arbetsmiljöns psykologiska och sociala 
konsekvenser för individen” (Eriksson, 1991, s.156).

Den psykosociala arbetsmiljön har en omfattande vidd som man genom forskning av området har 
försökt  att  tygla.  Två  dominerande  perspektiv  inom  psykosocial  forskning  har  konkretiserats 
(Eriksson  &  Larsson,  2002,  s.137).  Det  första  av  de  två  är  vilket  benämns  som 
kvalifikationsperspektivet. Kvalifikationsperspektivets  huvudsakliga  forskningsområde  berör 
arbetets krav på de som utför arbetet. Det kan handla om hur påfrestande en arbetsuppgift är. Det 
andra psykosociala perspektivet är  stressperspektivet. Inom detta perspektiv ligger det i intresset, 
som framgår av namnet, att belysa de stresspåslag som arbete framkallar (Eriksson & Larsson 2002,  
s.137). Robert Karasek och Töres Theorell är två forskare som enligt Eriksson (1991, s.158) har 
lyckats  sammankoppla  dessa  två  forskningsperspektiv.  Deras  arbete  har  resulterat  i  den  krav, 
kontroll och stöd-modell som vi senare i detta arbete kommer att lära känna. Innan dess redovisas 
för potentiella effekter av arbetsmiljöarbete.

Arbetstillfredsställelse 
Att tillfredsställa sin personal på ett framgångsrikt vis kan förstås ur arbetsgivarens perspektiv ha 
många fördelar. Arbetstillfredsställelse som begrepp syftar i första hand till arbetarens känslor till 
sitt arbete och räknas enligt Aronsson et al. (2011, s.218) som en arbetsattityd. Denna attityd talar i 
stora drag om för oss hur nöjda personalen är med sitt arbete.

Enligt Aronsson et al. (2011) nämns ett flertal exempel på specifika områden på arbetsplatsen som 
kan  påverka  arbetarens  tillfredsställelse.  Några  beskrivs  vara  arbetsuppgifter,  chefen, 
arbetskamraterna eller lönen. Därmed är det underförstått att det går att vara tillfredsställd med ett 
område av arbetsplatsen och samtidigt  vara mindre nöjd eller   rent  av missnöjd med ett  annat 
område (Aronsson et al. 2011, s.219). Generellt talas det om tre huvudsakliga områden varigenom 
man vill förklara vart arbetstillfredsställelsen tar fäste vid. Det vill säga vart orsakerna grundar sig i 
över hur nöjda anställda är med sitt jobb. Dessa tre är arbetsmiljön eller arbetsklimatet, individens  
personlighet samt interaktionen mellan arbetsmiljön och personligheten. Således vill Aronsson et 
al. (2011) definiera arbetstillfredsställelse som en positiv känsla som speglar arbetet som helhet 
eller delar av det (Aronsson et al. 2011, s.219).

Tidigare studier förstärker Aronssons resonemang om den länk som existerar mellan arbetsmiljö 
och arbetstillfredsställelse. En studie från år 2012 studerade skillnader i arbetsrelaterade beteenden 
mellan offentlig och privat sektor i  Makedonien.  Resultatet  av samma studie påvisade att ”The 
relationship between work environment and job satisfaction was the strongest link in all subsequent 
analyses”  (Sardzoska  &  Tang,  2012,  s.385).  Även  en  nykommen  svensk  studie  har  visat  på 
relationen mellan arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Studien är en så kallad ”test-retest studie” 
vilket betyder att samma studie utfördes vid två tillfällen för att mäta likheter, skillnader och/eller 
förändringar.  Studien  utfördes  vid  första  tillfället  år  2002 för  att  följas  upp igen år  2009.  860 
stycken  sjuksköterskor  medverkade.  Resultatet  kunde  bland  annat  visa  på  att  förbättringar  av 
arbetsmiljöfaktorer hade ökat arbetstillfredsställelsen hos de arbetande (Jönsson, 2012, s.236).

2.1.1. Moderering och mediering

Arbetsmiljöfaktorer  kan  komma att  påverka  arbetstagaren (Eriksson,  1991,  s.150ff;  Eriksson & 
Larsson 2002, s.130ff; Aronsson et al. 2011, kap.9; Karasek & Theorell, 1990, ; Sardzoska & Tang, 
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2012, s.385; Jönsson, 2012, s.236). I detta avseende kan det även vara av vikt att beakta det samspel 
som sker inom och mellan både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Kunskap om samspelet mellan 
arbetsmiljöfaktorer  kan  öka  förståelsen  för  hur  arbetssituationen  kan  komma  att  påverka  de 
anställdas hälsa, välbefinnande och motivation (Aronsson et al., 2011, s.169).

Moderering och mediering är två begrepp som används för att förstå det samspel som sker mellan 
arbetsmiljöfaktorer. Aronsson et al. (2011) beskriver huruvida moderering betyder att effekten av en 
särskild  faktor,  exempelvis  buller,  kan  bero på  en  annan faktors  moderening.  Ett  synonym till 
moderering är dämpning. Ett exempel av en moderering vid en krävande arbetssituation är kontroll. 
Aronsson et al. (2011) tar vid en krävande arbetssituation variabeln buller som exempel. Bullret kan 
ha  en  negativ  inverkan på  individens  prestation  (Aronsson  et  al.,  2011,  s169).  Graden  av  hur 
negativt bullret sedan kommer att påverka individen har visat sig högre hos individer som saknar 
kontroll över bullerkällan än för de med större möjligheter till kontroll. Kontrollen ur exemplet har 
alltså en modererande effekt (Aronsson et al., 2011, s.170)

Mediering  är  ett  annat  begrepp  som  beskriver  samspelet  mellan  fysiska  och  psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer.  Mediering  kan  beskrivas  som att  föra  vidare.  Mediering  på  en  arbetsplats 
innebär  att  den  effekt  som en arbetsmiljöfaktor,  exempelvis  temperaturförändring,  ger  med sig 
egentligen går via en annan faktor. Denna egentliga faktor är den medierande faktorn. I fallet som 
Aronsson et al. (2011) beskriver benämns irritation som medierande. Vid en arbetssituation där det 
sker temperaturförändring kan irritation uppstå hos arbetaren. Enligt denna teori är det i fallet den 
medierande faktorn irritation som sedan kommer att skapa en konflikt och inte arbetsmiljöfaktorn 
buller i sig (Aronsson et al. 2011, s.169).

Figur.C -Olika typer av samspel mellan fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer (Aronsson et 
al, 2011, s.169).

2.1.2. Krav och kontroll-modellen

Både Eriksson (1991, s.156) och Theorell (2006, s.37) menar att tre av de viktigaste komponenterna 
när det  kommer till  den psykosociala arbetsmiljö utgörs av arbetskrav,  egenkontroll  och socialt 
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stöd. En tredje man som förmodat är beredd att hålla med om Eriksson och Therorells ställning är 
Robert  Karasek,  professor i  arbetsmiljöforskning vid University of Massachusetts. Eriksson och 
Therorells ställningstaganden grundas i själva verket på Robert Karaseks stressforskning. De tre 
komponenterna arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd ingår nämligen i krav, kontroll och stöd-
modellen som utvecklades av Robert Karasek tillsammans med och Töres Theorell, (Karasek & 
Theorell, 1990).

Till  en  början  utvecklades  modellen  med  enbart  två  komponenter.  Dessa  var  arbetskrav  och 
egenkontroll  (Karasek & Theorell,  1990,  s.32).  För  att  börja  i  rätt  ände  av  historien  redovisas 
därmed den ursprungliga modellen först i ordningen. Därefter följer en reviderad utgåva. 

Krav och kontroll modellens resa började med att Karasek och Theorell lyckades sammanstråla de 
två  psykosociala  arbetsmiljöperspektiv  som vi  sedan  tidigare  bekantat  oss  med.  Det  vill  säga 
kvalifikationsperspektivet  och  stressperspektivet.  Robert  Karasek  ställde  sig  frågor  gällande  om 
samma  aspekter  i  arbetsmiljön,  som  påverkar  stress,  även  kan  minska  produktiviteten  hos  de 
anställda? (Karasek & Theorell, 1990, s.10). Karasek & Theorell (1990) menade på att de många 
dåtida metoder som fanns om att minska på arbetsrelaterad stress fokuserade allt för mycket på 
individen. Vad de då menade på var att de tidigare metoderna endast fungerade hämmande för de 
konsekvenser som de verkligt bidragande faktorerna till stressen i själva verket hade orsakat. De 
egentliga bidragande faktorerna hittar man i arbetsutformningen (Karasek & Theorell, 1990, s.9). 
Det första som behövdes göras för att lösa problematiken var att ta fram nya modeller över den 
psykosociala arbetsmiljön inkluderande båda stress och produktivitet. Med denna sammanstrålning 
av de båda psykosociala forskningsperspektiven ville Karasek och Theorell kunna fastställa olika 
former av arbeten. Krav och kontroll-modellen blev deras resultat. I inledande del av kapitel 2 i 
deras  gemensamma  bok  redovisas  att  denna  tvådimensionella  modell  innehåller  dimensionerna 
krav och  kontroll. Ett  bestämt  arbetets  samspel  mellan  höga  och  låga  nivåer  av  dessa  två 
dimensioner kategoriserar yrket utifrån dess psykologiska status. Syftet med modellen var att mäta 
om arbetares psykiska status skiljde sig i relation till de krav som ställdes genom den psykosociala 
arbetsmiljön och den kontroll som arbetare hade på arbetet. Karasek och Theorell (1990) redovisar 
även för en inledande hypotes. Den förutsade att vid arbetarens kontroll över arbetet kom stressen 
att sjunka och lärandet öka. Medan graden av krav skulle komma att påverka både lärandet och den 
stress som arbetaren upplevde (Karasek & Theorell 1990, s.61).

Krav
Krav-dimensionen av krav och kontroll -modellen innebär generellt sett de arbetskrav som ställs på 
arbetaren.  Det  handlar  mer specifikt  om hur pass hårt  ledningen eller  chefen för  medarbetaren 
ställer tidsfrister för arbetsuppgifter. Det kan även handla om hur många kollin som den arbetande 
lyckas producera på en förbestämd tid eller hur många räkningar som måste betalas en specifik 
vecka. Kraven kan medföra psykologiska effekter för arbetaren. Exempel på sådana effekter eller 
bördor är för hög grad av mental ansträngning vid en specifik arbetsuppgift, det vill säga stress. 
Stress  kan  bland mycket  annat  leda till  problem att  hantera  fler  saker samtidigt  och att  utföra 
arbetsuppgiften i rätt takt och ordning (Karasek & Theorell 1990, s.62).

Kontroll
Dimensionen Kontroll beskrivs innefatta två tätt sammankopplade begrepp. Den första av dessa två 
är auktoritet  över  beslut  eller  på  engelska  decision  authority.  Begreppet  beskriver  arbetarens 
möjlighet till handling och dess utrymme. Det beskriver alltså vilka möjligheter den arbetande har 
att ta egna initiativ i strukturen av sitt egna arbete och att utföra egen planering av arbetsuppgifter.  
Det innebär även i vilken mån den arbetande får möjlighet att medverka i ledningsfrågor och av 
organisationens utveckling (Karasek & Theorell, 1990, s.58f).
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Det andra begrepp som Karasek och Theorell talar om är arbetets utrymme för skicklighet eller skill  
discretion.  Detta  begrepp  beskriver  hur  väl  den  arbetande  får  möjlighet  att  använda  sina 
kvalifikationer i arbetsuppgifterna. Då det finns utrymme för skicklighet och intellektuell aktivitet 
finns det även möjlighet för den enskilde att utöva kontroll (Karasek & Theorell 1990, s.58f).

Den ursprungliga modellen innefattande de grundande två komponenterna krav och kontroll kom 
att se ut likt nedan.

Figur.D – Krav och kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 1990, s.32).

Ett arbete hamnar i en av de fyra rutorna enligt modellen beroende av om arbetet kategoriseras av 
höga eller låga grader av krav och kontroll. Desto längre ner på modellens diagonala linje riktad 
mot ”A” ju högre risk av negativa utfall av psykologisk ansträngning löper arbetaren. Desto högre 
upp på den diagonala pilen riktad mot ”B” ju högre effekt på lärandet har arbetet samt en högre  
motivation till utveckling av ny hanteringsförmåga av potentiella stressmoment som arbetet medför. 
(Karasek & Theorell, 1990, kap.2, s31ff).

De fyra kombinationerna av hög och låg grad av krav och kontroll kategoriserar det studerade yrket  
enligt  krav och kontroll-modellen.  Kombinationerna är  benämnda som  high-strain,  active,  low-
strain och passive arbeten (Karasek & Theorell, 1990, s.31ff). 

High-strain
Arbeten som ställer höga krav och samtidigt ger en låg grad av kontroll till arbetaren, så kallade 
high-strain yrken tenderar att ge negativa psykiska effekter för den arbetande (Karasek & Theorell, 
1990, s.31f). Dessa yrken har visat sig öka risken dels för utmattning men även ångest, depression 
och allmänt försämrat psykiskt välmående hos den arbetande. Terkel (1972) refererad i Karasek och 
Theorell  (1990,  s.31)  berättar  att om ett  fiktivt  arbetsrelaterat  scenario.  Scenariot  beskriver  en 
arbetssituation där arbetarna har en låg grad av kontroll.  Samtidigt bestämmer ledningen att en 
ökning av arbetstakten ska ske. Därmed ökar arbetskraven på arbetaren. Ett sådant scenario menar 
Karasek och Theorell (1990, s.31) kommer inte bara att ge ett konstruktivt gensvar från arbetarna. 
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Förändringen kan till och med komma att leda till hopplöshet, maskning, aggressivitet eller social 
tillbakadragenhet hos arbetarna. Det är inte bara fria tyglar gällande arbetets formaliteter som lättar 
på anspänningarna. Att få friheten och möjligheten till att delta och engagera sig i arbetsdagens mer 
informella  stunder  likt  kaffe  och  rökraster  har  visat  sig  ha  inverkan  på  den  psykologiska 
anspänningen (Karasek & Theorell,  1990, s.31f). Karasek & Theorell  (1990) menar att brist på 
frihet över informella aktiviteter eller avslappning är en form av begränsning. Brist på frihet är 
således ett krav och inskränker på arbetarens kontroll över sina egna handlingar i arbetet Karasek & 
Theorell (1990, s.32). Inskränkning av kontroll på arbetsplatsen kan ha varit orsaken till det höga 
antal hälsorelaterade rapporteringarna som kom från 80-talets maskinstyrda arbetare. Karasek och 
Theorell (1990) refererar även till forskning i området som  talar för ökad ångest vid uteblivande av 
rutiner såsom raster. Ett exempel är en studie som undersökte en grupp Polynesiska fiskare. Dessa 
fiskare utförde vanligtvis ritualer under arbetstid likt västerlänningen tar sin fikapaus. Det visade 
sig att vid de tillfällen då fiskarnas ritualer uteblev på grund av försämrad fiskfångst ökade ångesten 
bland fiskarna avsevärt (Karasek & Theorell 1990, s.34).

Active
De arbeten som ställer  höga krav  på  arbetaren  och där  arbetaren  har  en hög grad  av kontroll 
benämns enligt Karasek & Theorell (1990, s.35) som active. Dessa yrken är högst utmanande för 
arbetaren  och  kräver  höga  prestationer.  Trots  dessa  höga  krav  kan  ingen  tydlig  psykologisk 
ansträngning påvisas. Situationer och yrken som hamnar i denna del av Krav och kontroll-modellen 
kan vara kirurger som utför svåra operationer, klättrare som snart ska bestiga ett icke bemästrat berg 
eller basketspelare i toppform med motståndare som är i lika bra form som dem är. Orsaken till att  
dessa yrken inte påvisar någon tydligt psykologisk ansträngning är att  behärskningen, kontrollen, 
som arbetaren har kan balansera kraven (Karasek & Theorell 1990, s.35). Arbetssituationer som 
dessa är intensivt krävande då arbetaren utsätts för krävande uppgifter. Trots detta känner arbetaren 
en hög grad av kontroll. Samtidigt ges friheten att använda alla sina potentiella färdigheter. Sådana 
arbeten leder enligt Karasek & Theorell (1990, s.35) till lärande. Då arbetaren får friheten att själv 
bestämma, det vill säga att ha kontroll över på vilket sätt situationen bör hanteras på bästa sätt, så  
öppnar möjligheten för att lära sig av både misstag och framsteg. Om arbetaren skulle hantera sin 
uppgift på ett sämre sätt och stressen ökar kan arbetaren själv justera detta för att få bättre utfall till  
nästa tillfälle.. Från denna typ av arbeten förutses inte bara lärande utan även personlig utveckling. 
Kontrollen  som arbetaren  känner  förmildrar  den  psykologiska  anspänningen och blir  för  yrken 
inom denna kategori därmed endast genomsnittlig. De mest utmanande arbetena, det vill säga de så 
kallade  active-arbeten  har  även  visat  sig  vara  de  arbeten  som  ger  högst  grad  av 
arbetstillfredsställelse hos arbetaren, (Karasek & Theorell 1990, s.35f).

Low strain
Det finns även yrken där arbetaren har hög kontroll samtidigt som kraven är låga. Dessa arbeten 
benämns  av  Karasek  &  Theorell  (1990,  s.36)  som  low-strain.  Exempel  på  sådana  yrken  är 
reparatörer och driftpersonal. Situationer som personal inom ett sådant yrke utsätts för är alltid 
inom dennes kontroll. Därmed tillåts den arbetande att hantera situationerna på ett så när optimalt 
sätt som är tänkbart. Dessa yrkesgrupper visar sig ha en låg grad av sjukfrånvaro och psykologisk 
ansträngning. De är både friskare och lyckligare än genomsnittet (Karasek & Theorell 1990, s.36).

Passive
Den fjärde och sista kategorin av arbete benämner Karasek & Theorell (1990, s.36ff) som passive. 
Dessa yrken karaktäriseras av att både kraven som ställs på arbetaren är låga likväl som arbetarens 
kontroll över arbetet. Att arbeta med ett passivt yrke medför en genomsnittlig risk för sjukdom. 
Även den psykologiska ansträngning är genomsnittlig. Montörer som arbetar på löpande band är ett 
sådant yrke (Karasek och Theorell, 1990, s.36). Passiva yrken som att arbeta som montör kan bidra 
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till att inlärda kunskaper och färdigheter avdunstar och försvinner. Passiva arbetare riskerar även att  
göra sig fysiskt illa i större grad än andra arbetare. Den ökade risken för olyckor beror främst på att 
arbetarens uppmärksamhet förskingras i och med att kraven är låga. Dessutom missgynnar dessa 
yrken arbetsgivaren. Förlorade kunskaper, uteblivande av arbetsrelaterade utmaningar och strama 
arbetsmiljövillkor förhindrar arbetaren att testa nya idéer. Idéer som Karasek och Theorell (1990) 
menar skulle kunna förbättra arbetsprocessen. Sådana förslag kommer inte att komma upp till ytan 
och en förbättring av arbetsplatsen kommer därmed inte ske. Det menar Karasek & Theorell (1990, 
s.38). En arbetsplats med övervägande passive yrken har en icke motiverande arbetsmiljö. En sådan 
arbetsplats  kan  leda  till  försämrad  av  arbetsmotivation  och  produktivitet.  Även  privatlivet  blir 
påverkat. Exempelvis påvisar Karasek studier av att så kallade passive arbetare är mindre politiskt 
aktiva än andra yrkesgrupper (Karasek & Theorell, 1990, s.38).

2.1.3. Krav och kontroll-modellen inkluderat socialt stöd

Den vuxna individen tillbringar stor del av sin tid på sin arbetsplats. Det innebär att de sociala 
relationer som finner sig på arbetsplatsen kan komma att ha stor betydelse för många människor. 
Det  menar  Eriksson  (1991,  s.165)  i  boken  arbetslivets  villkor.  Efter  studier  av  arbetsmiljöns 
inverkan på hjärt och kärlsjukdomar tillförde Jeff Johnson socialt stöd som en tredje dimension till 
den tidigare krav och kontroll-modellen. Eriksson (1991) menar att utgångspunkten i Jeff Johnsons 
studier var att socialt stöd, förutom att ha direkt betydelse för individen, även kunde fungera som 
buffert.  Ett  starkt  socialt  stöd  genererar  i  samhörighet  (Eriksson  1991,  s.165).  Samhörigheten 
fungerar alltså som resurs då arbetaren ställs inför krav från omgivningen. Johnson menade på att 
indirekt  byggs  denna  buffert  upp  som  slår  in  när  arbetaren  ställs  inför  krav  på  arbetsplatsen 
(Eriksson 1991, s.165).

Figur.E – Krav, kontroll och stöd -modellen (Karasek & Theorell, 1990, s.70).

Robert Karasek och Töres Theorell kom att bli influerade av de resonemang som Jeff Johnson förde 
Eriksson (1991, s.165f).  De valde snart  att  själva utveckla den ursprungliga krav och kontroll-
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modellen.  Den nyare  modellen kom att  heta  krav,  kontroll  och  stöd-modellen  (Eriksson 1991, 
s.166). En revidering av teorin fanns i tanken redan tidigare än så menar Karasek & Theorell (1990, 
s.68). De menar att ända sedan de allra första studierna av psykosocial arbetsmiljö har det stått klart 
att arbetarens relation till sin närmsta chef har inverkan på produktivitet (Karasek & Theorell, 1990, 
s.68) Karasek och Theorell redovisar i sin gemensamma bok för studier som talar för resultat som 
stödjer  det  sociala  stödets  inverkan  på  arbetsplatsen.  En  av  dessa  studier  är  utförd  av  den 
amerikanska regeringen för hälsa, utbildning och välfärd. Denna studie påvisar att handledarens 
stöd korrelerar med arbetares arbetstillfredsställelse och låg psykologisk ansträngning. Det sociala 
samspel  som  sker  på  arbetet  är  uppenbart  en  huvudsaklig  komponent  i  hälsa  och 
beteendereaktioner.. Vidare forskning har även visat att med socialt stöd i det dagliga arbetet har 
depression sjunkit dramatiskt. Den sociala relationer finns mellan såväl kunder och medarbetare 
som medarbetare och chefer och övre chefer.  En utveckling av den tidigare krav och kontroll-
modellen var därmed ett måste (Karasek & Theorell 1990, s.69).

Det har även av senare studier påvisats att socialt stöd har direkt inverkan på arbetarens kontroll då 
denne ställs inför uppgifter. Socialt stöd hämmar depression och korrelerar med höga prestationer 
(Park et al., 2004). Dormann & Zapf (1999) har i sin studie särkilt belyst de effekter som det sociala 
stödet från handledare och/eller närmsta chefer medför. Denna studie visade att låg grad av socialt 
stöd från chefen ökade depression bland personalen. Det visade sig alltså att det var sociala faktorer 
som orsakade denna ökning av depression. De sociala stödet visade sig även ha en motsatt effekt då 
det återfanns i hög grad från chefen. Det vill säga att det sociala stödets inverkan på depression var 
så att när det fanns till så minskade depression och när det inte fanns så ökade depression ( Dormann 
& Zapf, 1999).

Med grund i resultat av liknande studier och Jeff Johnsons resonemang kom en revidering av krav,  
kontroll-modellen att äga rum. Den tredje dimensionen, social stöd fick därmed ta plats.  Karasek & 
Theorell (1990) har valt att definiera socialt stöd som alla nivåer av hjälp gällande social interaktion 
som sker på arbetet från både medarbetare och chefer (Karasek & Theorell, 1990, s.69).

Definitionen av begreppet har krävt en uppdelning. Karasek & Theorell (1990, s.70f) har därför 
delat upp socialt stöd i två former. Dessa två former är  socioemotionellt stöd  och  instrumentellt  
socialt  stöd.  Det  först  nämnda  sker  främst  i  ett  känslomässig  integrerande  och  tillit  mellan 
medarbetare, chefer och andra på arbetsplatsen. Det går att tyda graden av socioemotionellt stöd på 
en arbetsplats genom styrkan av arbetsgruppers normer. Med de menat de normer som formar de 
beteendemönster som präglar arbetsplatsen. Man kan även tyda denna form av socialt stöd genom 
att iakta arbetsgruppens sociala sammanhållning och integration. Det socioemotionella stödet kan 
enligt Karasek & Theorell 1990 stödja den psykologiska anspänningen hos individen (Karasek & 
Theorell, 1990, s.70f). Med andra ord har socialt stöd visat sig ha inverkan på stress.

Den andra formen av socialt stöd är instrumentellt socialt stöd.  Instrumentellt stöd beskriver det 
sociala stöd som arbetare kan få genom extra hjälp och assistans i arbetsuppgifter, riktlinjer och 
hjälpmedel som information och kunskap (Karasek & Theorell, 1990, s.71).

2.2. Yrket förskollärare

Följande del kommer att redovisa för information om yrket som förskollärare och den utbildning till 
förskollärare som bland annat går att ta vid Karlstad universitet. Texten avser att uppmärksamma 
läsaren om vilket område denna studie berör.
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Förskollärarens roll
Förskolelärarens  föregångare  var  barnträdgårdsledarinnor,  en  yrkeskår  av  ogifta  borgardöttrar 
menar Sonja Kihlström (1998) i sin bok Förskollärare – om yrkets pedagogiska innehåll. I tiden löd 
att kvinnan skulle blir mor, det var hennes största roll i livet. Om inte mor så kunde hon även bli 
ledarrinna. Kihlström (1998, s.14) talar om att denna ledarrinna skulle se sitt yrke som ett kall.  
Kihlström (1988) menar att man redan på namnet kan tyda vilket synsätt som man hade på yrket 
och barnen. Barnen skulle ledas, och ledarinnan skulle ses som en förebild både för barnen och 
mödrarna,  hon  var  den  andliga  modern.  Det  var  viktigt  att  barträdgårdsledaren  hade  rätt 
personlighet, att hon skulle ha kärlek till barnen, glatt och livligt sinne, var lugn och självbehärskad, 
hade  barnasinne,  talade  modersmåligt  rent  och  utan  brytning.  Hon  skulle  även  kunna  sjunga 
behagligt  (Kihlström 1998,  s.16).  Vidare  skulle  ledarinnan inte  vara  tankspridd,  vara  mild  och 
rättvis,  hon  skulle  utbilda,  ha  inre  kallelse  för  yrket  samt  att  inte  enbart  arbeta  för  sin  egen 
försörjnings skull. Även längre fram i tiden ansågs ledarinnans personliga egenskaper som mycket 
viktiga. Exempelvis bör hon ha ängelns tålamod, vara konstnärlig och kunna berätta historier. Hon 
skulle dessutom vara utbildad inom psykologi och praktisk pedagogik. Kihlström (1998) talar om 
att  barnpsykologer under  1940-talet  menade att  arbetet  till  större  del  ska handla om fostran än 
undervisning (Kihlström 1998, s.17). I slutet av 90-talet och nu till en början av 2010-talet beskrivs 
yrket förskollärare något annorlunda i jämförelse med den tidigare beskrivningen. Till  exempel 
beskriver Arbetsförmedlingen yrket med att;

Förskolläraren arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling från de 
första orden fram tills dess att de börjar första klass. I det dagliga arbetet med barnen 
ingår  bland  annat  lek,  samtal,  sång,  drama  och  bild.  I  arbetet  ingår  även 
föräldrakontakter och pedagogisk dokumentation. Engagemang, inlevelseförmåga och 
förståelse  för  andra  människor  är  viktiga  egenskaper  för  en  förskollärare 
(Arbetsförmedlingen, 26 februari, 2012).

Idag kan vi se en förskollärarroll som mer liknar lärarens, pedagogens. Yrket benämns numera som 
förskollärare berättar  Kihlström (1998, s.17). Tidigare har man beskrivit om förskolläraren som 
ledare för hela förskoleverksamheten. Denna syn har förändrats på så vis att en förskollärare idag är 
en del av personalen och därmed är ansvaret för barnen fördelat över hela verksamheten. Även idag 
har  man synpunkter  på  personalens  personligheter.  Personalen  ska  idag  vara  öppen,  varm och 
lyhörd. Kihlström refererar till Sverige Förskollärares Riksförening (SFR). Föreningen beskriver att 
för att bli förskollärare krävs dels kunskaper om barns utveckling och gruppdynamik. Det beskrivs 
även  att  förskollärare  behöver  vara  empatiska.  Den  främsta  likheten  mellan  då  och  nu  är  det 
pedagogiska ansvaret menar Kihlström (1998). Liknelsen har som tydligast synts i de pedagogiska 
programmet som heter, ”Lära i förskolan” (Kihlström 1998, s.26f).

Efter en studie av förskollärare och deras yrke har Kihlström (1998, kap.3) kunnat konstatera en 
uppsättning områden som karaktäriserar förskolelärarens yrke idag. Först nämns att de förskollärare 
som har ingått i hennes studier ger uttryck för ett eller flera mål med yrket. Dessa mål indelas i tre 
och beskriver vad förskolläraren själv menar att hennes arbete med barnen går ut på. Somliga visade 
sig vara mest inriktade mot att ta hand om barnen, där målet är att barnen ska var välmående och 
trivas  på  dagiset.  Ett  annat  mål  är  att  utveckla  barnens  personliga  förmågor.  Det  tredje 
huvudsakliga målet är att lära barnen något under deras vistelse på dagiset (Kihlström 1998, s.34f).

Den studie som Kihlström (1998) har utfört resulterade således i information om förskollärarnas 
själva handlande. Det vill säga det egenskaper som förskollärarna själva uppfattar att de bör ha. 
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Näst  intill  samtliga  nämner att  yrket  kräver  lyhördhet. Lyhördhet  är  att  uppmärksamma och se 
barnen, ha respekt, lyssna på dem och ta hänsyn till deras viljeyttringar (Kihlström 1998, s.34f).

Arbetsförmedlingen redovisar på deras hemsida för ett antal egenskaper som en person bör tänka på 
i valet av att arbeta som förskollärare. De nämner att man måste vara intresserad av att arbeta både 
med barn och vuxna, ha intresse av och förmåga att samarbeta. Man bör även ha intresse av att 
utveckla analytiska och reflexiva kompetenser. Slutligen bör man vara beredd på att arbeta med små 
barn kan innebära en del lyft  och obekväma arbetsställningar (Arbetsförmedlingen, 26 februari, 
2012).

Liksom  Kihlström  (1998)  har  även  Liv  Møklebust  (1994)  studerat  yrket  förskollärare.  Hon 
konstaterar vikten av förskollärarens förmåga att hantera både enskilda individer och hela gruppen. 
Møklebust (1994) har skrivit boken Vad kan en bra förskollärare? Hon poängterar vikten av att som 
förskollärare kunna se det  unika hos barnen samt  förmågan att komma dem nära.  Innebörden av 
Møklebust  fokus  skulle  kunna  liknas  med  vad  Kihlström  (1998)  menar  med lyhördhet.  Liv 
Møklebust  fortsätter  att  redovisa  för  sina  uppfattningar  om  förskollärarens  förmågor  och  vill 
uppmärksamma deras förmåga att tolerera och hantera en kaotisk vardag. De måste vara beredda på 
vad som helst,  när  som helst.  Med andra  ord med Møklebust  (1994) att  förskolläraren  har  en 
arbetssituation där de måste acceptera att de inte kan ha total överblick (Møklebust 1994, s108).

Utbildningen till förskollärare
Idag  är  utbildningen  till  förskollärare  lika  lång  som  för  en  ingenjör,  kommunikatör  eller  en 
personalvetare.  Utbildningen  till  förskollärare  sker  via  universitetsstudier  och  urvalet  sker  via 
betygsskala (Lärarförbundet. 26 februari, 2012). Antagningspoängen för att komma in på Karlstad 
universitets  Grundlärarprogrammet,  Förskoleklass  och  grundskolans  årskurs  1-3 var  13,90. 
Siffrorna  är  baserade  på  höstterminen  2012.  Detta  med  urvalsgruppen  BI,  det  vill  säga 
gymnasiebetyg  utan  komplettering.  Antagningspoäng  för  urvalsgrupp  HP,  det  vill  säga 
högskolepoäng, var samma år och termin 0.10. För Förskollärarprogrammet på samma universitet, 
samma år  och  samma termin  var  antagningspoängen för  urvalsgrupp  BI  istället 14,40.  HP för 
samma program, samma år var 0.10 (VHS; studeravidare, 4 mars, 2012).

Hos Arbetsförmedlingen går det att tyda att förskollärarprogrammet är en av fyra lärarexamina som 
finns. Omfattningen på programmet är tre och ett halvt års heltidsstudier. Det första studieåret på 
utbildningen  läser  samtliga  inriktningar  en  gemensam  utbildningsvetenskaplig  kärna.  Kärnan 
innefattar generella lärarkunskaper, exempelvis betygssättning och bedömning. Redan under första 
året år följer verksamhetsförlagd utbildning ute på en förskola.  (Arbetsförmedlingen, 26 februari, 
2012). 

Som studerande till förskollärare tillbringar man till större delen av sin utbildning på universitetet 
för  att  läsa  in  sig  på  teori.  Mer  specifikt  omfattar  den  teoretiska  delen  av  utbildningen  som 
förskollärare 150 högskolepoäng.  Den praktiska delen, det vill säga verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) omfattar 30 högskolepoäng. 

2.3. Verksamhetsförlagd utbildning

På  Sveriges  universitet  och  högskolor  ges  förskollärarstudenterna  möjlighet  att  få  praktisk 
erfarenhet i form av verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning förkortas VFU. 
På Karlstad universitet utför studenterna vid det nya förskollärarprogrammet verksamhetsförlagd 
utbildning  omfattande  totalt  20  veckor  VFU.  För  de  studenter  som  fullföljer  hela 
förskollärarprogrammet  omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen totalt 30 högskolepoäng. 
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En VFU period omfattar vanligtvis två till fem veckor.

På lärarförbundets hemsida skrivs att dagens lärarutbildning ska innehålla både praktik och teori 
samt att dessa ska vara nära varandra. Den del som studenter läser på högskolan eller universitet ska 
tillsammans  med  den  verksamhetsförlagda  utbildningen  skapa  en  helhet.  (Lärarförbundet,  26 
februari,  2012).  Samtliga  lärarstudenter  har  enligt  Lärarförbundet  (26  februari,  2012) 
verksamhetsförlagd utbildning. Det beskrivs att studenten kommer att tillhöra ett arbetslag och vara 
med i så väl planering som genomförande av pedagogiska aktiviteter och uppföljning under VFU,n. 
Syftet är att studenterna ska få möjlighet att finna sina egna lösningar och att dem ska få utrymme 
för  analyserande  och  reflektion  kring  sitt  eget  förhållningssätt  och  sina  ställningstaganden. 
Studenter  under verksamhetsförlagd utbildning räknas  enligt  Lärarförbundet  (26 februari,  2012) 
som lärare i lärarutbildningen. 

VFU-period
I  denna  studies  mening innefattar  en  VFU-period tre  delar.  Första  delen  är  vilken  har  valt  att  
benämnas som den förberedande delen.  Vid denna del  av VFU-perioden befinner  sig studenten 
fortfarande på universitetet för att dels få information och uppgifter gällande den aktuella VFU,n. 
Den andra delen är den som omfattar det faktiska VFU-förfarandet på förskola. Under den delen är 
studenten placerad ute på en förskola. Tidsomfattningen för delen tiden på förskolan är mellan två 
och fem veckor. Den  tredje delen är benämnt till uppföljning. Vid denna tid är studenten tillbaka på 
universitetet. Ibland innefattar denna del så kallad skrivtid. Det vill säga tid som är specifikt avsatt 
för  att  studenterna  ska  skriva  klart  de  uppgifter  de  fått  under  den  förberedande  delen. 
Tidsomfattningen för förberedande del samt uppföljande del varierar beroende av aktuell kurs och 
kursansvarig  lärare.  Därmed  är  ej  tidsomfattningen  fastställd  i  denna  studie.  Nedan  illustreras 
figur.B hur en VFU-period delas upp enligt denna studie.

Figur.B – Illustration över en fullständig VFU-period.
VFU-handläggare
Anställd på universitetet vid Lärarutbildningens kansli. Ansvarar för att varje student får en VFU-
placering  i  lämplig  verksamhet.  VFU-handläggare  hanterar  utbetalning  av  VFU-ersättning  till 
kommuner/skolor samt handlägger ärenden gällande byte av partnerområde.

VFU-samordnare
Varje partnerområde har en VFU-samordnare eller motsvarande som placerar studenten hos en lokal 
lärarutbildare/ett lärarlag. VFU-samordnaren ansvarar för att den information som skickas ut till 
partnerområdet från universitetet kommer till rätt lokal lärarutbildare tillhanda, samt hanterar byten 
av VFU-placering inom partnerområdet. I vissa kommuner finns en huvudsamordnare som ansvarar 
för organisation av den verksamhetsförlagda utbildningen.

VFU-ansvarig kurslärare
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Är den lärare som är anställd av universitetet och som ansvarar för den delkurs som VFU-perioden 
tillhör. 

Handledare/lokal lärarutbildare
En lokal  lärarutbildare  finns  på var  förskola  där  VFU utförs.  I  dennes roll  ingå att  stödja  den 
enskilde lärarstudentens utveckling till professionell lärare. Lärarutbildaren ska stödja, uppmuntra, 
utmana och bedöma den studerandes insatser. Till uppdraget hör även att tillsammans med andra 
lärarutbildare  inom samma partnerområde svara  för  kontinuitet  i  studentens  utbildning samt  att 
ansvara  för  utveckling  av  de  verksamhetsförlagda  momenten.  Det  nämns  även  att  den  lokala 
lärarutbildaren således ska vara ett stöd vid samtal med studenten om dennes framtida yrkesval 
(VFU-dokument inför VFU-kurs, 25 mars 2013).

VFU-praktikant/student/respondent
Är studiens urval. De är vilka individer som denna studie har intervjuat. Är studerande vid Karlstad 
universitet idag eller har nyligen erlagt examen som förskollärare.

Övriga kollegor
De kollegor som befinner sig i praktikanternas omgivning under tiden på förskolan och arbetar som 
förskollärare.
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3. Metod

Några av studiens utgångspunkter är att nå ett så tillförlitligt och trovärdigt resultat som möjligt. 
Följande metodkapitel kommer att redovisa för studiens metodiska åtgärder. Lika grundläggande 
som att  nå en studie med hög grad av tillförlitlighet och trovärdighet har varit  att följa en god 
forskningsetik. Detta arbete avser därmed att följa den kodex som senast år 2008 reviderats och har 
sedan år 1964 benämnts som Helsingforsdeklarationen. De etiska överväganden som gjorts syftar 
även  till  mer  specifika  etiska  aspekter  som  är  av  värde  vid  kvalitativa  studier,  i  synnerhet 
intervjustudier. En allt mer djupgående diskussion kring studiens etiska överväganden återfinns i 
avslutande  del  av  detta  metodkapitel,  forskningsetik.  Främst  följer  en  upplysning  av  studiens 
centrala metodologiska handlingsplan.

3.1. Datainsamlingsmetod

Karasek och Theorells  krav, kontroll och stöd-modell har i denna studie använts för att lokalisera 
arbetsmiljöfaktorer och för att förankra dessa teoretiskt. Denna kvalitativa studie har avsett att ta del 
av respondenternas berättelser och upplevelser av verksamhetsförlagd utbildning. Dessa berättelser 
och upplevelser skulle kunna vara information som ligger på ett personligt plan för respondenterna. 
Därmed övervägdes ett kvalitativt förhållningssätt.

Vald datainsamlingsmetod har tagit hänsyn till Jeff Johnsson revidering av Karasek och Theorells 
krav,  kontroll  och  stöd-modell där  även  dimensionen  socialt  stöd  fick  utrymme.  Psykologiska 
teorier  som  subjektivitet  och  perception  är  bara  några  vilka  talar  för  människans  unika  och 
individuella  uppfattning  av  situationer,  handlingar,  upplevelser  och  så  vidare.  Det  har  legat  i 
studiens intresse att lokalisera denna individuella tolkning. Det vill säga att avsikten har varit att ta 
del VFU-praktikantens upplevelser av arbetsmiljön. Denna argumentation styrks av den beskrivning 
som Patel & Davidson (2003) använder då de redovisar för kvalitativa intervjuers syfte. De säger att 
syftet  är  att  upptäcka  och  identifiera  egenskaper  eller  beskaffenheten  hos  något,  t.ex.  den 
intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidson, 2003, s.78). Den 
kvalitativa  undersökningsmetoden  kan  i  denna  mening  tänkas  tillåta  intervjurespondenterna  att 
utrycka sina efterenheter och åsikter på ett beskrivande sätt och på ett mer individuellt plan än den 
kvantitativa kan tänkas tillåta. 

Andra  kvalitativa  datainsamlingsmetoder  var  uteslutna.  En  annan  kvalitativ  metod,  exempelvis 
observation,  skulle  möjligtvis  vilseleda  de  faktiska  upplevelser  som  respondenten  rapporterar. 
Risken skulle kunna finnas att en observation skulle förlita sig mer på forskaren. Med det menat att 
forskaren skulle kunna besitta andra tolkningar än vad de observerade i själva verket skulle vilja 
rapportera. Då studien avser att samla in information som är återberättelser av en längre period vore 
en observation högst olämpligt. Med andra ord skulle observationer ta för långt tid. För att förankra 
denna ståndpunkt i teori nämner Patel & Davidson (2003) att när man använder sig av observation i 
en undersökning måste man skilja på faktiska beteenden och tolkningen av vad beteendet betyder. 
Observera att denna studie inte syftar till att observera beteenden i vars metodologiska alternativ i 
ett sådant fall bör vara en observationsstudie (Patel & Davidson 2003, s.89f)

Intervjuguide
Intervjuerna var halvt strukturerade. Anledningen till denna metod följer vad Hayes (2000, s.121) 
nämner om att respondenten i halvt strukturerade intervjuer tillåts svara fritt på de frågor som ställs.
Med utgångspunkt att nå tillförlitliga resultat har intervjuguiden skapats ur redan etablerad teori. 
Med det menat att intervjuguiden är en översättning av den ursprungliga mall som Karasek och 
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Theorell har använt vid kvantitativa studier. Studiens använda intervjuguide följer krav, kontroll och 
stöd-modellen tre  dimensioner  arbetskrav,  egen egenkontroll  och  socialt  stöd.  Ur denna aspekt 
omfattar intervjuguiden Karasek och Theorells fullständiga teori (Se, Karasek & Theorell, 1990, 
s.337, för intervjuguidens mall)

Till följd av syftet avser intervjuguiden att förtydliga vem som gör vad, när och hur. I denna linje 
har intervjuguiden operationaliserats. Vad som då menas är att intervjuguiden är skapad på så vis att 
den delar upp den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i tre delar. Den första delen av VFU-
perioden är den  förberedande, den andra  tiden på förskolan och det tredje är  uppföljning-en efter 
VFU. VFU-perioden varar mellan två till fem veckor exkluderat den förberedande och uppföljande 
delen. Den förberedande och den uppföljande delen varierar i tidsomfattning beroende av kurs och 
är därmed inte fastställt. Inom den förberedande delen ställdes en reducerad upplaga frågor av de 
tre dimensionerna, krav, kontroll och socialt stöd. Den andra delen, vilken är den centrala i denna 
undersökning, ställdes en fullständig uppsättning frågor enligt arbetskrav, egenkontroll och socialt 
stöd. Slutligen ställdes enbart frågor gällande socialt stöd i den tredje avslutande delen uppföljning.  
Detta förtydligande har i huvudsak genomförts av en anledning. Denna anledning är att optimera 
teorin krav, kontroll och stöd-modellens tillämpbarhet på en fullständig VFU-period. En fullständig 
VFU-period  innefattar  alltså  den  förberedande,  tiden  på  förskolan och  uppföljning-en.  Krav, 
kontroll och stöd-modellen är avsedd undersöka arbetsmiljöfaktorer, det vill säga miljöfaktorer som 
verkar på arbetsplatser. Det är således endast inom delen tiden på förskolan av VFU-processen som 
den  fullständiga  modellen  är  tillämpbar.  Med  andra  ord  är  den  främsta  anledningen  till  denna 
uppdelning av intervjuguiden snarare att förtydliga för uppdragsgivaren  när arbetsmiljöfaktorerna 
utspelar sig än någon metodologisk strategi.

Figur.B – Illustration över intervjuguidens frågeuppdelning täckande en fullständig VFU-period.

Det  har  det  legat  i  studiens  intresse  att  ta  reda  på  vem som  ligger  till  grund  för  de  många 
arbetsmiljöfaktorerna. Därmed är intervjuguiden utformad på så vis att den har kategoriserat två 
parter. Parterna är Karlstad universitet  och Karlstad kommun. Detta är utfört främst till anledning 
för att VFU är ett samarbete mellan två parter vilka bidrar med sina egna faktorer som kan tänkas 
spela  roll  för  VFU-studenten.  Exempel  på  frågor  från  intervjuguiden som avses  täcka  de  båda 
parterna är;”Berätta om Karlstad Universitets roll innan du påbörjade din VFU?” och ”På vilket  
sätt hade du kontakt med Karlstad kommun innan påbörjad VFU?”.

Intervjuguidens  är  strukturerad  med  avseende  att  den  ska  undersöker  vad  samt  hur 
arbetsmiljöfaktorerna finns och utspelar sig under VFU,n. Därmed är intervjuguiden skapad med 
uppföljande  frågor  tillhörande  varje  huvudfråga.  Ett  exempel  på  en  frågekombination  från 
intervjuguiden som avser att medföra svar av denna karaktär är”Fick du arbeta i högt tempo?”, och 
Om, beskriv en sådan situation?”.
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Korrigeringar
Observera att VFU är en verksamhetsförlag praktik i lärandesyfte. Förfarandet på förskolan räknas 
därmed ej som en anställning. Av detta skäl har en revidering av den ursprungliga krav, kontroll och 
stöd-mallen  genomförts.  Revideringen  är  genomförd  som  så  att  samtliga  frågor  rörande 
anställningstrygghet är uteslutna i använd intervjuguide.

3.2. Urval

Studien har velat nå stark validitet och samtidigt följa uppdragsgivarens önskemål. För att mätta 
dessa krav har studien utfört ett typiskt urval. Studiens population är samtliga 80-talister som läser 
eller har läst till förskollärare på Karlstad universitet och har haft VFU under minst två tillfällen hos 
Karlstad kommun.

Det typiska urvalet har utförts på de grunder att individerna ska studera eller vara examinerade 
förskollärare som minst har utfört två VFU tillfällen hos Karlstad kommun under de senaste två 
åren.  Tre  respondenter  är  studerande  och  tre  har  erlagt  examen  till  förskollärare  med  okänd 
inriktning. Det vill säga att studien omfattar sex respondenter. Samtliga respondenter har utfört fler 
än två VFU-perioder. Minst antal genomförda VFU-tillfällen var fyra. Samtliga respondenter hade 
utfört  VFU inom en kortare period av två år. Längst tidspann som en respondent kunde uppge 
mellan intervju och senaste VFU-period var sex månader. Respondenterna är samtliga födda under 
80-talet och är kvinnor.

Den huvudsakliga orsaken till valet av urval ligger i linje med uppdragsgivarens önskemål. Urvalet 
avser att representera den grupp som uppdragsgivaren har intresse av att bli upplysta om. Med det 
menat att urvalet ska kunna tala för framtidens förskollärare. Dessa önskemål grundar sig främst i 
de  rådande  rekryteringsrelaterade  utmaningar,  som  offentlig  sektor  i  allmänhet  och  Karlstad 
kommun i synnerhet, ställs inför gällande dagens och framtidens förskollärare. Urvalet är valt i linje 
med studien och uppdragets syftet att kartlägga arbetsmiljön på Karlstad kommuns förskolor för att 
bidra med information som kan användas i arbetet mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare för den 
nya generationens förskollärare. Den bakomliggande argumentationen för studiens syfte handlar om 
att kartlägga den nya generationens upplevelse av arbetsmiljön av Karlstad kommun redan innan de 
är anställningsbara. Vid verksamhetsförlagd utbildning öppnas möjligheten för att få ett smakprov 
på praktikplatsens,  det vill säga arbetsgivarens arbetsmiljö. Genom att kartlägga praktikanternas 
upplevelse  av  arbetsmiljön  medvetandegörs  värdefull  information  om  arbetsmiljön.  Denna 
information kan tänkas hjälpa arbetsgivaren att  anpassa sin arbetsmiljö i  enlighet  med den nya 
generationens, framtidens arbetskrafts önskemål.

3.3. Genomförande

Studien började med en genomgång av de etiska riktlinjer som Kvale & Brinkmann (2009, s.84) 
refererar till gällande kvalitativa intervjustudier. När studiens syfte blivit fastställt tillsammans med 
handledare och uppdragsgivare startade urvalsprocessen. Urvalet kom att behöva kontaktas via två 
kanaler.  Den första  kanalen avsåg att  lokalisera aktiva förskollärare på universitetet.  Den andra 
kanalen avsåg att lokalisera den grupp som erlagt examen till förskollärare. Förskollärarstudenterna 
blev  informerade  om studien  genom Karlstad  universitets  lärarutbildnings  intranät.  Dessa  gavs 
sedan möjligheten att meddela sitt intresse om önskat deltagande. Intresset kunde de meddela till  
studieansvarig. Studieansvarig gick att nå på dennes kontaktuppgifter. De individer som har blivit 
informerade denna väg, som har matchat med urvalsgruppens krav och har velat ställa upp i studien 
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har därefter fått möjlighet att deltaga. De examinerade förskollärarna blev informerade genom det 
sociala kontaktnät som den forskningsansvariga har. De examinerade förskollärare som har blivit 
informerade denna väg, som har matchat urvalsgruppens krav och har har velat ställa upp i studien 
har även de fått möjlighet att deltaga.

Vid varje informationstillfälle har urvalet blivit informerat om de etiska riktlinjer som studien följer. 
Det  vill  säga  Helsingforsdeklarationens  kodex  från  år  2008  som  omfattar  informationskravet,  
samtyckesarvet,  konfidentialitet  -och nyttjandekravet  (Kvale & Brinkmann, 2009, kap.4). Vidare 
information  gällande  hur  studien  tillgodosett  Helsingforsdeklarationens  fyra  aspekter  redovisar 
under kommande rubrik Forskningsetik.

Var intervju har utförts i ett mindre tyst rum på en avlägsen plats på Karlstads universitetsområde. 
Samtliga intervjuer har utförs i en och samma lokal. Intervjuerna varade mellan 40 minuter och en 
timme och tio minuter. 

3.4. Analysmetod och databearbetning

Insamlingen av intervjuerna har genomförts via ljudinspelning. Ljudinspelningen har transkriberats 
ned. Datan från transkriberingen har kategoriserats. Kategoriseringen har utgått ifrån krav, kontroll 
och  stöd-modellens  dimensioner  med  medföljande  former.  Metoden  gick  till  som  så  att  vad 
respondenterna berättade om gällande krav under de verksamhetsförlagda utbildningen sorterats 
som krav. Detsamma gällde för vad respondenterna berättat rörande kontroll och slutligen även för 
socialt stöd. Inom kategorin kontroll har sedan data sorterats enligt formerna  kontroll över beslut 
och utrymme för skicklighet. Inom socialt stöd har data sorterats enligt formerna socioemotionellt  
stöd och instrumentellt stöd. 

Studien har avsett att lokalisera arbetsmiljöfaktorer. Därmed har sorterad data inom varje kategori 
analyserats och kodats. Kodningen har följt att urskilja och tyda vad respondenterna syftar till  i 
deras återberättelser av den verksamhetsförlagda utbildingen. För att kunna urskilja och tyda data 
har analysmetoden i stora drag följt metoden tematisk analys enligt (Hayes, 2000, s.178). Denna 
tematiska analys följer de sju stegen att 1, förbereda transkriberingen för analys. 2, att läsa igenom 
alla intervjuer, notera intressanta ämnen. 3, sortera ämnen till teman. 4, granska teman och försök 
finna en gemensam definition. 5, granska och urskilj särskilda transkript som är relevant för varje 
tema. 6, samla allt relaterat material som tillhör teman, skapa ett samlingsnamn, en definition och 
att samla tillhörande data. För att slutligen, nummer 7, välja data ur varje tema som beskriver datan 
inför redovisning. (Hayes, 2000, s.178).

Exempelvis har temat arbetstempo vuxit  fram ur kategorin krav.  Temat har  analyserats  fram av 
bedömningen  att  flertalet  respondenter  har  berättat  om  händelser  eller  situationer  som  går  att 
relatera  till  arbetstempo.  Temat  arbetstempo  har  därefter  fungerat  likt  ett  paraply  där  flera  av 
respondenternas situationer och berättelser ryms. Under arbetstempo ryms alltså samtliga berättelser  
som av analys har gått att relatera till arbetstempo. Det vill säga att teman är generaliseringar av den 
omfattande  mängd  data  som  intervjuerna  har  medfört.  Temana  representerar  i  sin  tur 
arbetsmiljöfaktorer.  Av analysen har sammanlagt 17 teman, det vill säga arbetsmiljöfaktorer vuxit 
fram. I analys och resultatdel följer även argumentation över varför dessa teman bör räknas som 
arbetsmiljöfaktorer.
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3.5. Källmaterial

Bakgrunden till studiens valda teorier är befäst i två bottnar. Den första är av rent vetenskapliga 
skäl, den andra följer uppdragsgivarens intresse.

Av vetenskapliga skäl har syftet varit att nå ett så när validerat resultat som möjligt. Därmed har 
studiens använda källor valts med omsorg. Huvudsakligen vilar studiens intervjuguide på Karasek 
och Theorells reviderade krav, kontroll-modell, krav, kontroll och stöd-modellen. Samtlig analys är 
primärt anknuten till  denna teori.  Övriga teorier är  således valda i syfte att kunna beskriva och 
förtydliga  potentiellt  resultat  och  analys  av  insamlad  och  analyserad  data.  Oavsett  teoriernas 
vetenskapliga  acceptans  är  ett  kritiskt  förhållningssätt  en  förutsättning  för  att  skapa  en  så 
högkvalitativ studie och uppdrag som möjligt. Det vill säga att samtliga teorier som redovisas har 
kritiserats och reflekterats över (se mer i uppsatsens slutliga diskussion).

Den  andra  orsaken  följer  uppdragsgivarens  intresse.  Studiesyftet  har  skådats  ur  ett 
arbetsgivareperspektiv. Syftet lyder; att kartlägga arbetsmiljön på Karlstad kommuns förskolor för 
att bidra med information som kan användas i arbetet mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare för 
den nya generationens förskollärare. Med  andra ord  är det  faktorer hos arbetsgivaren som ska 
kartläggas,  inte  faktorer  hos  individen.  Karasek  och  Theorells  teorier  har  valts  ut  för  att  de 
lokaliserar arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen. På så vis kan studiens resultat ge uppdragsgivaren 
vidare möjlighet att justera arbetsmiljöfaktorer. Karasek och Theorell modell kategoriseras ibland 
som  motivationsteori  Aronsson  et  al  (2011,  s.172). Studien  använder  sig  inte  individbaserade 
motivationsteorier av det  skäl  att  den information skulle vara för specifik och individberoende. 
Studier  talar  för  att  om  arbetsgivaren  lyckas  stärka  sina  arbetsmiljöfaktorer  skulle 
arbetstillfredsställelse öka. (Aronsson et al., 2011, s.219; Sardzˇoska & Tang, 2012, s.385;  Jönsson, 
2012).  Av denna aspekt finns chansen för att en förskollärare som utför sin VFU och känner hög 
tillfredsställelse i anknytning till arbetsgivaren skulle vara mer benägen att  söka anställning hos 
denna arbetsgivare (Barrow & Mosley, 2005, s.17).

3.6. Metoddiskussion

Med en utgångspunkt  att  nå ett  så  tillförlitligt  resultat  som möjligt  är  varje  metodlogiskt  val  i 
studien utfört med eftertanke. Delar som har täckts in i denna eftertanke är undersökningsmetod, 
design och analys,  intervjuguide,  aktuell  urvalsgrupp.  Slutligen avses även valda teorier och de 
källor som studien har använt sig av. Denna angelägenhet grundar sig dels i vetenskapliga kriterier 
av validitet och reliabilitet. Dels även i målet att nå upp till de önskemål som uppdragsgivaren har 
på studiens nyttjande. Uppdragsgivaren önskar att bli en allt mer attraktiv arbetsgivare. I den breda 
diskursen av validitet och reliabilitet vill tydliggöras för den begränsning av begreppet som denna 
studie avser att använda sig av. Av uppdragsrelaterade själ avser därmed diskussionen om validitet 
och reliabilitet att besvara huruvida vilka styrkor och svagheter som finns med den studiens valda  
ansats? Är vald metod lämplig med tanke på uppsatsens syfte? Slutligen hur bedöms kvaliteten på  
det empiriska materialet?  Följande diskussioner redovisar för de aspekter som varit centrala vid 
utförandet av denna studie. Dessa aspekter berör validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet.

Validitet – Att mäta vad som avses att mäta
För att kunna besvara vilka styrkor och svagheter som finns med den studiens valda ansats? Är vald  
metod lämplig med tanke på uppsatsens syfte?,  beskrivs här studiens centrala tankegångar kring 
validitet. 

Datainsamlingsmetoden har skett genom kvalitativa intervjuer. Intervjun hölls öppet riktad med en 
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intervjuguide  med frågor  som är  direkt  översatta  från primärkällan  av  krav,  kontroll  och  stöd-
modellen.  Intervjuguiden  tillsammans  med dess  uppföljande frågor  har  följt  studiens  syfte  och 
frågeställning.  Operationalsiering av  intervjuguiden  har  utförts  ur  två  aspekter,  båda  med  det 
gemensamma åtagandet  att  stärka  undersökningens  validitet.  Intervjuguiden är  först  och  främst 
operationaliserad på så vis  att  den på förhand är  uppdelad i  tre  delar enligt  VFU-perioden. En 
uppdelning av intervjuguiden skulle således kunna innebära ett förtydligande gällande tidsaspekt. 
Det vill säga att det förtydligar när de potentiella arbetsmiljöfaktorerna har varit aktuella. 

Intervjuguiden är även operationaliserad genom uppdelningen av de två parterna Karlstad kommun 
och Karlstad universitet. Uppdelningen genomfördes för att säkerställa att respondentens svar kan 
delges  till  rätt  part  vid  senare  analys.  Det  vill  säga  att  studien  avser  att  lokalisera  vem 
arbetsmiljöfaktorerna gäller.

Med  en  intervjuguide  som  är  översatt  av  den  etablerade  teorin  krav,  kontroll-modellen med 
tillhörande dimensionen socialt stöd kan validiteten tänkas stärkas. Testet är utformat för att mäta 
stressfaktorer.  Karasek & Theorell (1990) menade på att  tidigare forskning har  fokuserat allt för 
mycket  på  individen  och  fungerar  endast  hämmande  för  de  konsekvenser  som  de  bidragande 
faktorerna till  stressen egentligen hade orsakat.  De egentliga bidragande faktorerna hittar man i 
arbetsutformningen (Karasek & Theorell 1990, s.9). Denna arbetsutformning eller arbetsmiljö har 
genom denna studies kvalitativa  intervjuer lokaliserats.  Lokaliseringen har  utförts genom att  be 
individen att berätta om den verksamhetsförlagda utbildingen samt deras upplevelser av dem. På så 
vis fyller mätverktyget sin funktion i att mäta vad syftet och frågeställningen avser att ta reda på.

Reliabilitet – Om resultatets konsistens och tillförlitlighet
För att klargöra för resultatets kvalitet har det varit i studiens intresse att ha en medvetenhet kring  
potentiella fallgropar rörande mätverktyget, intervjuare, databearbetning och analysmetod.

Till att börja med, och som vi vet vid det här laget, har mätverktyget sin grund i krav, kontroll och 
stöd-modellen.  Argumentation  kring  teorins  evidens  lämnas  därhän  i  denna  diskussion. 
Diskussionen avser snarare att lyfta upp hur studiens intervjuguide lyckas förankra i teorin. Det vill 
säga  att  det  kan  vara  av  vikt  att  ha  medvetenhet  i  hur  intervjuguiden  har  använts  under 
intervjuförfarandet för att på ett så tillförlitligt sätt kunna tala för denna ”erkända” teori. 

Av denna aspekt växer en stark koppling fram mellan intervjuguide och intervjuare. Det har under 
intervjuguidens skapande varit av stor fokus att lyckas översätta från ursprunglig teori så när precist 
som möjligt. Den ursprungliga teorin är på engelska och intervjuguiden är på svenska. Möjligtvis 
skulle det kunna dyka upp komplikationer vid översättningen. Trots denna medvetenhet och fulla 
fokus på precis översättning svävar faran över att intervjupersonen inte i den fullaste mån utför 
tillförlitliga intervjuer. Kvale & Brinkmann (2009) talar i kapitel 9 intervjukvalitet om reliabilitet i 
relation  till  intervjuaren.  Här  diskuteras  dels  den  individuella  tolkning  som  i  värsta  fall  kan 
förskingra de svar som ”egentligen” ges av respondenten vid en intervju. Idealintervjuaren beskrivs 
här  som  den  hantverksskicklige  intervjuaren.  Den  hantverksskicklige  intervjuaren  är  kunnig, 
strukturerande och tydlig, vänlig och känslig. Denne är även öppen, styrande, kritisk, minnesgod 
och tolkande. Sammanfattat går det att påstå att det finns en rad variabler att hålla reda på som 
intervjuare.  Likväl  menar  Kvale  &  Brinkmann  (2009,  kap.9)  att  sanningen  kan  komma  att 
”förskingras” när man skriver ut och analyserar intervjuer. För att minska risken för dessa fallgropar 
har studiens intervjuare på förhand haft  en medvetenhet  om intervjukvalitet.  Två pilotintervjuer 
genomfördes även för att säkerställa intervjuguiden och intervjuarens kvalitet.

Generaliserbarhet
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En vanlig  invändning mot  kvalitativa  studier  nämner  Kvale  & Brinkmann (2009,  s.280)  är  att  
studien  innehåller  för  få  respondenter  för  att  man  ska  kunna  generalisera  resultatet.  Fler 
intervjupersoner  skulle  således  kunna  stärka  studiens  tillförlitlighet.  Därmed  är  metoden  att 
intervjua så många intervjupersoner som tiden tillåter.

För att besvara huruvida  kvaliteten bedöms på det empiriska materialet?,  krävs en erfarenhet och 
kunskap likväl som skicklighet att koppla samman samtliga potentiella metodologiska fallgropar 
Kvale  &  Brinkmann  (2009,  s.280).  För  att  försäkra  kvaliteten  behöver  reliabilitet  och 
generaliserbarhet  stärkas  och  försonas.  Denna  studie  har  centrerat  sin  uppmärksamhet  kring 
mätverktyget, intervjuare, databearbetning och analysmetod och följt att intervjua så många som 
tiden tillåter med avsikt att stärka tillförlitligheten.

3.7. Forskningsetik

Det  har  varit  i  studiens  intresse  att  följa  forskningens  etiska  principer.  Dessa  principer  är 
huvudsakligen  Helsingforsdeklarationens kodex  avseende  forskningsetik.  De  primära  etiska 
principer som studien tar hänsyn till  är  informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och 
nyttjandekravet.  Samtliga av dessa principer har varit uppmärksammade och har tagits hänsyn till 
under  hela  studieprocessen.  Att  minska  spårbarhet har  blivit  i  kompromiss av visionen om att 
kunna utlova anonymitet.

Informationskravet
-Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-uppgiftens syfte.
De berörda  har  blivit  informerade  om studiesyftet  i  tre  led.  I  det  första  ledet  har  information 
tilldelats  via  urvalets  intranät  på universitetet.  De som därefter  visat  sitt  intresse har  vid första 
kontakt, antingen via telefon eller personligt möte, blivit informerade ytterligare om studien. De 
deltagare som därefter frivilligt har valt att ställa upp för intervju har återigen blivit informerade vid 
och innan det faktiska intervjuförfarandet. Det har tagits till hänsyn att informera de berörda dels för  
att säkerställa vad de eventuellt kommer att bidra till och deltaga i. Dels har det även varit av vikt 
att informera deltagarna kontinuerligt då den information som respondenterna medger skulle kunna 
vara av personlig karaktär.  Studiens ansvariga värnar  om att  individen känner sig bekväm i att 
deltaga relateras till studien med dess innehållande syfte.

Samtyckeskrav
-Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.
Deltagarna har vid intervjutillfället tillfrågats dels om de samtycker till studiens syfte samt om de 
önskat  fortsatt  deltagande.  Vid  detta  tillfälle  har  deltagaren  blivit  informerad  om studien  med 
tillhörande syfte vid tre tillfällen. Deltagarna är även informerade om att de när som helst under 
intervjun och/eller att de i vidare process i studien har rätt att avbryta sin medverkan. Med andra ord  
har deltagarna blivit informerade om att de har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de 
ställer upp i deltagandet.  Det är av vikt att be om samtycke då individens ställningstagande till 
studien  kan  ha  förändrats  mellan  informationstillfällena  och/eller  under  studiens  fullständiga 
process. Deltagarnas samtycke är dokumenterat via ljudinspelning.

Konfidentialitet
-Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet  
och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
Samtliga  deltagares  ljudinspelning  har,  dess  efter  att  de  blivit  transkriberade,  förstörts.  De 
personuppgifter som forskningsansvarig har tilldelats raderas så att obehöriga ej kan ta del av dem. 
De etiskt känsliga uppgifter som kvarstår efter förstöring och radering är kön och ungefärlig ålder . 
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Studiens  ställningstagande  till  konfidentialitet  har  presenterats  för  deltagaren.  De  har  delgivits 
denna information för dennes trygghet i att data ej är identifierbar. Även om studien hade önskat att 
kunna utlova anonymitet skulle detta vara ett felaktigt utlåtande. För att säkerställa att data ej går att 
spåra  till  studiens  respondenter  går  det  däremot  att  tala  om att  studien  har  avsett  att  minska 
spårbarheten.

Nyttjandekravet
-Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-ändamål. 
Deltagarna är informerade om studiens nyttjande. Studiens nyttjande är informerat vid samtliga tre 
led av tilldelande av information om studien. Då arbetet är en kandidatuppsats på ett akademiskt 
universitet är denna således en offentlig handling. Därmed kan data komma att användas i andra 
vetenskapliga sammanhang, men endast dessa. De deltagare som har visat intresse i att ta del av 
studiens resultat har blivit hänvisades till det offentliga forum där studien kommer att publiceras. 

Etik och intervju
Då denna studie följer den kvalitativa metoden intervju har det även varit av vikt att genomföra 
specifika reflektioner och överväganden gällande etik. Kvale & Brinkman (2009, s.84) refererar till 
(American Psychological Association, 2002, Eisnar & Peshkin 1990, Guidelines for the Protection 
of Human Subjects, 1992) som redogör för fyra etiska områden inom forskningen som är specifika 
för  intervjustudier.  Dessa  fyra  områden  påminner  om Helsingforsdeklarationen  och  innefattar 
informerat  samtycke,  konfidentialitet,  konsekvenser och  forskarens roll.  Med grund i  dessa fyra 
område  redovisar  Kvale  &  Brinkman  (2009)  för  en  uppsättning  frågeställningar.  Dessa 
frågeställningar har besvarats i förberedande del av denna studieprocess. Dessa frågeställningar är 
besvarade med avsikt att öka förståelsen av etik vid intervjustudier.
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4. Analys och resultat

Under detta kapitel redovisas hur studiens empiriska material har kopplats samman med studiens 
teoretiska  material.  Denna  koppling är  även den analys  som slutligen  har  bidragit  till  studiens 
resultat. 

4.1. Krav

Krav,  kontroll  och  stöd-modellen  har  presenterats  i  uppsatsens  teoretiska  referensram.  Följande 
avsnitt avser att redovisa för de arbetsmiljöfaktorer som av analys har kategoriserats under  krav-
dimensionen i denna modell.

Betygsbedömning
Den  verksamhetsförlagda  utbildningen  är  kurser  som  vanligtvis  omfattar  sju  och  ett  halvt 
högskolepoäng per  kurs  och/eller  period.  I  enlighet  med läroplanen  bedöms studenterna  enligt 
högskoleverkets betygskriterier, godkänd, väl godkänd och underkänd. Av respondenterna att tyda 
återkommer stress kring denna betygsbedömning. De menar på att betygsbedömningen kan vara ett 
stressmoment under de rådande VFU-perioderna. Jag skulle vilja tyda betygsbedömningen som en 
arbetsmiljöfaktor  och  finna  dess  plats  i  kontroll-dimensionen  av  Karasek  & Theorells  modell. 
Argumentation följer.

En respondent berättar att hen ringde sina vänner under en VFU-period och säger att  ”Jag ringde 
nog ganska många paniksamtal under den femveckors-perioden och sa att  det  här kommer nog 
aldrig  gå,  jag  kommer inte  att  bli  godkänd”. Att  få  ett  godkänt  betyg beskrevs  även vara  den 
bidragande orsaken till stress vilken i sin tur beskrevs kunde leda till nedstämdhet och gråt.  Med 
grund  i  återberättelser  av  denna  karaktär  vill  denna  analys  skapa  ett  tema.  Temats  namn  är 
betygsbedömning.

I  teoretisk bemärkelse skulle  betygsbedömning kunna ses som en arbetsmiljöfaktor.  Vad jag då 
menar är att den betygsbedömning som VFU-praktikanten berättar om skulle kunna rymmas inom 
vad  Eriksson & Larsson (2002, s.137) talar om psykosociala arbetsmiljöfaktorer och i synnerhet 
stressperspektivet.  Låt  mig  upprepa  vad  Eriksson  &  Larsson  (2002)  beskriver  om  att 
stressperspektivet har ett intresse av de stresspåslag som arbetet eller arbetsuppgifter framkallar.  
Betygsbedömningen skulle här kunna ses som en arbetsuppgift enligt Eriksson & Larsson (2002). 
Relationen mellan betygsbedömningen och den stress som respondenterna beskriver sig uppleva 
skulle därav kunna ligga i stressperspektivets intresse att undersöka.

Även Karasek & Theorell (1990) talar om stress. Särkilt intressant är deras studier om relationen 
mellan stress och arbetskrav. En av deras grundläggande hypoteser i skapandet av krav, kontroll och 
stöd-modellen löd att  krav skulle komma att påverka både lärandet och den  stress som arbetaren 
upplevde  (Karasek  &  Theorell  1990,  s.61).  Karasek  &  Theorell  (1990)  beskriver  hur  krav-
dimensionen av krav, kontroll och stöd -modellen i generell mening handlar om de arbetskrav som 
ställs på arbetaren (Karasek & Theorell 1990, s.62). Om vi då klargör att VFU-praktikanterna utför 
arbete  ute på förskolan i enlighet med Karlssons (2002, s.50) definition av begreppet (se mer i 
studiens teoretiska referensram, rubrik arbete) så finns det orsak i att hävda att  betygsbedömning 
kan antas vara ett sådant  krav  som Karasek & Theorell  (1990) beskriver.  Denna analys står till 
grund  för  den  del  av  studiens  resultat  som  hävdar  att  VFU-praktikanterna  uppfattar  att 
betygsbedömningen är en arbetsmiljöfaktor och ett arbetskrav som kan rymmas inom krav, kontroll 
och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990, s.70). 
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Av respondenterna att tolka finns tendenser som talar för att kravet betygsbedömning är högt.

Uppgifter från universitetet
Under den förberedande delen av varje VFU-period får praktikanterna ett varierande antal uppgifter 
som är anknutna till den delkurs som VFU-praktiken appliceras på. Dessa uppgifter blir utdelade av 
den lärare som är VFU-ansvarig för den aktuella delkursen. Respondenterna har återberättat om de 
stresspåslag  som dessa  uppgifter  har  bidragit  till.  Därmed  har  det  legat  i  studiens  intresse  att 
sammanställa berättelser och citat som berättar om likande saker. Ur dessa berättelser och citat har 
sedan temat  uppgifter från universitetet vuxit fram. Detta tema kan ses som en arbetsmiljöfaktor 
och placeras inom krav-dimensionen i krav, kontroll och stöd-modellen. Varför?

Uppgifterna har beskrivits vara ”gigantiskt många under en kort period”. Det är främst att hinna 
med uppgifterna under tiden på förskolan som en av respondenterna beskrivs vara ”knöligt”. För att 
hinna med har det beskrivits hur man får sitta och skriva dessa uppgifter efter praktiken på kvällar 
och helger. Det beräknas ta ungefär två timmar per kväll efter praktiken för att hinna med. ”Det är  
stressigt  de  gånger  de  inte  ligger  skrivtid  inlagt”  sägs  det.  Det  är  nämligen så  att  inom vissa 
delkurser är det på förhand bestämt att studenterna ska ha tid efter tiden på förskolan för att hinna 
skriva färdigt sina uppgifter. Denna tid brukar omfatta en vecka men varierar. Denna förmån har 
inte studenten vid alla VFU-perioder. ”Hela VFU,n kan kännas stressande när man ska klara av alla 
uppgifter hela tiden” Liknade beskrivningar har legat till grund för den samling som jag har velat 
titelsätta som temat uppgifter från universitetet.

Det handlar alltså här om hur variablerna tid och uppgifter samspelar under praktikanternas VFU-
period. Den partnergemensamma föreningen Prevent beskriver hur människan  påverkas av såväl 
fysiska som psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Det handlar om allt från luft, ljud, kemikalier och 
maskiner till  arbetsmängd,  arbetsinnehåll, stress och möjligheter till återhämtning (Prevent.se, 25 
februari, 2012). Det är det kursiva ur beskrivningen som jag ser relevant i denna analys. För vad 
som framgår ur studiens data är hur man inte hinner med på grund av den gigantiska mängden 
uppgifter, vilket kan relateras till vad Prevent benämner  arbetsmängd. Det har även beskrivit hur 
praktikanterna  får  avsätta  tid  på  kvällar  och  helger  för  att  hinna  med  uppgifterna,  vilket  kan 
relateras  till  en  inskränkning  av  vad  Prevent  talar  om  möjligheter  till  återhämtning.  När 
respondenterna uttalar sig om att ”Uppgifterna stressade mig” samt att det var stressigt då det inte 
fanns någon skrivtid inlagt vågar jag antaga att uppgifterna kan ha en viss påverkan på stress i den 
mening som Prevent förespråkar. Av denna teori vill jag tyda att temat uppgifter från universitetet 
kan ses som en arbetsmiljöfaktor.

Karasek & Theorell (1990, s.63) skriver att arbetskrav i mer specifika termer än vad som tidigare 
beskrivits handlar om ur pass hårt ledningen eller chefen ställer  tidsfrister för arbetsuppgifter. Ur 
denna aspekt skulle det iakttagna samspelet mellan variablerna tid och uppgifter, som i vissa fall har 
bidragit  till  stresspåslag,  kunna  benämnas  som ett  krav enligt  krav,  kontroll  och  stödmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990, s.70).  Således skulle uppgifter från universitet ses som ett krav enligt 
krav, kontroll och stöd-modellen.

Av information från respondenterna att döma tenderar kravet uppgifter från universitetet vara av en 
hög karaktär.

Personlig lämplighet
Som studerande till förskollärare tillbringas den större delen av utbildningen på universitetet till att 
läsa in sig på teori. Mer specifikt omfattar den teoretiska delen av utbildningen som förskollärare 
150 högskolepoäng och den praktiska, VFU,n, 30 högskolepoäng. Av respondenterna att döma är 
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VFU,n ett bra tillfälle för studenterna att få reda på om de passar för yrket. Av intervjuerna har det 
berättats om en rad krav som ställs på yrket som förskollärare. Bland dessa har särskilda egenskaper 
lokaliserats. Det vill säga personliga egenskaper som en förskollärare bör ha. Det ställs alltså krav 
på en viss personlig lämplighet, vilken respondenterna i viss mån upplevt stressande. Följande text 
redovisar för varför denna studie avser att se temat personlig lämplighet som en arbetsmiljöfaktor 
vilken kan rymmas i krav, kontroll och stöd-modellen.

”Många  yngre  slutar  efter  första  VFU,n,  för  att  de  känner  att  de  inte  passar”  uttalar  sig  en 
respondent.  Respondenterna  har  själva  fått  svara  på  vad  som anses  krävs  för  att  vara  en  bra 
förskollärare. Mycket av vad som berättas av denna studies respondenter går att relatera till de svar 
som (Kihlström 1998) beskriver att hennes respondenter har givit i samma fråga. Kihlström (1998, 
s.34f) har kunnat urskilja att förskolläraren behöver vara ,vad hon benämner som, lyhörd. Lyhörd är 
enligt Kihlström (1998, s.34) att uppmärksamma och se barnen, har respekt, att lyssna på dem och 
att ta hänsyn till deras viljeyttringar. Observera att jag inte vill vilseleda läsaren till en studie som 
syftar till något annat än vad denna gör. Vad jag vill belysa är snarare att det finns en annan studie  
som talar för att det ställs krav på personliga lämplighet vid yrket som förskollärare. Lyhördhet är 
ett exempel på en sådan egenskap, en lämplighet. Respondenterna vid denna studie har beskrivit att 
det ”är svårt att vara en duktig pedagog”. En annan att ”man måste vara kreativ som förskollärare 
för att minska ljudvolymen”. Det beskrivs även hur man ska  klara av att hålla i samlingar inför 
barnen på ett lyckat sätt. Dessa samlingar beskrivs i viss mån vara stressande. ”Att hålla i samlingar 
då handledaren tittar på kan vara stressande” uttrycker sig en respondent. Citatet ”det är svårt att  
vara en duktig pedagog” beskriver vad respondenterna berättar om en viss pedagogisk lämplighet. 
Exempel på situationer där det ställs krav på pedagogiska lämplighet är då barnen ska kläs på på ett 
pedagogiskt sätt och då de ska hållas pedagogiska måltider. Dessa situationer är således exempel på 
vad respondenterna upplever, vad de själva beskriver, som svåra och stressande. Detta kan liknas 
med vad Kihlström (1998) refererar till gällande krav på pedagogiska lämplighet då hon beskriver 
att ett av målen med att vara förskollärare är att lära barnen något under deras vistelse på dagiset 
(Kihlström 1998, s.34f). Om begreppet lyhördhet beskrivs att ”Lyhördheten har ett  pedagogiskt 
syfte  (Kihlström  1998,  s.34f).  Fortsättningsvis  återberättar  denna  studies  respondenter  att 
”Konfliktsituationer blir man stressad över”. Kihlström (1998, s.17) syftar till liknande situationer 
då hon skriver att en förskollärare ska ha en ängels tålamod. Även Møklebust (1994) beskriver att 
en  förskollärare  ska kunna klara  av att  tolerera  och hantera  en kaotisk  vardag.  De måste  vara 
beredda på vad som helst, när som helst och att de har en arbetssituation där de måste acceptera att 
de inte kan ha total överblick (Møklebust 1994, s.108). Likväl beskriver Arbetsförmedlingen att att 
man dels  bör vara beredd på att  arbeta  med små barn kan innebära  en del  lyft  och obekväma 
arbetsställningar (Arbetsförmedlingen, 26 februari, 2012). Således går det att tyda att det krävs en 
personlig  lämplighet  för  att  arbeta  som  förskollärare.  På  dessa  grunder  har  temat  personlig 
lämplighet skapats.

Denna argumentation avser att betona att personliga lämplighet uppfattas som ett krav av studiens 
respondenter. Personlig lämplighet omfattas alltså av vad respondenterna har beskrivit rörande vad 
som  krävs i egenskap av en bra förskollärare och är i den mån en arbetsmiljöfaktor.  Ett mycket 
talande citat från en av respondenterna är beskriver att ”Det är stressat att gå ut på VFU,  man får 
svart  på  vitt  om man  passar med  barn”.  Jag  vill  se  en  koppling  med  de  krav  som ställs  på 
praktikanterna  med  vad  Eriksson  &  Larsson  (2002)  nämner  angående  arbetsmiljö  och 
kvalifikationsperspektivet.  Kvalifikationsperspektivets  huvudsakliga  forskningsområde  berör 
arbetets  krav på de som utför arbetet (Eriksson & Larsson 2002, s137). I den mening finns det 
belägg för att personlig lämplighet även kan ses som en arbetsmiljöfaktor, i synnerhet inom vad 
Eriksson & Larsson (2002) nämner som kvalifikationsperspektivet .
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Vidare  skulle  detta  tema  kunna  räknas  som ett  krav ur  krav,  kontroll  och  stöd-modell  i  dess 
definition  av  krav-dimensionen.  Låt  mig  upprepa  att  Karasek  & Theorell  definierar  krav som 
arbetskrav som ställs  på arbetaren Karasek & Theorell  1990, s.61f). I  syfte  att  förstärka denna 
koppling  ytterligare  används  här  Kihlström  (1988)s  refererat  ur  SFR  (Sverige  Förskollärares 
Riksförening). Där beskrivs att för att bli förskollärare  krävs dels kunskaper om barns utveckling 
och gruppdynamik..//.  Kihlström (1988)  nämner  även att  näst  intill  samtliga  av hennes  studies 
respondenter nämner att yrket kräver lyhördhet (Kihlström 1998, s.34). Avslutningsvis nämner även 
denna studies respondenter att ”det krävs att man lär sig samarbeta”. Arbetsmiljöfaktorn personlig  
lämplighet  kan således  ses som ett  arbetskrav som praktikanterna ställs  inför  under  sina VFU-
perioder, främst under tiden på förskolan.

Med respondenternas ord som underlag vill jag se tendenser till att kraven på personlig lämplighet 
snarare är höga än låga.

Arbetsuppgifter
Föregående krav personlig lämplighet har alltså syftat till belysa vad respondenterna har upplevt i 
relation till vad som kategoriserats till de personliga egenskaper som krävs inom yrket förskollärare. 
Detta utesluter de faktiskt uppstående händelser som sker på förskolan. Nästkommande tema avser i 
motsatt mening att lyfta upp de faktiskt uppstående händelser som sker på förskolan. Det vill säga 
de handfasta situationer som respondenterna har berättat  om. Argumentation följer om huruvida 
arbetsuppgifter i sig är en arbetsmiljöfaktor som platsar inom Karasek & Theorells krav-dimension.

Exempelvis sägs det  att  ”Konfliktsituationer blir  man stressad av”,  ”Olika barngrupper  är olika 
typer av människor, de fungerar olika, konflikter, barn med svårigheter. Det är väldigt stressande” 
Ur dessa exempel är det alltså arbetsuppgiften i sig som upplevs stressande. Andra sådana exempel 
har varit när man möter upprörda föräldrar, när barnen har överskott av energi, när ljudnivån måste 
dämpas, när barnen ska ut på gården och när de ska in igen. En respondent säger att ”när alla barnen 
ska ut på rullande band, när det ska dukas bord och alla ska vara med, det är stressande”. En annan 
beskriver hur ”Jag fick vara med om en riktig utskällning av en förälder en gång, det var inte kul”. 
Även att hålla i gruppsamlingar för barnen upplevs stressande. Liknande berättelser ligger till grund 
för det skapade temat arbetsuppgifter.

Då  Eriksson (1991)  försöker  urskilja  skillnaden  mellan  psykosociala  effekter  och  psykosociala 
faktorer  nämner  han  att  psykosociala  faktorer  gäller  arbetets  innehåll  och  dess  organisering  i 
förhållande till individens förväntningar, samt relationer till arbetskamrater.  Han redovisar vidare 
för konkreta exempel på psykosociala faktorer vilka är  arbetsuppgifter och relationen till chefen 
(Eriksson, 1991, s.156). I termer av Eriksson (1991) har jag därmed valt att kategorisera samtliga 
faktiskt uppstående händelser som respondenterna upplevt krävande eller stressande i någon mån 
till  temat  arbetsuppgifter.  Temat  skulle  av  denna  teoretiska  koppling  kunna  ses  som  en 
arbetsmiljöfaktor.

Arbetsuppgifternas inverkan på arbetaren är även något som Karasek & Theorell (1990) belyser. 
Vid  det  här  laget  känner  vi  igen  deras  definition  av  krav från  sida  61  och  framåt  i  deras 
gemensamma bok. Tillåt mig upprepa att krav handlar mer specifikt om ur pass hårt ledningen eller 
chefen  för  medarbetaren  ställer  tidsfrister  för  arbetsuppgifter  (Karasek  & Theorell  1990,  s.63). 
Anledningen till skapandet av temat Arbetsuppgifter lutar i första hand på att studiens respondenter 
återkommande berättar om uppstående händelser under VFU,n. I andra hand kan detta tema tyckas 
stärkas av det  faktum att  Eriksson (1991) använder  sig av samma terminologi  (Eriksson, 1991, 
s156). En tredje part som använder likvärdig talar om arbetsuppgifters inverkan på arbetaren är just 
Karasek & Theorell (1990, s.63). Detta får mig att vilja se att det även finns utrymme för studiens 
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skapade  tema  arbetsuppgifter  inom  krav-dimensionen enligt  krav,  kontroll  och  stöd-modellen 
(Karasek & Theorell, 1990, s.70).

Sammantaget vill jag tolka att respondenternas uppfattning är att kravet arbetsuppgifter lutar som 
mest åt att vara ett högt krav.

Arbetstempo
Att utföra arbetsuppgifter kan enligt ovan arbetsmiljöfaktor beskriva vara ett krav. I relation till den 
faktorn  har  studiens  respondenter  talat  om  en  viss  tidspress  gällande  att  hinna  med 
arbetsuppgifterna. Arbetstempo skulle kunna vara en arbetsmiljöfaktor. I vart fall i min mening. En 
arbetsmiljöfaktor som skulle kunna gå att koppla ihop med krav, kontroll och stöd-modellen. Så här 
lyder min argumentation.

Det talas främst om att i stundtals behöva arbeta i högt tempo och den effekt som följde med det 
höga tempot. ”Jag blev fysiskt trött av det höga tempot” berättas det av en respondent. Det framgår 
att  tempot  är  som  högst  när  någon  ordinarie  i  personalen  är  sjuk.  Specifika  tillfällen  där 
respondenterna  utlåter  sig  känna  stress  på  grund  av  tiden  är  exempelvis  vid  måltider. 
Respondenterna berättar vidare att de upplever stress ”när barnen ska hinna gå ur på gården och när 
dem ska in igen”. Det berättas att ”Man blir fysiskt utmattad av att springa runt och att höra på 
barnen”.  Det  beskrivs  även  stressigt  att  alla  barn  ska  uppmärksammas  och  hinna  få  samma 
pedagogiska undervisning. Liknade återberättelser har vuxit fram till vad denna studie benämner 
som temat arbetstempo.

Vi  känner  igen  Prevent  (2012)s  definition  av  arbetsmiljö  ”Det  handlar  om allt  från  luft,  ljud, 
kemikalier  och  maskiner  till  arbetsmängd, arbetsinnehåll,  stress  och  möjligheter  till  
återhämtning,”  som ligger  till  grund  varför  detta  tema  har  fått  växa  fram  ur  respondenternas 
återberättelser. Även Eriksson (1991) definition av psykosociala arbetsmiljöfaktorer passar in här. 
Han talar  om  arbetets  innehåll  och dess  organisering  (Eriksson 1991,  s.156).  Här kan arbetets 
innehåll  ses  som  arbetsuppgifter  vilka  har  organiserats  så  att  praktikanten  upplever  ett  högt 
arbetstempo.  Tillsammans  med  respondenternas  återberättelser  ligger  alltså  Prevent  (2012)  och 
Eriksson (1990) till grund för vad denna studie vill benämna som temat arbetstempo. Ett tema som 
av nyligen redovisad teori även skulle kunna ses som arbetsmiljöfaktor.

Arbetsmiljöfaktorn arbetstempo  kan  även  passa  in  under  krav,  kontroll  och  stöd-modellens 
dimension krav. Karasek & Theorell (1990) redovisar för att krav syftar till hur pass hårt ledningen 
eller chefen för medarbetaren ställer  tidsfrister för arbetsuppgifter. Det kan även handla om hur 
många kollin som den arbetande lyckas producera på en förbestämd tid eller hur många räkningar  
som måste betalas en specifik vecka (Karasek & Theorell 1990, s.63). Vi ser här det samband som 
Karasek & Theorell (1990) belyser. Sambandet syns mellan tidsaspekten och krav. Genom detta 
samband vill jag argumentera för att arbetsmiljöfaktorn  arbetstempo skulle kunna få plats i krav-
dimension i Karasek och Theorells krav, kontroll och stödmodell.

Respondenterna visar tendenser på att vara enade om att det arbetstempot är högt. Därmed skulle 
man kunna se kravet arbetstempo som ett högt krav.

Fysiska krav
Att utföra en VFU-period betyder dels att studenterna skall infinna sig ute på förskolan för att utföra 
verksamhetsförlagd  utbildning.  Det  innefattar  att  ta  del  av  samma  fysiska  arbetsmiljö  som 
förskollärare upplever.  I  vissa fall  kan faktorer  i  den  fysiska  miljön ha påverkat  denna studies 
respondenter. Det talas främst om de höga ljud som hörs på förskolan. Argumentation följer varför 
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fysiska aspekter som ljud kan kategoriseras enligt temat fysiska krav samt varför detta tema ska få 
utrymme i krav, kontroll och stöd-modellen.

Följande citat har används tidigare men fyller en funktion även inom detta tema. ”Man blir fysiskt 
utmattad av att springa runt och att höra på barnen”. Det används åter då respondenten kan tydas 
tala för en hög ljudnivå. Det tycks vara den höga ljudnivån som får denna respondent att känna sig, 
vad  denne menar  med,  fysiskt  utmattad.  Andra respondenter  berättar  även att  ”ljudet  studsar  i  
lokalen”,  ”jag  är  slut  i  huvudet  efter  en  dag  för  barn  talar  i  en  högre  ton  än  vuxna”  och  att 
”Ljudnivån är väldigt hög, det har varit ett problem”. Fler respondenter berättar att det är bullrigt i 
lokalerna. ”Jag får ont i huvudet för att det är för höga ljud”.

Eriksson & Larsson (2002) beskriver att välkända fysiska arbetsmiljöfaktorer är just oönskade ljud 
och buller (Eriksson & Larsson 2002, s.130). Prevent (2011) menar på att människan påverkas av 
faktorer  i  arbetsmiljön  som exempelvis  är  luft,  ojud,  kemikalier och maskiner. Det  framgår  av 
studien att dåligt luft samt lukten av mögel har uppstått vid flertalet förskolor. ”Det var så dålig luft 
att min handledare fick problem med stämbanden”, ”Det fanns mögel i de flesta förskolorna, det var 
väldigt få ställen jag inte kände det”. Jag vill här se en koppling mellan dålig luft samt mögel med 
vad Prevent (2010) talar om  luft och  kemikalier.  Även Eriksson & Larsson (2002) beskriver hur 
kemiska ämnen av  olika  slag  räknas  som  arbetsmiljöfaktor  vilka  vid  exponering  kan  leda  till 
hudbesvär, såsom eksem samt allergier. Likaså kan olika former av luftföroreningar påverka hälsan. 
Luftföroreningar kan orsaka hösnuva, astma, och kroppsliga lungsjukdomar. (Eriksson & Larsson 
2002, s130f). Med respondenternas berättelser om hög  ljudnivå och  dålig luft  tillsammans med 
beskrivningar av Eriksson & Larsson (2002) samt Prevent (2011) har jag velat skapa temat fysiska 
krav. Av samma skäl skulle fysiska krav kunna ses som en arbetsmiljöfaktor.

Eriksson  &  Larsson  (2002)  talar  således  vidare  om  konsekvenser  av  arbetsmiljöfaktorerna 
oönskade ljud och buller. De båda menar på att dessa kan leda till irritation och stress (Eriksson & 
Larsson 2002, s.131). Med denna aspekt  i  åtanke vill  jag åter igen se likheter  med Karasek & 
Theorells  definition  av  arbetskrav.  Denna  gång  ur  kravens  effekter  på  arbetaren.  Kraven  kan 
medföra psykologiska effekter för arbetaren. Exempel på sådana effekter eller bördor är för hög 
grad  av  mental  ansträngning  vid  en  specifik  arbetsuppgift  (Karasek  & Theorell  1990,  s.61ff). 
Respondenternas tidigare utlåtande likt ”jag är slut i huvudet efter en dag för barn talar i en högre 
ton än vuxna”, samt ”Ljudnivån är väldigt hög, det har varit ett problem” kan tyda på vad Karasek 
& Theorell (1990) menar men mental ansträngning. Mental ansträngning skulle kunna kopplas med 
vad Eriksson & Larsson (2002) syftar på gällande arbetsmiljöfaktorernas inverkan på irritation och 
stress  (Eriksson  & Larsson  2002,  s.130f).  I  enlighet  med dessa  teoretiska  anknytningar  skulle 
därmed fysiska krav kunna ses som ett krav enligt Karasek & Theorell (1990).

Den information som intervjuerna har medfört gällande de fysiska kraven visar tendenser till att i 
övergripande mening vara höga.

4.1.1. Sammanfattning – Krav

Sammanfattningsvis  är  arbetsmiljöfaktorerna betygsbedömning,  uppgifter  från  universitetet,  
personlig  lämplighet,  arbetsuppgifter,  arbetstempo  och  fysiska  krav funna.  Dessa 
arbetsmiljöfaktorer placeras under krav-dimension i krav, kontroll och stöd-modellen av Karasek & 
Theorell (1990, s.70). 

Tabellen nedan avser  att  förtydliga det  resultat  som tidigare analys har  redovisat  för.  Rubriken 
dimension beskriver vilken typ av arbetsmiljöfaktor som lokaliserad faktor tillhör enligt krav och 
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kontroll-modellen. Rubriken arbetsmiljöfaktor beskriver angiven faktor med dess namn. Rubriken 
form beskriver vilken form av dimension som den aktuella faktorn tillhör enligt krav och kontroll-
modellen. Observera att dimensionen krav endast har en form. Därmed är rubriken form ej aktuell 
gällande krav men är högst aktuell i senare analys gällande dimensionerna kontroll och socialt stöd. 
Rubriken skattad nivå avser att beskriva om aktuell arbetsmiljöfaktor anses vara av hög eller låg 
nivå.

Tabell.1 – Krav under VFU för förskollärarstudenter.
Dimension Arbetsmiljöfaktor Form Skattad 

nivå

Krav Betygsbedömning Obs, ej aktuellt för krav hög

Krav Uppgifter från universitetet Obs, ej aktuellt för krav hög

Krav Personlig lämplighet Obs, ej aktuellt för krav hög

Krav Arbetsuppgifter Obs, ej aktuellt för krav hög

Krav Arbetstempo Obs, ej aktuellt för krav hög

Krav Fysiska krav Obs, ej aktuellt för krav hög

4.2. Kontroll

Här redovisas de arbetsmiljöfaktorer som av analys har placerats under  kontroll-dimensionen av 
krav,  kontroll och  stödmodellen.  Kontroll-dimensionen  är  delad  på  två  där  studiens  funna 
arbetsmiljöfaktorer  efter  analys  har  placerats  under  rätt  tillhörande  form.  De  två  formerna  av 
kontroll-dimensionen är auktoritet över beslut samt utrymme för skicklighet.

4.2.1. Kontrollform: Auktoritet över beslut

Kommande text avser att redovisa för de arbetsmiljöfaktorer som av studien har placerats inom  
kontrollformen auktoritet över beslut enligt Karasek & Theorell (1990, s.58).

Arbetsordning
Det framgår av intervjuerna att det inte finns några tydliga restriktioner för hur många timmar per 
dag som VFU-praktikanterna skall befinna sig på förskolorna under VFU-perioden. Trots detta har 
samtliga respondenter i största mån försökt att arbeta samma tider som handledaren. Det vill säga 
som en heltidsarbetande förskollärare.  Arbetsordning kan ses som arbetsmiljöfaktor och ett krav 
enligt Karasek & Theorell (1990). Låt mig utveckla denna reflektion.

En respondent säger ”att man är där heltid utan att kunna påverka”. Andra citat som går i linje med 
detta är att ”personalen hade bestämt alla samlingar i förväg”, ”personalen bestämde när och vad 
arbetsuppgifterna vara”, ”dem sa till mig vad jag skulle göra, till och med vart jag skulle sitta vid 
matbordet”. Respondenterna beskriver att man som VFU-praktikant till viss mån får ta väldigt lite 
ansvar under VFU-perioden. ”Jag ville lägga upp mina arbetstider och arbetsuppgifter men blev 
motad”, ”Kollegorna gjorde mig inte delaktig, dem sa till mig att nu kan du diska, nu kan du gå på 
rast”, ”Jag fick vara med och bestämma ordningen, ibland inte”. Respondenterna berättar alltså även 
om en viss delaktighet över dagordningen och planering av samlingar och aktiviteter för barnen 
genom ”allt eftersom att jag blev tryggare så fick jag ta mer ansvar över barnen”, ”Man gör samma 
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som handledaren”, ”Jag planerade samlingar, man får planera mycket”, ”jag har fått fatta många 
beslut”. Någon sträcker sig så långt i beskrivningen av ansvar genom att uttala sig om att ”Jag fick 
vara med i allt man gör på förskolan”, samt att ”inställningen på förskolan är att -gör som du vill”. 
Dessa sorters beskrivningar har berättats  främst  i  samband med att  planera fram samlingar och 
aktiviteter för barnen. Berättelserna har även kommit upp i samband då respondenterna har beskrivit  
huruvida ordningen av arbetsuppgifter har gått tillväga och av vilka. Berättelserna har även berört 
hur  VFU-praktikanten har  varit  delaktig  eller  inte  i  den dagliga ordningen.  Med grund i  dessa 
återberättelser har temat arbetsordning bildats. 

För  att  stärka  denna  bildning  kan  det  vara  av  vikt  att  lyfta  upp  vad  Eriksson  (1991)  nämner 
angående psykosocial arbetsmiljö. Han menar på att vad som beaktas inom arbete med psykosocial 
arbetsmiljö  är  den  sociala  omgivningen.  Man  ser  till  hur  psykosociala  arbetsmiljöfaktorer  kan 
påverka  individers  personliga  identitet.  Den  psykosociala  arbetsmiljön  innefattar  dels  sociala 
relationer men även arbetets innehåll och dess organisering (Eriksson 1991, s.156). Det är främst 
organiseringen av arbetsuppgifter som jag vill koppla samman med respondenternas svar. Citaten är 
nämnda sedan tidigare men är  talande exempel  och används därför igen.  Dessa är  ”personalen 
bestämde när och vad arbetsuppgifterna vara” samt motsatsen att ”Jag planerade samlingar, man får 
planera  mycket”.  En  sammanflätning  av  Erikssons  teorier  kring  arbetsmiljö  och  studiens 
respondenters  utlåtanden  är  skäl  till  för  varför arbetsordning  skulle  kunna  ses  som  en 
arbetsmiljöfaktor. 

Vidare  ser  jag  att  arbetsmiljöfaktorn  arbetsordning  kan  ha  en  plats  i  krav,  kontroll  och  stöd-
modellen. Karasek & Theorell (1990) nämner att kontroll och särkilt auktoritet över beslut handlar 
om arbetarens möjlighet till handling och dess utrymme. Varför  arbetsordning bör få plats under 
kontroll-dimensionen stärks särkilt i följande text i ett referat ur Karasek och Theorells bok. Det 
beskriver alltså vilka möjligheter den arbetande har att ta egna initiativ i strukturen av sitt egna 
arbete och att utföra egen planering av arbetsuppgifter (Karasek & Theorell 1990, s.58). Låt mig 
återupprepa  följande  citat  ur  intervjuerna  ”personalen  bestämde  när  och  vad  arbetsuppgifterna 
skulle vara”,  Jag ville lägga upp mina arbetstider och arbetsuppgifter men blev motad” samt  ”Jag 
fick vara med och bestämma ordningen, ibland inte”. Denna koppling ligger till grund för varför jag 
ser  en  plats  åt  arbetsmiljöfaktorn  arbetsordning  i  Karasek  & Theorells  krav,  kontroll  och  stöd 
modell. Mer specifikt skulle den kunna synas under kontroll-dimensionens, auktoritet över beslut.

Av  respondenternas  sammantagna  uppfattningar  att  döma  går  det  att  urkilja  att  praktikanterna 
snarare har hög kontroll av arbetsordningen än låg.

Kontroll över uppgifterna från universitetet
De uppgifter som VFU-praktikanterna utför under tiden på förskolan har nämnts som en tidigare 
arbetsmiljöfaktor. Då fördes argumentationen för faktorns plats inom krav-dimensionen i Karasek 
och Theorells modell. Varför  uppgifterna från universitetet  lyfts upp ytterligare en gång i denna 
analys är på grund av de berättelser som respondenterna talar om rörande deras uppfattning om 
uppgifternas  relevans  under  praktiken.  De  lyfts  även  upp  igen  på  grund  av  respondenternas 
upplever om att kunna påverka när och hur dessa uppgifter skall utföras. Jag skulle vilja finna en 
plats åt  uppgifterna även i kontroll-dimensionen. Argumentation följer.

Respondenterna beskriver att ”Det känns som att universitetet bara slänger in uppgifterna för att 
dem tror att vi har för mycket fritid”. Det finns alltså en generell inställning om att uppgifterna bara  
måste utföras. ”När uppgifterna känns så irrelevanta så hafsar man bara ihop dem för att man ska få  
ett betyg”. Det finns även en uppfattning om att uppgifterna inte alltid är tillämpbara. ”Det känns 
som att  det  bara  är  universitet  som bestämmer  att  dem  ska  finnas”.  Det  framgår  trots  denna 
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uppfattning att uppgifterna kan vara bra för att knyta samman den teori man har lärts sig under 
utbildningens  gång  med  verkligheten.  ”Några  uppgifter  har  varit  bra  för  lärandet”.  En 
observationsuppgift nämns som exempel för en lyckad uppgift. Samtidigt beskrivs en problematik i 
hur planeringen av uppgifterna ska utföras och dess tillämpbarhet under praktiken. Ett exempel på 
den  sådan  konflikt  gällande  samma  observationsuppgift  som  nyligen  beskrevs  lyckad  är  då 
respondent menar att ”Man måste lära känna barngruppen innan man kan utföra uppgifterna på ett 
bra  sätt”.  Det  sägs  även att  ”Det  är  stressigt  de gånger de inte ligger  skrivtid  inlagt”.  De som 
bestämmer om det ska vara skrivtid inlagt i anknytning till uppgifterna är kursansvarig lärare för 
den aktuella kursen på universitetet. Denne bestämmer över  vad uppgifterna innebär, hur mycket 
tid studenterna har på sig att utföra dem samt när dem ska vara färdiga. Kontroll över uppgifter från 
universitetet tycks av respondenterna att döma ligga i universitetets händer. Berättelser som går i  
likhet med dessa har samlats. Samlingen har blivit till temat kontroll över uppgifter från universitet.

Erikssons redovisning för psykosocial arbetsmiljö ligger även här till grund för min vilja att tolka 
att  uppgifterna från universitetet är en arbetsmiljöfaktor. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar 
dels sociala relationer men även arbetets innehåll och  dess organisering menar Eriksson (1991, 
s.156). Det går att koppla samman vad en respondent beskriver med vad Eriksson (1991) menar 
med arbetets innehåll. Exempelvis med” Några uppgifter har varit bra för lärandet” Av detta citat 
vill jag  tolka att det är uppgiftens innehåll som respondenten syftar till när denne uttrycker att de 
har  varit  bra  för  lärandet.  Det  sägs  även  att  ”Det  känns  som att  universitetet  bara  slänger  in 
uppgifterna för att dem tror att vi har för mycket fritid”. Respondenten talar här för att det finns en 
form av organisering. Vad jag då menar på är att universitet bestämmer att uppgifterna skall finnas 
till. Uppgifterna från universitetet kan därmed ses som en del av vad Eriksson (1991) syftar till med 
organisering. Med denna sammanflätning som grund skulle uppgifterna från universitetet kunna ses 
som arbetsmiljöfaktorer.

En viss kontroll går att tolka ur respondenternas berättelser om uppgifterna från universitetet. Då 
syftar jag till kontroll enligt Karasek & Theorell (1990) mening. Kontroll och i synnerhet auktoritet 
över beslut menar nämligen Karasek & Theorell (1990) beskriver arbetarens möjlighet till handling 
och  dess utrymme. Det beskriver alltså vilka möjligheter den arbetande har att ta egna initiativ i 
strukturen av sitt egna arbete och att utföra egen planering av arbetsuppgifter. Det innebär även i 
vilken  mån  den  arbetande  får  möjlighet  att  medverka  i  ledningsfrågor  och  av  organisationens 
utveckling (Karasek & Theorell 1990, s.58f). I relation till denna definition kan uppgifterna från 
universitetet  ses som en ”kontroll-faktor”. Det går att tyda att respondenterna upplever att det är 
någon annan än de själva som bestämmer vad uppgifterna skall innehålla samt när dem ska utföras. 
Ett talande exempel är det tidigare citat ”Det känns som att det bara är universitet som bestämmer 
att  dem ska  finnas”.  Det  går  att  tyda  att  både  praktikantens  möjlighet  till  handling  samt  dess 
utrymme här blir inskränkt. Det är universitetet som bestämmer och praktikanten förlorar kontroll 
över uppgifterna. Ur denna aspekt går det att finna en plats åt uppgifterna från universitetet i krav 
kontroll och stöd-modellens kontroll-dimension.

Av  respondenterna  att  tyda  tycks  dessa  ha  en  låg grad  av  kontroll  över  uppgifterna  från 
universitetet.

Val och byte av VFU-plats
Den  verksamhetsförlagda  utbildningen  är  en  del  av  utbildningen  till  förskollärare.  Den  är 
obligatorisk om man avser att ta ut en examen och få lärarlegitimation. Det har av intervjuerna visat 
sig att det är svårt att välja specifika VFU-platser samt att byta om man inte trivs. Följande text 
avser att argumentera för detta ”skeende” som en arbetsmiljöfaktor samt dess plats i krav, kontroll 
och stödmodellen.
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Av intervjuerna att tyda framgår att VFU-praktikanterna är positivt inställda till att utföra VFU. ” 
Det är bra för att den skapar teoretisk förankring” nämns. Vissa vill ha mer VFU kopplat till flera 
kurser och några vill ha färre VFU. ”Jag ville tillgodoräkna mig min erfarenhet istället för att ha 
praktik”.  Denna  student  fick  avslag.  Innan  det  är  dags  att  gå  ut  på  förskolan  blir  studenterna 
tilldelade sina platser. Det går att önska på vilken förskola man ska hamna. Dock är uppfattningen 
att universitetet placerar ut studenterna av strategiska skäl snarare än att lyssna till vart de själva vill 
vara. Vad jag då syftar till är vad studenterna berättar att ”Universitetet är väldigt fasta i vart man 
ska utföra sin praktik” samt att ” universitetet bestämmer vart man ska vara, det är ju trångsynt”. 
Ibland har även uppfattningen varit att det inte finns någon som helst möjlighet att bestämma vilken 
förskola man ska hamna på. ”Jag kan inte bestämma VFU-plats, det gör ju VFU-samordnaren”, 
”man  får  ta  vad  man  får”,  ”Nej,  jag  fick  inte  välja  VFU-plats”.  Respondenterna  påvisar  en 
medvetenhet om att det går att byta VFU-plats om man vill av något skäl. ”Är man inte nöjd kan 
man byta VFU”. Uppfattningen är dock att det är svårt. ”Ska man byta är det jätteomständigt”, ” 
Processen att byta är jättejobbig och stressande” Vid ett tillfälle fick den väldiga processen att byta 
VFU-plats en av praktikanterna till gråt. Respondenterna berättar att man inte riktigt visst vem man 
ska vända sig till  för hjälp och stöd. Liknande berättelser ur intervjuerna är vilka som legat till 
grund för skapandet av temat  val och byte av VFU-plats.  Tolkningen är sådan att praktikanterna 
upplever en känsla av inskränkt möjlighet att påverka vilken förskola de ska hamna på samt då de  
önskar att byta VFU-plats av något skäl. 

Eriksson & Larsson (2002) beskriver att arbetsmiljöfaktorer omfattar allt som påverkar individen i 
dennes arbete Eriksson & Larsson (2002, s.127). Därmed vill jag argumentera för att den ”icke-
kontroll” som respondenterna beskriver sig ha i valet och bytet av VFU-plats är en faktor inom 
arbetsmiljön.  Ur  denna  aspekt  skulle  valet  och  byte  av  VFU-plats  kunna  ses  som  en 
arbetsmiljöfaktor.

Låt mig vidare återupprepa Karasek & Theorell (1990) definition av kontroll och auktoritet över 
beslut.  ”Begreppet  beskriver  arbetarens  möjlighet  till  handling  och  dess  utrymme.”  Av 
respondenternas berättelser att döma sker en inskränkning av kontroll över de beslut som gäller att 
välja och att byta VFU-plats. Därmed finner jag ro i att benämna val och byte av VFU-plats som en 
arbetsmiljöfaktor vilken i sin tur får utrymme inom kontroll-dimensionen i krav, kontroll och stöd-
modellen (Karasek & Theorell, 1990, s.70).

Det har tyckts vara svårt för praktikanterna att få ta eget ansvar över processen att väja och byta 
VFU-plats. Den sammanställda uppfattningen tenderar därmed att visa på att praktikanterna har en 
låg grad av kontroll vid val och byte av VFU-plats.

Betygsbedömning av handledaren
Betygsbedömning ses som ett krav vilket har presenterats tidigare i analysen.. Denna gång hoppas 
jag kunna belysa den bristande kontroll och felaktighet i bedömningen som respondenterna uttalar 
sig om. Studenternas prestationer  under tiden på förskolan bedöms av den handledare de blivit 
tilldelade.  En förklaring till  önskan om att  se  betygsbedömning av  handledaren  som tema och 
arbetsmiljö  följer.  Likaså  följer  argumentation  över  huruvida  detta  tema  skulle  kunna  ses  som 
kontroll enligt Karasek & Theorell (1990).

Exempelvis beskrivs att ”Handledaren hade ett papper som de skulle bedöma mina prestationer 
utifrån”. Av intervjuerna återberättas om den stress om studenterna fick uppleva i samband med 
denna bedömning. ”Det var en väldig stress för mig att klara betygskriterierna, för jag fick inte visa  
vad jag kan”. Det går att tyda att bedömningen inte bara var stressig i sig. Det framgår nämligen att 
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de mest stressande var att det var just handledaren som skulle bedöma. Respondenterna uttalade sig 
om att det kändes som att handledaren hade makt över dem. Betygsbedömningen skulle alltså ske 
utav den handledare som studenterna blivit tilldelade. Hur bra studenten skulle komma överens med 
sin handledare tycktes vara ett lotteri.Vad jag då menar är att praktikanterna valda inte vem de 
skulle ha som handledare och kunde därmed inte på förhand förutse om deras relation skulle vara 
gynnsam. En respondent berättar att ”Utan att ha pratat med mig gav handledaren mig ett betyg som 
var baserade på hennes slutsatser om mig”. Det framgår att det främst de studenter som hade en  
dysfunktionell  relation  till  sin  handledare  som kände stress  över  betygsbedömningen.  ”Det  var 
stressande för mig för att jag visste att jag kunde få bättre betyg, att jag var bättre men att det hänger  
på relationen till handledaren”. Nämnda återberättelser med citat ligger bakom temat och kategorin 
betygsbedömning av handledaren.

Kategorin  betygsbedömning  av  handledaren  skulle  även  kunna  ses  som  arbetsmiljöfaktor. 
Argumentationen bakom denna tolkning grundas på vad Eriksson (1991) redovisar  för gällande 
psykosocial  arbetsmiljö.  Han  menar  på  att  ett  konkret  exempel  på  psykosocial  arbetsmiljö  är 
relationen till  chefen (Eriksson,  1991,  s.156).  Denna relation  skulle  i  detta  fall  kunna ses  som 
praktikant och handledare. Respondenternas uppfattning var i vissa fall att deras betyg hängde på 
relationen till handledaren vilket är varför jag vill se likheter med Erikssons exempel. (Prevent.se, 
25  februari,  2012)  menar  att  arbetsmiljön  dessutom innefattar  allt  som påverkar  människor  på 
jobbet. Respondenterna berättar att relationen till handledaren tycks påverka dem på så sätt det var 
stressigt.  Ur  dessa  aspekter  skulle  temat  betygsbedömning  av  handledaren  kunna  ses  som  en 
arbetsmiljöfaktor.

Vidare vill jag placera denna arbetsmiljöfaktor i krav, kontroll och stod-modellen. Jag finner denna 
koppling  då  Karasek  &  Theorell  (1990)  beskriver  begreppet  kontroll.  Herrarna  talar  för  att 
dimensionen kontroll och auktoritet över beslut handlar om arbetarens möjlighet till handling och 
dess utrymme (Karasek & Theorell 1990, s.58f). Ur exemplen från intervjuerna syns tendenser till  
att arbetaren, i detta fall VFU-praktikantens, utrymme blir hämmat. Praktikanterna uttrycker dels sin 
stress över att klara av betygskriterierna men framförallt att det ligger utom deras kontroll, ”//det 
hänger  på  relationen till  handledaren”.  Detta  kan  tolkas  som att  praktikanterna  inte fick någon 
möjlighet till  handling. Dessa teorier ligger bakom varför jag vill benämna  betygsbedömning av  
handledaren  som  en  arbetsmiljöfaktor  enligt  kontroll-dimensionen  i  krav-dimensionen  i  krav 
kontroll, och stöd-modellen.

Praktikanterna  skulle  kunna ses som relativt  eniga om att  de hade en  låg grad av kontroll  vid 
betygsbedömningen av handledaren.

4.2.2. Kontrollform: Utrymme för skicklighet

Följande text kommer att redovisa för de faktorer som av studien har placerats under kontrollformen 
utrymme för skicklighet enligt Karasek & Theorell (1990, s.58f).

Utmanande arbetsuppgifter
Vi vet av tidigare kategorier att VFU-praktikanterna i någon utsträckning har fått ta ansvar vi det 
dagliga arbetet på förskolan. Några praktikanter har berättat att de har ställts för uppgifter som har 
fått  deras  personliga  egenskaper  att  utvecklas.  I  andra  fall  har  de  inte  lärt  sig  någonting. 
Argumentationen avser att benämna sorterat tema som en arbetsmiljöfaktor samt finna en plats åt 
temat i kontroll-dimensionen av krav, kontroll och stöd-modellen.

Det  nämns i  intervjuerna  att  ”Jag  har  mognat  och  utvecklats”.  Respondenterna talar  då om en 
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personlig utveckling och lärande. Ett lärande som de relaterar främst till de arbetsuppgifter som de 
utför dagligen. ”Jag var med i ett tema om att bygga drakar” och ”Fick ta mig an ett barn som var 
skyggt”. Att respondenterna har utvecklats i takt med dessa uppgifter syns exempelvis enligt ”Jag 
fick hålla i samlingar så blev jag säkrare i  mig själv”, ”jag fick vara med vid gestaltningar, de 
utvecklade min kreativitet”, ”När någon i personalen var sjuk en dag, då var jag behövd, det var kul,  
det är nog gen bästa dagen. Vad det senare citatet syftar på kan tolkas vara att praktikanten fick ta 
större  ansvar  vid  arbetsuppgifterna.  Av  intervjuerna  att  döma  har  respondenterna  trivts  bättre, 
utvecklats och lärt sig något då de blivit utmanade på något vis. Likt det senaste citatet då en i den 
ordinarie personalstyrkan varit sjuk. Ett annat exempel är ”När saker jag testade inte gick så bra 
utvecklades jag för då fick jag testa något nytt”. Här beskrivs alltså en uppgift som inte fungerat 
fullt ut. Därmed har praktikanten behövt tänka om, för att göra om och göra rätt. Detta har enligt 
denna respondent bidragit till utvecklande. Trots att det förekommer motsatser likt ”jag vet inte om 
jag lärde mig så mycket” så är respondenterna relativt enade om att de har utvecklats i samband 
med de dagliga uppgifter som sker på förskolan. Utvecklingen gäller främst då de fått ta större 
ansvar  och  blivit  utmanade.  Ett  annat  exempel  på  en  sådan  situation  är  konflikthantering.  En 
respondent säger ”konflikter lär man sig ju”. Dessa återberättelser berör en utveckling i relation till 
arbetsuppgifter på förskolor och har därmed legat till grund för temat utmanande arbetsuppgifter.

Vid det här laget känner vi igen vad Eriksson (1991) berättar om psykosocial arbetsmiljö.Låt mig 
upprepa  att  den  psykosociala  arbetsmiljön  innefattar  dels  sociala  relationer  men  även  arbetets 
innehåll (Eriksson 1991, s.156). Jag har valt att återupprepa denna beskrivning i syfte att stödja min 
argumentation om att kategorin utmanande arbetsuppgifter skulle kunna ses som arbetsmiljöfaktor. 
Eriksson talar för arbetets  innehåll  vilket jag vill  tyda att denna studies respondenter även gör. 
Exempelvis berättas att ”Jag var med i ett tema om att bygga drakar”. Eriksson (1991) redovisar 
vidare för att den psykosociala arbetsmiljön handlar om samspelet mellan arbetsmiljö och individ 
(Eriksson 1991, s.156). Det samspel som Eriksson talar om skulle ur studiens aspekt kunna ses som 
faktorn utmanande arbetsuppgifter som i sin tur samspelar med individen. Vi vet av intervjuerna att 
någonting har bidragit till praktikanternas lärande och utvecklande. Exempelvis nämns att ”jag fick 
vara med vid gestaltningar, de utvecklade min kreativitet”. I de senare citatet skulle det kunna gå att 
tolka att det är utförandet av gestaltningar som har varit utvecklande för respondentens kreativitet. 
Då gestaltningar är en aktivitet för barnen på förskolan är denna således en arbetsuppgift. Ur denna 
aspekt går det att tyda att det sker ett samspel mellan arbetsuppgift och individ som har bidragit till 
utvecklande  av  kreativitet.  Av  dessa  skäl  önskar  jag  se  att  utmanande  arbetsuppgifter är  en 
arbetsmiljöfaktor.

Vi låter det senaste citatet hänga med i argumentationen för utmanande arbetsuppgifters plats inom 
krav, kontroll och stöd-modellen. Det vill säga vad en praktikant berättar att ”jag fick vara med vid 
gestaltningar, de utvecklade min kreativitet”. Jag skulle vilja tyda ett lärande ur detta citat likt det  
tidigare citatet ”konflikter lär man sig ju”. Det är relationen mellan arbetsuppgifter och lärande som 
jag sedan skulle vilja bära med mig i kopplingen till  Karasek och Theorells teorier. Karasek & 
Theorell (1990) nämner nämligen att  vid arbetarens  kontroll över arbetet kom stressen att sjunka 
och  lärandet  öka (Karasek & Theorell  1990, kap.2,  s.58ff).  Ur denna aspekt  skulle  utmanande 
arbetsuppgifter kunna ses som en form av kontroll. Gällande den särskilda formen av kontroll, det 
vill  säga  utrymme  för  skicklighet,  redovisar  Karasek  & Theorell  (1990)  för  att  detta  begrepp 
beskriver hur väl den arbetande får möjlighet att använda sina kvalifikationer i arbetsuppgifterna. 
Då det finns  utrymme för skicklighet och  intellektuell aktivitet finns det även möjlighet för den 
enskilde att utöva  kontroll (Karasek & Theorell 1990, s.58f). Med denna bakgrund vill jag finna 
skäl till att temat och arbetsmiljöfaktorn utmanande arbetsuppgifter skulle kunna ses som den form 
av kontroll som Karasek & Theorell benämner som utrymme för skicklighet.
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Trots att uppfattningen är delad mellan respondenterna är det fler som anser att har fått utrymme för 
utveckling.  Därmed  skulle  praktikanterna  kunna  tolkas  ha  hög kontroll  över  utrymme  för 
utveckling.

4.2.3. Sammanfattning – Kontroll

Karasek & Theorell (1990) delar upp kontroll-dimensionen i formerna auktoritet över beslut och 
utrymme för skicklighet. Sammanfattningsvis har temana arbetsordning, kontroll över uppgifterna 
från  universitetet,  val  och  byte  av  VFU-plats  och  betygsbedömning  av  handledaren  blivit 
presenterade som arbetsmiljöfaktorer vilka har ansetts platsa under kontrollformen auktoritet över 
beslut.  Temat  utmanande  arbetsuppgifter  har  blivit  presenterad  som  arbetsmiljöfaktor  och  har 
ansetts  få  plats  under  kontrollformen  utrymme  för  skicklighet  enligt  krav,  kontroll  och  stöd-
modellen av (Karasek & Theorell 1990, s.70).

Tabell.2 – Kontroll under VFU för förskollärarstudenter.
Dimension Arbetsmiljöfaktor Form Skattad 

nivå

Kontroll Arbetsordning Auktoritet över beslut hög

Kontroll Kontroll över uppgifterna från universitetet Auktoritet över beslut låg

Kontroll Val och byte av VFU-plats Auktoritet över beslut låg

Kontroll Betygsbedömning av handledare Auktoritet över beslut låg

Kontroll Utmanande arbetsuppgifter Utrymme för skicklighet hög

4.3. Förskollärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning som high-strain 
yrke

Inledningsvis vill jag förtydliga att ovan analys har redovisat för en uppsättning teman vilka har 
benämnts  som  arbetsmiljöfaktorer.  Arbetsmiljöfaktorerna  har  därefter  placerats  som  krav  eller 
kontroll enligt krav, kontroll, och stöd-modellen. Arbetsmiljöfaktorerna har därefter skattats enligt 
nivåskalan hög/låg. Karasek & Theorell (1990) menar på att ett bestämt arbetets samspel mellan 
höga och låga nivåer av dessa två dimensioner kategoriserar yrket utifrån dess psykologiska status. 
Ett arbete kategoriseras sedan i en av i en av de fyra rutorna enligt modellen (Karasek & Theorell 
1990,  kap.2,  s.61f).  Således  har  ”arbetet”  verksamhetsförlagd  utbildning  kategoriserats  i  en  av 
rutorna.  Den  verksamhetsförlagda  utbildningen  för  förskollärare  är  av  analysens  sammansatta 
bedömningar av krav och kontroll uppskattat som en high-stain yrke. Arbeten som ställer höga krav 
och samtidigt ger en låg grad av kontroll till arbetaren är så kallade High-strain yrken (Karasek & 
Theorell, 1990, s.31). 
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Figur.F -Krav och kontroll-modellen med kategorisering av VFU för förskollärarstudenter (Karasek 
& Theorell, 1990, s.32).

Några utmärkande exempel på höga krav som har ställts på praktikanterna är följande två citat vilka 
vi har kunnat urskilja sedan tidigare i analysen. Det vill säga citaten ”gigantiskt många under en 
kort period” och ”det är stressigt de gånger de inte ligger skrivtid inlagt”. Vad respondenterna talar 
om är de uppgifter som man har blivit tilldelade från universitetet. 

En funnen problematik är att det inte bara kommer krav från universitetet. Även Karlstad kommun 
som representerar förskolan bidrar med krav på praktikanterna.  

Respondenterna själva har bekräftat detta fynd. De har uppfattat att det blir en konflikt mellan de 
krav som universitetet ställer och de som Karlstad kommun ställer. Respondenterna har berättat att 
”Man  vill  vara  med  i  verksamheter  och  inte  sitta  och  planera  uppgifter,  man  blev  kluven”, 
”Stressande när man vill vara så mycket man kan med barnen och så har vi uppgifter samtidigt”,  
”Ska hinna att lära sig de uppgifter som ingår som förskollärare på så kort tid som VFU,n är, jag blir  
mentalt utmattad”.

När Karasek & Theorell (1990) redovisar för så kallade high-strain yrken beskrivs följande genom 
ett  scenario.  Scenariot  beskriver  en  arbetssituation  där  arbetarna  har  en  låg  grad  av  kontroll. 
Samtidigt bestämmer ledningen att en ökning av arbetstakten ska ske. Därmed ökar arbetskraven på 
arbetaren.  Ett  sådant  scenarion kommer inte bara att  ge ett konstruktivt gensvar från arbetarna. 
Förändringen kan till och med komma att leda till hopplöshet, maskning, aggressivitet eller social 
tillbakadragenhet hos arbetarna (Karasek & Theorell 1990, s.32).

Man skulle kunna tyda att praktikanterna har utsatts för en likvärdig situation med den som Karasek 
och Theorell beskriver. Det kan tydas så att praktikanterna har haft en uppsättning krav från början. 
Denna uppsättning har av analysen främst berört vara  uppgifter från universitetet. Det har även 
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tidigare  lyft  upp huruvida  praktikanterna  har  en låg grad av kontroll  gällande  uppgifterna från 
universitetet. Denna faktor är benämnd som kontroll över uppgifter från universitetet. Karasek och 
Theorell (1990) beskriver scenariot där ledningen ökar arbetstakten. Detta skulle kunna liknas med 
de krav som lokaliserats och ställs ifrån Karlstad kommuns håll. Exempelvis kan detta vara krav 
som  arbetstempo  eller  arbetsuppgifter. Enligt  vad  Karasek  & Theorell  (1990)  så  ökar  därmed 
arbetskraven på arbetaren (Karasek & Theorell 1990, s.32). 

Med denna koppling i åtanke skulle jag vilja lyfta upp en ytterligare reflektion som föds. Det är med 
en  av de  teorier  som  (Aronsson et  al.,  2011,  s.169)  redovisar  för.  Då menat  teorin mediering. 
Mediering kan beskrivas som att ”föra vidare”. Mediering på en arbetsplats innebär att den effekt 
som en arbetsmiljöfaktor, exempelvis  arbetsuppgifter ger med sig egentligen orsakas av en helt 
annan faktor (Aronsson et al. 2011, s.169). 

Vad jag vill belysa är hur kraven från universitetet kan ha en medierande verkan på de krav som 
ställs från Karlstad kommun och vice versa. För att ta tidigare faktorer som exempel skulle det 
kunna vara så att den stress som uppstår gällande kravet  uppgifter från universitetet egentligen 
orsakas av de arbetstempo som ställs som krav från universitet. Enligt Aronsson et al. (2011) skulle 
kravet  arbetstempot härmed  verka  medierande  för  kravet  uppgifter  från  universitetet. Med 
reservation  för  att  göra  ett  vetenskapligt  övertramp så  kan  effekten  stress  synas  i  analysen  av 
respondenternas berättelser. Exempelvis nämns att det är  ”Stressande när man vill vara så mycket 
man kan med barnen och så har  vi  uppgifter  samtidigt”.  Det  vill  säga att  i  medierande termer 
behöver  alltså  inte  den  faktiska  orsaken  till  psykologisk  anspänning  vara  den  faktor  som det 
tillsynes tycks vara.

Observera att denna studie ej är utformade att lokalisera psykologiska effekter. Däremot redovisar 
Karasek & Theorell (1990) för psykologiska effekter i samband med så kallade high-strain yrken. 
De menar att ökade arbetskrav i samband med arbetarens låga kontroll kan leda till ökad risk för 
dels för utmattning men även ångest, depression och allmänt försämrat psykiskt välmående hos den 
arbetande (Karasek & Theorell 1990, s.31f)

Verksamhetsförlagd utbildning har  kategoriserats  som high-strain enligt  krav,  kontroll  och stöd-
modellen.  Med  andra  ord  skulle  det  kunna  finnas  en  risk  att  även  praktikanterna  under 
verksamhetsförlagd utbildning utsätts för sådana negativa psykologiska effekter som Karasek & 
Theorell (1990, s.31f) redovisar för.

Fortsättning  av  ovan  analys  följer  under  kommande  rubrik Förskollärarstudenternas 
verksamhetsförlagda utbildning som high-strain yrke inkluderat socialt stöd.

4.4. Socialt stöd

Här redovisas de arbetsmiljöfaktorer som av analys har placerats under stöd-dimensionen av krav, 
kontroll  och  stöd-modellen.  Stöd-dimensionen  är  delad  på  två  där  studiens  funna 
arbetsmiljöfaktorer efter analys har placerats under rätt tillhörande form. De två formerna av stöd-
dimensionen är socioemotionellt stöd och instrumentellt stöd.

4.4.1. Socialt stöd form: Socioemotionellt stöd

Följande text kommer att redovisa för de arbetsmiljöfaktorer som av studien har placerats som ett 
socioemotionellt socialt stöd enligt Karasek & Theorell (1990, s.70f).
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Relation handledare
Då  praktikanterna  utför  den  verksamhetsförlagda  utbildningen  har  de  blivit  tilldelade  var  sin 
handledare. Denna handledare är förskollärare på den förskola som praktikanten utför sin VFU på. 
Relationen som uppstår mellan praktikant och handledare har av intervjuerna visat sig se olika ut. 
Beroende på hur relationerna har sett ut så har även effekterna blivit spridda. Denna text avser i 
första hand att argumentera för att relationen till handledaren är en arbetsmiljöfaktor. I andra hand 
att argumentera för att relationen till handledaren skulle kunna ses som en aspekt av socialt stöd ur 
krav kontroll och stöd-modellen. Argumentationen följer.

Det har visat sig finnas två läger då respondenterna berättar om sina relationer till handledarna. De 
ena lägret talar för en dysfunktionell relation och det andra lägret för en fullt fungerande relation. 
För  att  börja  med  den  senare  berättar  respondenterna  att  ”handledaren  visade  mig  omsorg”, 
”handledaren var engagerad”, ”handledaren var snäll och visade sin uppskattning till mig” ”Hon var 
verkligen en förebild för mig”. Vidare återkommer hur handledaren varit bra på att ge feedback. 
Respondenterna  säger  ”Jag  fick  feedback  veckovis”,  ”Jag  fick  feedback på  mitt  arbetssätt  och 
prestation”, ”Min handledare gav mig feedback efter en lek som var mindre lyckad”, ” Jag fick 
kontinuerlig feedback”. Handledaren beskrevs vara bra på att ge konstruktiv kritik. Vi minns även 
tidigare  del  av  denna  analys  som  redovisar  för  att  uppgifterna  från  universitetet  som  krav. 
Respondenterna berättar att handeldarna i vissa fall sympatiserade med att praktikanterna upplevde 
att dessa uppgifter var irrelevanta. Det sägs till exempel att ”Till och med min handledare undrade 
vad de var för uppgifter vi hade fått”, ”även min handledare hade svårt att förstå uppgifterna”. 
Handledarna stöttade även praktikanterna i den mån att de skulle hinna klart med sina uppgifter. 
Exempelvis berättas att ”Min handledare sa en gång att jag var tvungen att sitta med uppgifterna”. 
Detta tvång tolkades som omsorg snarare än inskränkning av kontroll eller som ett ställt krav. En 
annan  respondent  berättar  att  ”Handledaren  hjälpte  till  att  planera  upp  när  jag  skulle  göra 
uppgifterna”,  samt att  ”Jag fick en halvtimma varje dag eller  att  jag klumpade ihop tiderna på 
fredagen”. 

Det andra läget som berättade om den dysfunktionella relationen till handledaren berättar att ”Jag 
hade önskat att de mötte mig”, samt att handledarna ”visade sällan sitt intresse av mig”. Motsatt till  
andra respondenter sägs även att ”handledaren gav mig ingen feedback”. Det beskrivs vidare hur 
kommunikationen inom deras relation inte fungerade så väl ”Hon var nog osäker på sig själv, så jag 
blev osäker på henne. Jag visste inte riktigt vart jag hade henne”, samt att ”Jag försökte prata med 
henne om vad jag tyckte men hon var helt oförstående”. Det beskrivs även att ”Jag vågade inte 
riktigt ta upp konflikter med min handledare, jag visste inte hur hon skulle reagera”. 

Sammantaget kan jag tyda två olika läger. Två läger som båda beskriver relationen till handledaren. 
Oberoende om relationen var bra eller dålig har jag valt att kategorisera denna typ av återberättelser 
och citat till temat relationen till handledare.

Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som ursprungligen användes av den amerikanske psykologen 
Erik Homburger Eriksson. Han uppmärksammade människans samspel med sin sociala omgivning. 
Detta  menar Eriksson (1991, s.155).  Vidare nämner Eriksson att  den psykosociala  arbetsmiljön 
innefattar  dels  sociala  relationer.  Jag  skulle  vilja  koppla  samman  Erikssons  teorier  med  vad 
respondenterna berättar i denna undersökning.  Av intervjuerna går att tolka att respondenterna talar 
om en relation till sin handledare, varför jag vill yttra att  relation till handledare kan ses som en 
arbetsmiljöfaktor.

Karasek & Theorell  (1990) redovisar för  det  socioemotionella sociala  stödet.  De menar  att  det 
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socioemotionella  stödet  återfinns i  ett  känslomässig  integrerande och  tillit  mellan medarbetare, 
chefer och andra på arbetsplatsen (Karasek &Theorell, 1990, s.70f) Arbetsmiljöfaktorn relation till  
handledare lutar på de upplevelser som respondenterna har rörande deras relation till sin handledare 
under VFU-praktiken. Jag tolkar att denna relation uppstår i ett  känslomässigt integrerande och 
tillit mellan praktikant och handledare. I exemplen ovan likt ”handledaren visade mig omsorg” samt 
”handledaren var snäll och visade sin uppskattning till mig” kan jag skönja denna känslomässiga 
integration enligt Karasek & Theorell (1990). Ur citatet ”jag vågade inte riktigt ta upp konflikter 
med min handledare, jag visste inte hur hon skulle reagera” vill jag tyda en brist på tillit mellan 
praktikant och handledare. Citatet ”Hon var verkligen en förebild för mig” är ett ytterligare sådant 
exempel som kan betyda tillit i en relation enligt Karasek och Theorells betydelse av begreppet. 
Dessa kopplingar är vilka jag vill bygga min argumentation över att temat relation till handledare 
skulle kunna vara samma form av socialt stöd som Karasek & Theorell menar med socioemotionellt 
stöd (Karasek &Theorell, 1990, s.70)

Det sociala stödet tycks variera i grad. Med denna obalans i åtanke skulle jag vilja uppskatta att det 
sociala stödet är lågt beträffande relation till handledare.

Relation övriga kollegor 
På förskolan har VFU-praktikanterna fått arbeta tillsammans med övriga kollegor på avdelningen. 
Av intervjuerna  framgår  att  det  byggs upp en  relation även  till  dessa.  Följande text  bjuder  på 
argumentation som avser att stödja att detta aktuella tema är en arbetsmiljöfaktor samt att den kan 
ses som ett socialt stöd enligt Karasek och Theorells krav, kontroll och stöd-modell.

Respondenterna  berättar  att  man  arbetade  relativt  nära  sina  övriga  kollegor  trots  att  det  var 
handledaren som praktikanterna stod allra närmst. Det berättas dels att kollegorna var väldigt bra 
och hjälpsamma”. Det sägs även att ”Jag blev inspirerad av kollegorna och dem är kompetenta”. 
Detta visar alltså på en positiv inställning till kollegorna. Det har i vissa fall berättats om att denna 
relation har värdesatts. Exempel på detta är då en respondent säger att ”Det hjälpte mig så himla 
mycket att jag fick träffa en kollega som hade samma intressen som mig. En annan respondent 
uttrycker sig med att ”Det gör jättemycket att bli mött i sitt intresseområde” och syftar till  den 
inriktning som denne praktikant hade i utbildningen. Dessa berättelser och citat beskriver en bra 
bild av en relation till arbetskamraterna på förskolan. Även motsatsen återfanns i respondenternas 
berättelser.  Exempelvis  säger  en respondent  att  ”Dem var  korta  och inte  alls  inbjudande”.  Det 
berättades även att ”Jag kände mig ganska ovälkommen”. Vidare berättas att ”Det känns som att 
dem smygbedömer än utan att dem pratat med än”, ”jag tror att dem tycker att det är jobbigt när jag 
kommer,  dem har  väl  annat  att  göra”.  Min tolkning av berättelser  av denna karaktär  är  att  de 
samtliga syftar på relationen till de övriga kollegorna. Oavsett om respondenterna beskriver en god 
eller sämre relation så är det just relationen som här ses som faktorn. Därmed har temats namn även 
blivit så. Det vill säga relation till övriga kollegor.

Eriksson  (1991,  s.156)  menar  att  den  psykosociala  arbetsmiljön  innefattar  sociala  relationer. 
Därmed skulle jag vilja koppla samman Erikssons teorier med vad respondenterna berättar i denna 
undersökning.  Av intervjuerna går att tolka att respondenterna talar om en relation till sina övriga 
kollegor.  Det  är  således  varför  jag  vill  yttra  att  relation  till  handledare  kan  ses  som  en 
arbetsmiljöfaktor.

Låt mig återupprepa vad Karasek & Theorell  (1990) redovisar för det  socioemotionella sociala 
stödet. De menar på att det socioemotionella stödet återfinns i ett känslomässig integrerande och 
tillit mellan medarbetare, chefer och andra på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990, s.70f). Av 
vad respondenterna återberättar går det att skönja att det även mellan  övriga kollegor byggs upp 
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relationsband.  Karasek  &  Theorell  (1990)  lyfter  upp  medarbetare  och  andra  på  arbetsplatsen. 
Därmed vill jag finna en likhet med den information som respondenterna meddelar. Således finns 
det argumentation som styrker att  relation till övriga kollegor skulle  kunna ses som den form av 
socialt stöd som Karasek och Theorell benämner som socioemotionellt.

Av respondenternas gemensamma uppfattning som grund är min skattning att det sociala stödet från 
övriga kollegor snarare är lågt än högt.

Det är säkerligen uppmärksammat att de argumentationer som redovisats för  relation till övriga  
kollegor  som  arbetsmiljöfaktor  och  socioemotionellt  stöd  är  näst  intill  identisk  med  den 
argumentation som förts till  relation till handledare.  Så har fallet blivit då det är  relationen i sig 
som förankras till  det teorierna snarare än den part det gäller (exempelvis, handledaren). Denna 
argumentation kommer därmed även att användas i kommande två arbetsmiljöfynd som presenteras 
nedan. Anledningen är alltså att minimera upprepning. Således redovisas följande parter enbart med 
en sammanställning av de citat  och berättelser som låtit  mig skapa följande teman.  Temana är 
relation VFU samordnare samt relation till universitetet. Argumentation gällande dessa teman som 
socioemotionella  stöd  hänvisas  därmed  till  tidigare  argumentation  tillhörande  relation  till  
handledare.

Relation VFU-samordnare
När praktikanterna blir tilldelade praktik och då de önskar att byta praktik är det VFU-samordnare 
från universitetet som sköter det administrativa arbetet. Av intervjuerna att döma har en relation 
skapats mellan respondenterna och dessa VFU-samordnare under VFU-period. 

Denna  koppling  bygger  på  att  respondenterna  berättar  att  ”Jag  kunde  vända  mig  till  VFU-
samordnaren då jag hade problem”, ”Jag fick ganska bra uppföljning av samordnaren efter min 
VFU” samt att ”Jag hade kontakt med min VFU-samordnaren då jag hade frågor”. Det berättas 
även att denna kontakt hölls genom mail. ” Jag fick mail av VFU-samordnaren om vart jag hade fått  
plats någonstans”. Ibland träffades även praktikanterna och samordnaren. Respondenterna berättar 
att ”VFU-samordnaren träffade mig ute på förskolan vid första tillfället, sen har hon mailat till mig, 
hon är jättehjälpsam”, ”VFU-samordnaren ska man väl träffa ganska ofta, men jag träffade henne 
bara en gång”. Det framgår alltså av intervjuerna att praktikanterna hade kontakt med parten VFU-
samordnare. Trots att  styrkan av denna relation varierar och att uppfattningen kontakten varierar 
har jag funnit orsak i att kategorisera dessa berättelser och citat till ett tema. Temat har fått heta 
relation till VFU samordnare.

Det  finns  tendenser  till  att  det  finns  brister  i  relationen  till  VFU-samordnaren.  Därmed  är 
bedömningen att det sociala stödet är högt.

För  argumentation  gällande  temat relation  VFU-samordnare  som  arbetsmiljöfaktor  samt 
socioemotionellt stöd hänvisas läsaren till, relation till handledare, tredje stycket och fjärde stycket.

Relation VFU-ansvarig kurslärare
Varje VFU-period tillhör en delkurs. Den som håller i och ansvarar för denna delkurs är den VFU-
ansvariga kurläraren.  Det  framgår av intervjuerna  att  denna person informerar  om den aktuella 
VFU-perioden samt de uppgifter som praktikanterna ska utföra under denna tid.

Praktikanterna  berättar  att  ”universitetet  informerade  hur  VFU  ser  ut,  det  var  tydligt.  Denna 
respondent syftar till de personer som deltog vid introduktionen av den allra första VFU-perioden. 
Vidare  berättas  att  ”Man  får  massa  information  innan  första  VFU,n”  samt  att  ”Vi  har  fått 
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information om uppgifterna som vi ska utföra under VFU”. Det berättas även att studenterna kunde 
känna en stress över att gå ut på VFU. Vid ett tillfälle kallade därför en kursledare till möte. En 
student  berättar  att  ”Vi  hade ett  krismöte för att  några var väldigt nervösa där vi  gick igenom 
rädslan och man berättade om VFU”. Respondenternas berättelser talar för att dessa kursledare i 
viss mån var uppskattade. I vart fall om man lyssnar till vad en respondent säger att ”Om det skulle 
vara något skulle jag gå till dem, jag har bra relation till dem”. En annan berättar att ”Jag kunde 
berätta för henne hur psykiskt påfrestande det var och hon hade uppföljningsantal med mig. Hon 
stöttade mig väldigt mycket, det var skönt”. Med grund i dessa berättelser har jag velat tyda att det 
byggs upp en relation mellan praktikanter och  ansvarig kurslärare. Av dessa aspekter har temat 
relation till VFU-ansvarig kurslärare fått växa fram.

Bedömningen är baserad på respondenternas sammansatta uppfattning. Det finns tendenser till att 
det sociala stödet snarare är högt än lågt.

För argumentation gällande temat relation VFU-ansvarig kurslärare  som arbetsmiljöfaktor samt 
socioemotionellt stöd hänvisas läsaren till, relation till handledare, tredje stycket och fjärde stycket.

4.4.2. Socialt stöd form: Instrumentellt stöd

Följande text kommer att redovisa för de arbetsmiljöfaktorer som av studien har placerats som ett 
instrumentellt socialt stöd enligt Karasek & Theorell (1990, s.71).

Hjälp av handledare
Som VFU-praktikant är man ofta inte fullt upplärd i arbetsrutiner och arbetsuppgifter. För att klara 
av de uppgifter man har som förskollärare kan ett stöd från en mer erfaren förskollärare vara till  
hjälp. Parallellt med de arbetsuppgifter som förskolläraryrket innefattar har praktikanterna i uppgift 
att utföra de uppgifter som de blivit tilldelade av universitet. 

Respondenterna uppger att  man fått  hjälp med frågor och utförande av arbetsuppgifter  och vid 
utförande av uppgifter från universitetet. De berättar hur ”Handledaren hjälper till att planera upp 
när  och hur  jag kan utföra  mina uppgifter  från universitetet”.  Det  sades  även att  ”handledaren 
hjälpte  mig att  hitta  tid att  planera och utföra  uppgifterna”.  Det  beskrivs hur handledaren tagit 
ansvar över praktikanten på så vis att ”När jag hade för mycket uppgifter så skickade handledaren 
iväg mig för att hinna utföra dem under arbetstid”.  Redovisade citat talar för hur handledaren varit  
aktiv i att ge praktikanten stöd. Ett ytterligare exempel rörande handledarens stöd är ”Det kändes 
tryggt att dem var engagerade i mina uppgifter från universitetet”. Praktikanterna har även beskrivit 
sig ha handledarens stöd i de dagliga arbetsuppgifterna. Angående arbetsuppgifter sades exempelvis 
att ”Dem har givit mig tips och varit hjälpsamma, dem har pushat mig lite”. Å andra sidan nämns 
även att ”Jag fick verkligen ingen hjälp av handledarna att utföra uppgifterna från universitetet”. 
Det fanns alltså de som inte alls hade ett gott stöd. En respondent berättade att ”Handledaren nu vill 
jag byta, hon är inte hjälpsam någonstans”. Av dessa citat och utdrag från intervjuerna vill jag tyda 
att det finns ett stöd som främst har kommit ifrån handledaren. Därmed har ett tema bildats vilket  
har blivit döpt till hjälp av handledare.

Angående arbetsmiljöarbete nämner Eriksson & Larsson (2002) man arbetar med alla de faktorer 
som omfattar individen i dennes arbete. Begreppet arbetsmiljö har sedan dess tagit nytt fäste och 
idag omfattar begreppet sedermera samtliga faktorer som omger individen i dennes arbete (Eriksson  
1991, s.152). Liknande beskriver Prevent  (25 februari,  2012) att arbetsmiljön omfattar allt som 
påverkar individen på jobbet. Karasek & Theorell (1990) meddelar för ett resultat av deras studier 
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som går att koppla samman med Eriksson och Prevents beskrivning av arbetsmiljö. De menar på att 
handledarens stöd korrelerar med arbetares arbetstillfredsställelse och låg psykologisk ansträngning 
(Karasek & Theorell 1990, s.70). Ytterligare studier har visat på att socialt stöd från handledare 
och/eller närmsta chefer har en viss effekt på arbetaren. Socialt stöd påvisas exempelvis korrelera 
med depression. När det sociala stödet är starkt minskar tendenser till depression och vice versa 
(Dormann & Zapf, 1999). Respondenterna berättar om det stöd som de fått av sina handledare. De 
berättar  även bland  annat  att  de  har  upplevt  trygghet  då  hjälp  har  funnits  tillhands.  Av  dessa 
aspekter skulle jag vilja tyda att detta stöd i sig kan ses som en arbetsmiljöfaktor. 

Karasek & Theroells (1990) beskriver att det instrumentella sociala stödet handlar om det stöd som 
arbetare  kan  få  genom  extra  hjälp  och  assistans  i  arbetsuppgifter,  riktlinjer  och  hjälpmedel  
gällande information och kunskap (Karasek & Theorell,  1990, s.71). Denna beskrivning vill jag 
koppla samman med respondenternas uttalanden likt ”Jag fick verkligen ingen hjälp av handledarna 
att  utföra  uppgifterna  från  universitetet”,  ”När  jag  hade  för  mycket  uppgifter  så  skickade 
handledaren iväg mig för att hinna utföra dem under arbetstid” samt  ”Handledaren hjälper till att 
planera upp när och hur jag kan utföra mina uppgifter från universitetet”. Här kan det tydas att 
praktikanterna dels får hjälp av sin handledare, eller att de inte har fått hjälp. Det har gått att tyda 
att de har fått assistans i arbetsuppgifter och riktlinjer för hur dessa ska utföras. Den tolkning skulle 
kunna relateras till Karaek & Theorell (1990, s.71) då de beskriver instrumentellt socialt stöd. Med 
denna bakgrund vill jag argumentera för att temat hjälp av handledare skulle kunna vara en form av 
instrumentellt stöd enligt Karasek & Theorell, 1990, s.71).

Respondenternas uppfattningar skiljer sig åt. Det är det social stödets bristfällighet som bidrar till 
att skattningen är låg.

Information från VFU-ansvarig kurslärare
Att utföra VFU innebär att ställas inför krav i form av uppgifter från universitet samt att, till en viss 
mån, klara av yrket som förskollärare. Det är inte alltid som praktikanterna vet precist hur de ska 
handla i utförandet av VFU-perioden. 

Av intervjuerna går det  att tyda att  studenterna får information om den aktuella VFU,n. Denna 
information var som mest omfattande vid första VFU-perioden. Dock vill förtydligas att ett sådant 
informationstillfälle uppstår inför samtliga VFU-perioder under utbildningen. Respondenterna har 
berättat  att  ”Man  får  massa  information  innan  första  VFU,n”.  Studenterna  får  information  om 
VFU,n innan de träder ut på förskolan. De berättar att vad som informeras under detta tillfälle är 
främst  vilka  uppgifterna  är,  vart  de  har  blivit  placerade  och  när  VFU-perioden  skall  utföras. 
Respondenterna berättar att ”Vi har fått information om uppgifterna som vi ska utföra under VFU” 
samt att ”läraren informerar om när det ska äga rum och hur den ska utföras med uppgifter”. Vem 
som delger studenterna denna information var den aktuella VFU-ansvarig kursläraren. Det vill säga 
den person som håller i kursen. Av dessa berättelser vill jag tyda att praktikanterna upplever att de 
får  information som underlättar  inför  den aktuella  VFU-perioden. Vi  känner  igen följande citat 
sedan tidigare ”Vi hade ett krismöte för att några var väldigt nervösa där vi gick igenom rädslan och 
man berättade om VFU”. Det är ett citat som kan förtydliga att det fanns en nervositet över att gå ut  
på VFU-period. Således kan den information som studenterna blir tilldelade av den aktuella VFU-
ansvariga kursledaren ses som ett stöd och assistans inför de krav som ställs under VFU,n. Med 
grund ur denna aspekt har jag velat skapa temat information från VFU-ansvarig kurslärare.

Detta tema skulle kunna ses som en arbetsmiljöfaktor. Eriksson (1991) menar att ur ett psykosocialt 
synsätt  på  arbetsmiljön  beaktas  den  sociala  omgivningen.  Man  ser  till  hur  psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer  kan  påverka individen  (Eriksson  1991,  s.156).  Det  går  att  tolka  att  den 
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information  som  studenterna  blir  tilldelade  påverkar  individen.  Vad  som  då  menas  är  att 
informationen påverkar studenterna genom att lugna dem och få dem att känna trygghet. Kanske 
kan detta stöd minska den nervositet som praktikanterna har känt inför VFU-perioden. Med denna 
aspekt  i  åtanke  skulle  information  från  VFU-ansvarig  kurslärare kunna  ses  som  en 
arbetsmiljöfaktor.

Fortsättningsvis  skulle  informationen från  VFU-ansvarig kurslärare  kunna ha  en  instrumentellt 
stödjande verkan på praktikanterna. Vad Karasek & Theorell (1990) beskriver om instrumentellt 
stöd är att det kan fås genom extra hjälp och assistans i arbetsuppgifter, riktlinjer och hjälpmedel  
gällande information och kunskap (Karasek & Theorell, 1990, s.71). Jag vill tyda likheter med den 
information  från  VFU-ansvarig  kurslärare  som de  praktikanterna  har  fått.  Respondenterna  har 
berättat  att  de  får  information  om  uppgifterna  som  de  ska  utföra  under  självaste  VFU,n.  De 
beskriver att de får reda på när uppgifterna skall vara färdiga och vad uppgifterna innefattar.. Denna 
information kan tolkas vara en form av  assistans i  de arbetsuppgifter  som VFU-praktikanterna 
kommer att  ställas inför. En tolkning är att  den  information från VFU-ansvarig kurslärare  som 
praktikanterna får kan liknas med Karasek och Theorells teorier om instrumentellt stöd.  Med denna 
argumentation som grund skulle därmed temat information från VFU-ansvarig kurslärare kunna ses 
som socialt stöd enligt krav, kontroll och socialt stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990, s.71).

Den  VFU-ansvariga  kursläraren  har  en  begränsad  personlig  kontakt  med  praktikanterna.  Den 
kontakt  de har  är  vid  introducerande  del  av  VFU-perioderna.  Av respondenternas  sammansatta 
uppfattning bedöms därmed sociala stödet från VFU-ansvarig kurslärare vara högt.

4.4.3. Sammanfattning – Socialt stöd

De arbetsmiljöfaktorer som nyligen har presenterats har även placerats under Karasek och Theorells 
två former av socialt stöd. De två formerna är socioemotionellt stöd och instrumentellt stöd. De 
skapade  teman  som har  kunnat  ses  som socioemotionellt  stöd  är  relation  handledare,  relation  
övriga kollegor, relation VFU-samordnare  samt relation VFU-ansvarig kurslärare.  De teman och 
som kunnas  ses  som instrumentellt  stöd  är  hjälp  av  handledare  samt information  från  VFU-
ansvarig kurslärare.  Samtliga teman har presenterats  som arbetsmiljöfaktorer  med koppling till 
teori som argumentation.

Tabell.3 – Socialt stöd under VFU för förskollärarstudenter.
Dimension Arbetsmiljöfaktor Form Skattad nivå

Socialt stöd Relation handledare Socioemotionellt stöd låg

Socialt stöd Relation övriga kollegor Socioemotionellt stöd låg

Socialt stöd Relation VFU-samordnare Socioemotionellt stöd hög

Socialt stöd Relation VFU-ansvarig kurslärare Socioemotionellt stöd hög

Socialt stöd hjälp av handledare Instrumentellt stöd låg

Socialt stöd information  från  VFU-ansvarig 
kurslärare

Instrumentellt stöd hög
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4.5. Förskollärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning som high-strain 
yrke inkluderat socialt stöd

Eriksson (1991) beskriver vad socialt stöd med hjälp av Jeff Johnson. Eriksson (1991) menar på att 
förutom att ha direkt betydelse för individen kunde även det sociala stödet fungera som buffert för 
individen. Med det menat att socialt stöd bygger upp en buffert som slår in när arbetaren ställs inför 
krav på arbetsplatsen (Eriksson 1991, s.165). 

En  förstärkning  av  Erikssons  (1991) resonemang  kan  kopplas  till  vad  Aronsson  et  al  (2011) 
redovisar  om  teorin  moderering. Aronsson  et  al  (2011)  beskriver  hur  moderering  betyder  att 
effekten  av  en  särskild  faktor  kan  bero  på  en  annan  faktors  moderening.  Ett  synonym  till 
moderering  är  dämpning.  Ett  exempel  av  en  moderering  skulle  är  kontroll  vid  en  krävande 
arbetssituation. Effekten skulle i detta fall kunna vara stress (Aronsson et al., 2011, s.169).

Med dessa teorier i fokus skulle jag vilja lyfta upp hur socialt stöd skulle kunna ha en modererande 
verkan för praktikanternas psykosociala effekter. Detta skulle i ett sådant fall betyda detsamma som 
Jeff Johnson menar med att socialt stöd fungerar som buffert enligt (Eriksson 1991, s.165).  För att 
förtydliga denna analys vill jag belysa hur respondenterna uttalar sig gällande socialt stöd. Det sker 
genom några nya och några redan använda citat ur tidigare analys.

Några tydliga exempel är hur ”Handledaren hjälper till att planera upp när och hur jag kan utföra 
mina uppgifter från universitetet” och  ”Det kändes tryggt att dem var engagerade i mina uppgifter  
från universitetet”. Citaten är hämtade ur den arbetsmiljöfaktor som av uppsatsen kategoriserats 
som kontroll. Arbetsmiljöfaktorn är hjälp av handledare. Respondenterna talar inom detta tema för 
att  handledaren har givit dem socialt  stöd då kravet  uppgifter från universitetet spelat  in under 
praktikanternas  VFU.  I  modererande  termer  skulle  härmed  den  sociala  stöd-faktorn  hjälp  av 
handledare kunna verka modererande med kravet uppgifter från universitetet. Med andra ord skulle 
hjälp från handledare kunna fungera dämpande på den stress som praktkanterna har upplevt på 
grund av uppgifterna från universitetet. I Jeff Johnsons termer skulle den sociala stödfaktorn hjälp 
av handledare kunna verka som buffert för praktikanterna då de ställs inför kravet uppgifter från 
universitetet.

Återigen vill  jag reservera för att  denna studie ej  avser att undersöka psykosociala effekter likt 
stress.  Argumentationen  som  förs  härleds  därmed  till  att  verksamhetsförlagd  utbildning 
kategoriserats som ”high-strain yrke” enligt krav, kontroll och socialt-stöd modellen. Det är i sin tur 
ett faktum att high-strain yrken tenderar att ge negativa psykiska effekter för den arbetande. I vart 
fall om vi lyssnar till (Karasek & Theorell, 1990, s.31). Med detta sagt skulle det kunna finnas en 
risk att även praktikanterna under verksamhetsförlagd utbildning utsätts för negativa psykologiska 
effekter. 

Dock har aktuell argumentation velat lyfta upp den möjlighet som finns att reducera psykosociala 
anspänningar med socialt stöd som variabel. Studien av Dormann & Zapf (1999) skulle i ett sådant 
fall styrka att socialt stöd ger positiva effekter. Denna studie har nämligen visat på att det sociala 
stödets inverkan från handledare och/eller nära chefer kunde påverka graden av depression hos de 
arbetande.  Resultatet  av  studien  visade  att  när  det  var  så  att  det  sociala  stödet  fanns  till  från 
handledare  och/eller  nära  chefer  minskade  depression  och  när  det  inte  syntes  till  så  ökade 
depression (Dormann & Zapf, 1999).

En problematik som jag vill redovisa för i detta sammanhang är att praktikanten själva har visat sig 
vara osäkra på vem de ska vända sig till för att få socialt stöd. Respondenterna uttrycker sig med att 
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”det skulle vara bra om man kunde veta vart man kan vända sig när man anser att någonting inte är 
ok”.  De nämner även att ”Det måste vara mer information om vilka rättigheter man har när man är 
ute på praktik”, och att ”det behövs mer information om vart och vem man kan vända sig om det är 
något”.

Avslutningsvis är  den verksamhetsförlagda utbildningen uppskattad till  ett high-strain yrke.  Det 
sociala stödet tycks variera. I de fall då de sociala stödet uteblivit har det påvisats av respondenterna  
att de har haft svårt att veta vart eller vem de ska vända sig till för att få hjälp.
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5. Slutdiskussion

Detta  avslutande  kapitel  kommer  att  lyfta  upp  de  problemformuleringar  som  har  redovisats  i 
inledande  del  av  detta  arbete.  Med  andra  ord  avser  kommande  text  att  diskutera  studiens 
frågeställningar  och  syfte  tillsammans  med  studiens  analys  och  resultat.  Denna  diskussion 
presenteras som slutsatser. Tillåt mig att färska upp minnet av studiens frågeställningar och syfte.

De  två  huvudsakliga  frågeställningarna  är;  Hur  ser  arbetsmiljön  ut  under  verksamhetsförlagd 
utbildning hos  Karlstad kommun enligt  förskollärarestudenterna?  Vilka  är  arbetsmiljöfaktorerna 
under verksamhetsförlagd utbildning hos Karlstad kommun enligt förskollärarestudenterna?

Studiens följdfrågeställning är; Vad kan Karlstad kommuns förskolor förbättra i arbetsmiljön för att 
bli en mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare?

Syftet  lyder;  att  kartlägga  arbetsmiljön  på  Karlstad  kommuns  förskolor  för  att  bidra  med 
information  som kan  användas  i  arbetet  mot  att  bli  en  mer  attraktiv  arbetsgivare  för  den  nya 
generationens förskollärare.

5.1. Slutsatser

Studiens  första  huvudsakliga  frågeställning;  Hur  arbetsmiljön  ser  ut  under  verksamhetsförlagd 
utbildning  hos  Karlstad  kommun enligt  förskollärarstudenter,  har  besvarats  med hjälp  av  krav, 
kontroll  och  socialt  stöd-modellen.  Teorin  beskriver  hur  arbetsmiljö  kan  se  ut  enligt  de  tre 
dimensionerna.  Studiens empiriska material  har placerats in under dessa tre dimensioner för att 
kunna beskriva hur arbetsmiljön ser ut på den arbetsplats som respondenterna beskriver. Det vill 
säga  Karlstad kommuns förskolor.  De fyra  kombinationerna  av  hög och låg  grad av  krav  och 
kontroll kategoriserar det studerade yrket enligt krav och kontroll-modellen. Kombinationerna är 
benämnda  som  high-strain,  active,  low-strain  och  passive arbeten  (Karasek  & Theorell,  1990, 
s.31ff). Observera att dimensionen socialt stöd i beskrivningen av typ av arbete blir uteslutet. Detta 
på grund av att socialt stöd endast ingår i den nyare versionen av Karasek och Theorells modell.  
Därmed diskuteras slutsatser rörande socialt stöd separat.

Kommande text avser även att inkludera och besvara studiens andra huvudsakliga frågeställning; 
Vilka är arbetsmiljöfaktorerna under verksamhetsförlagd utbildning hos Karlstad kommun enligt 
förskollärarestudenterna?. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen för förskollärarestudenterna har av studien påvisats tillhöra 
ett så kallad high-strain yrke enligt Karasek & Theorell (1990, s.31). Bakgrunden är att praktikanten  
utsätts för en mängd höga krav i samband med att de har låg kontroll under praktiken. De krav som 
har  lokaliserats har även samtliga ansetts vara av hög nivå. De krav som har lokaliserats under 
VFU-perioder  är  betygsbedömning,  uppgifter  från  universitetet,  personlig  lämplighet,  
arbetsuppgifter, arbetstempo och fysiska krav.

Den kontroll  som har  lokaliserats  och  som uppskattats  vara  av hög nivå  är  arbetsordning och 
utmanande arbetsuppgifter. Den kontroll som funnits och har skattats vara av låg nivå är kontroll  
över uppgifterna från universitetet, val och byte av VFU-plats och betygsbedömning av handledare.

Karasek & Theorell (1990, s.31) menar att risken med att tillhöra high-strain yrken är dess negativa 
psykiska effekter för arbetaren.  Dessa yrken har visat  sig medföra en ökad risk för utmattning, 
ångest, depression och allmänt försämrat psykiskt välmående. En diskuterad slutsats är att kraven 
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från  universitetet  skulle  kunna  ha  en  medierande  verkan  på  de  krav  som ställs  från  Karlstad 
kommun och vice versa. Det vill säga att det nödvändigtvis inte är arbetsmiljöfaktorn i sig som 
medför  psykosociala  effekter  för  arbetaren.  Ett  exempel  är  att  den  stress  som  upplevts  vid 
utförandet av studiens lokaliserade krav arbetsuppgifter i själva verket skulle kunna bero studiens 
funna krav personlig lämplighet eller arbetstempo. 

Härmed inleds den del av slutsatserna som även avser att besvara studiens följdfrågeställning; Vad 
kan Karlstad kommuns förskolor förbättra i arbetsmiljön för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för 
den nya generationens förskollärare?

Kraven har uppskattats höga och många. Med mediering i åtanke vore ett förlag till förbättring att  
de båda parterna Karlstad kommun och Karlstad universitet ser över VFU samarbetet med hänsyn 
till  teorier  rörande  arbetskrav  med  tillhörande  psykologiska  effekter.  Syftet  skulle  vara  att  få 
praktikanterna att uppleva positiva psykologiska effekter av kraven snarare än negativa. Ett syfte 
som i sin tur skulle kunna stärka arbetstillfredsställelsen hos VFU-praktikanterna. Denna tankegång 
bygger  på  att  arbetsmiljöfaktorer  har  visat  sig  korrelera  med  arbetstillfredsställelsen  hos  de 
arbetande (Karasek & Theorell 1990, s.35f; Aronsson et al. 2011, s.219; Sardzˇoska & Tang, 2012, 
s.385; Jönsson, 2012, s.236).

Kommande text avser att redovisa för studiens fynd och funderingar över den tredje dimensionen i 
Karasek och Theorells modell, socialt stöd. Denna del av studiens slutsatser avser att utveckla det 
tidigare  svaren  på  de  två  huvudsakliga  frågeställningarna;  Hur  ser  arbetsmiljön  ut  under 
verksamhetsförlagd  utbildning  hos  Karlstad  kommun  enligt  förskollärarestudenterna?  Vilka  är 
arbetsmiljöfaktorerna  under  verksamhetsförlagd  utbildning  hos  Karlstad  kommun  enligt 
förskollärarestudenterna?

De  sociala  stöd  som  har  lokaliserats  och  som  är  av  hög  karaktär  är  relation  VFU-ansvarig 
kurslärare , relation VFU-samordnare och information från VFU-ansvarig. De sociala stöd som har 
funnits och är uppskattad till låg nivå är relation handledare, relation övriga kollegor och hjälp av 
handledaren. Det har lyfts upp hur socialt stöd kan dämpa de negativa psykologiska effekterna som 
ett high-strain yrke innebär. Med andra ord att socialt stöd fungerar dämpande på de krav som ställs 
under praktiken. Av studien har det kunnat lokaliseras fyra tjänster vilka har bidragit  mer eller 
mindre med socialt stöd i någon form till praktikanterna. Dessa tjänster har visat sig vara VFU-
ansvarig kurslärare, VFU-samordnare, handledare och övriga kollegor. Dessa är fyra tjänster vilka i 
min mening skulle kunna ha möjlighet att bidra till praktikanternas psykiska hälsa.

Härmed inleds en diskussion som även avser att besvara studiens följdfrågeställning med hänsyn till 
socialt  stöd.  Följdfrågeställningen  lyder;  Vad  kan  Karlstad  kommuns  förskolor  förbättra  i 
arbetsmiljön för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare?

Ett förslag till förbättring är att säkerställa att de fyra lokaliserade tjänsterna är väl införstådda i 
fördelarna med socialt stöd. Kartlägg sedan hur dessa befattningar kan arbeta med socialt stöd på ett  
med framgångsrikt sätt. Orsaken skulle vara att stärka det sociala stödet från dessa tjänster mot 
praktikanterna. Syftet skulle vara att likt förslaget tidigare  få praktikanterna att uppleva positiva 
psykologiska effekter av kraven snarare än negativa.  Denna tankegång kan förankras  teoretiskt 
genom den studie som har visat att socialt stöd från handledare och chefer reducerar depression 
(Dormann & Zapf, 1999). 

Ett problem har även visat sig vara att praktikanterna inte vet vart de ska vända sig för få hjälp och  
socialt stöd då det behövs. Ett förslag till förbättring är att se över kommunikationsmedlen som 
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används vid information till praktikanterna. Syftet skulle vara att säkerställa att praktikanterna vet 
vem de ska kunna vända sig till vid behov av socialt stöd.

Följande text avser att utveckla de tidigare svar som givits på studiens följdfrågeställning; Vad kan 
Karlstad kommuns förskolor förbättra i arbetsmiljön för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för den 
nya generationens förskollärare?

Analysen visar på att den verksamhetsförlagda utbildningen kan liknas med ett high-strain yrke 
enligt krav, kontroll och stöd-modellen. Karasek & Theorell (1990) redovisar även för att de mest 
utmanande arbetena, det vill säga de så kallade active yrken även är de arbeten som ger högst grad 
av  arbetstillfredsställelse  hos  arbetaren  (Karasek  &  Theorell  1990,  s.35f).  Active  yrken 
karaktäriseras av både höga krav och hög kontroll. Ett annat förslag till förbättring bottnar därmed i 
att  det  av  teori  går  att  tyda  att  arbetsmiljön  korrelerar  med arbetstillfredsställelse  (Karasek  & 
Theorell 1990, s.35f; Aronsson et al. 2011, s.219; Sardzˇoska & Tang, 2012, s.385; Jönsson, 2012, 
s.236). Denna studie har resulterat i en uppsättning arbetsmiljöfaktorer som präglar förskollärarens 
verksamhetsförlagda utbildning hos Karlstad kommun. För att stärka arbetstillfredsställelsen hos 
VFU-praktikanterna kan Karlstad kommun ta hjälp av och ta hänsyn till denna studiens redovisade 
arbetsmiljöfaktorer i arbetet mot att bli allt mer attraktiv som arbetsgivare. En reflektion är att det  
vore tänkvärt att arbeta med målet att styra den verksamhetsförlagda utbildningen från att vara ett  
high-strain yrke mot ett active-yrke. Förutom att ha en hög grad av arbetstillfredsställelse visar sig 
active-arbeten även att  gynna arbetarens lärande (Karasek & Theorell  1990, s.35).  Detta skulle 
kunna  vara  särkilt  intressant  ur  Karlstad  universitets  perspektiv  då  den  verksamhetsförlagda 
utbildningen syftar till lärande för studenterna (Lärarförbundet. 26 februari, 2012; VFU-dokument 
inför VFU-kurs, 25 mars 2013).

Vi vet av inledande del av detta arbete att arbetsmiljön är ett konkurrenskraftigt medel i tider av 
arbetskraftsbrist. Man vill helt enkelt kunna erbjuda bättre jobb än andra arbetsgivare och av denna 
aspekt kunna attrahera arbetskraft (Eriksson & Larsson, 2002, s.129). Det redovisades även för att 
arbetsmiljön spelar stor roll för arbetsgivarevarumärket. Genom att stärka arbetsgivarevarumärket 
effektiviseras rekryteringen (Barrow & Mosley,  2005, s.17).  Ett  avslutande förslag till  Karlstad 
kommun är därmed att säkerställa hur de själva vill att arbetsmiljön för praktikanterna ska se ut och 
uppfattas.  Med  hjälp  av  denna  studie  har  ett  antal  arbetsmiljöfaktorer  kunnat  lokaliseras.  Ett 
förtydligande  är  att  studien  alltså  belyser  vilka  arbetsmiljöfaktorer  som  är  av  vikt  för 
förskollärarstudenten.  Mitt  avslutande förslag är att använda studiens resultat  som underlag vid 
förbättringsarbetet  av  arbetsmiljön.  Tips  över  hur  denna  studie  kan  användas  i  form  av 
frågeställningar  är;  Hur  vill  vi  att  studiens  lokaliserade  arbetsmiljöfaktorer  skall  uppfattas? 
Slutligen;  Vilka  arbetsmiljöfaktorer  är  av  vikt  för  Karlstad  kommun?.  Nu  när  vi  vet  vilka 
arbetsmiljöfaktorer som spelar in för förskollärarstudenterna bör vi arbeta med dessa så att de i  
framtiden upplevs så positiva som möjligt.

Således skulle resultatet  av denna studie kunna ses som ett underlag vilket kan hjälpa Karlstad 
kommun  att  bli  mer  attraktiva  som  arbetsgivare  och  därmed  effektivisera  rekryteringen  av 
förskollärare. Ur denna aspekt kan härmed studiens syfte ses besvarat. Tillåt mig att återupprepa 
studiens  syfte; att  kartlägga  arbetsmiljön  på  Karlstad  kommuns  förskolor  för  att  bidra  med 
information  som kan  användas  i  arbetet  mot  att  bli  en  mer  attraktiv  arbetsgivare  för  den  nya 
generationens förskollärare.

5.2. Diskussion

Denna avslutande diskussionsdel kommer att belysa de metodrelaterade tankegångar som har dykt 
upp under processen av denna studie. Samtliga aspekter tas upp för att de skulle kunna ha inverkan 

57



på studiens tillförlitlighet och trovärdighet.

En aspekt skulle vara att specificera urvalet på ett annorlunda sett. Det har varit en ambition att 
studiens resultat ska kunna generaliseras. Med denna ambition i åtanke skulle det varit fördelaktigt 
om urvalet vore fler till antalet. Jag skulle även kunna se fördelar med att specificera urvalsgruppen 
till en enskild förskola eller ett område av förskolor. Fördelen skulle vara att samtliga respondenter 
har fått erfara samma upplevelser av arbetsmiljön. Generalisering av deras svar skulle i sådant fall  
vara mer tillförlitligt (Kvale & Brinkmann 2009, s.129). En annan aspekt är att det vore önskvärt 
om respondenterna hade genomfört VFU mer närliggande studiens genomförda intervjuer. I vissa 
fall  där  respondenterna  ville  berätta  om  en  särskild  händelse  eller  situation  har  det  uppstått 
svårigheter  för  dem att  minnas.  Med denna minnesförlust  i  åtanke  skulle  det  även kunna vara 
fördelaktigt  om studien enbart  avser  att  studera en VFU-period,  snarare än flera.  Det  framgick 
nämligen att det har varit svårt för respondenterna att precisera och organisera vad de återberättar. 

Under analysförfarandet av studien har det dykt upp svårigheter i att kunna säkerställa i vilken nivå 
ett krav, kontroll eller socialt stöd är. Det vill säga om arbetsmiljöfaktorerna uppfattas som höga 
eller låga nivåer av krav, kontroll eller socialt stöd. Av denna aspekt skulle det vara fördelaktigt att 
på förhand utveckla intervjuguiden på så vis att den tydliggör för om respondenten uppfattar krav,  
kontroll  och stöd som högt  eller  lågt.  Eventuellt  skulle  en kompletterande studie av kvantitativ 
karaktär kunna mäta graden av denna studies lokaliserade arbetsmiljöfaktorer. 

I studiens försvar vill jag poängtera att varken frågeställning eller syfte avser att mäta grader eller 
nivåer av arbetsmiljöfaktorer eller dess psykologiska effekter. Faktum är att mäta grader skulle ur 
nytta för uppdragsgivarens ses som mindre intressant. Ur ett organisatoriskt perspektiv skulle det 
intressanta snarare kunna vara att säkerställa  vilka arbetsmiljöfaktorer som finns inom ett arbete, 
snarare än vad individen tycker om dessa.  Det vill säga vad denna studie även har resulterat  i.  
Argumentationen  bygger  på  långsiktighet  och  lojalitet  bland  anställda.  Ponera  nu  att  Karlstad 
kommun  har  lokaliserat  samtliga  arbetsmiljöfaktorer  som VFU-praktikanterna  upplever.  Denna 
vetskap kan arbetsgivaren sedan använda sig av genom att fråga sig själv vad de själva anser är 
önskvärt.  Det  vill  säga  hur  arbetsgivaren  själv  önskar  att  arbetsmiljön skall  se  ut?  Hur  önskar 
arbetsgivaren själv att VFU-praktikanterna skall uppfatta en särskild arbetsmiljöfaktor?. För att ta 
ett exempel från denna studies resultat så kan arbetsgivaren börja arbeta med faktorn arbetstempo 
eller socialt stöd från handledaren. Exempel på frågor är då; vilket arbetstempo vill vi ha här? samt; 
vilken form av socialt stöd ska handledaren ge?. Dessa frågor syftar till att skapa en arbetsmiljö 
vilket  bottnar  i  organisationens  genuina  värderingar  och  människosyn.  Med  andra  ord  vad 
organisationen  själv  verkligen  tror  på.  Teorin  är  sådan  att  med  en  arbetsmiljö  som  speglar 
organisationens genuina värderingar lockas den arbetskraft dit som tror på samma sak. Tillämpat på 
denna studie vill  det  säga att  de förskollärarestudenter  som trivs med arbetsmiljön på Karlstad 
kommuns förskolor kommer även att vilja söka jobb där. Ledarskapsperspektivet bygger på att den 
personal  som  kan  identifiera  sig  med  organisationen,  som  delar  organisationens  verkliga 
uppfattningar och värderingar även är tillfredsställd personal. Tillfredsställd personal i sin tur är 
gissningsvis  både lojala  och stannar länge inom organisationen.  Detta  ledarskapsperspektiv kan 
relateras till  vad som framgår vara Robert Karaseks tankegång som även låg till  grund för den 
forskning som efterhand mynnade ut i krav, kontroll och stöd-modellen. Tillåt mig återupprepa vad 
som redan redovisats  under  denna uppsats  teoretiska referensram. Karasek och Theorell  (1990) 
menar  alltså  att  de  många tidigare  metoder  som fanns  om att  minska  på  arbetsrelaterad  stress 
fokuserade allt  för mycket på individen. Individuella faktorer fungerar endast hämmande för de 
konsekvenser som de bidragande faktorerna till stressen egentligen hade orsakat. Som lösning på 
denna  problematik  beskriver  Karasek  &  Theorell  (1990,  s.10)  att  ”De  egentliga  bidragande 
faktorerna hittar man i arbetsutformningen”. Med detta sagt skulle teorin krav, kontroll och stöd-
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modellen kunna vara helt rätt  i  linje med vad som är denna studies ändamål. För att  förtydliga 
studiens ändamål så observera det  finstilta i  studiesyftets  mening;  att  kartlägga arbetsmiljön på 
Karlstad kommuns förskolor för att bidra med information som kan användas i arbetet mot att bli  
en mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare.

Nåväl, för att följa ovan perspektiv skulle det vara intressant att utföra vidare studier som avser att 
lokalisera  fler  arbetsmiljöfaktorer  i  den  verksamhetsförlagda  utbildningen.  Då denna  studie  har 
utförts  i  uppdrag  av  Karlstad  kommun  har  således  arbetsmiljöfaktorer  som  berör  denna  part 
lokaliserats i första hand. Men som vi känner till sedan tidigare i denna uppsats innefattar VFU-
perioden tre delar. Den inledande delen vid delkursernas start samt den uppföljande delen har i detta 
arbete hamnat i skuggan av den mellersta delen, tiden på förskolan. En vidare studie som ger mer 
uppmärksamhet på miljöfaktorer under de andra två faserna vore därmed av värde. Dels för att öka 
förståelsen  för  och  säkerställa  hur  den  fullständiga  VFU-perioden  ser  ut.  Dels  även  för  att 
möjliggöra ett samarbete mellan de två parterna Karlstad kommun och Karlstad universitet. I min 
mening är de är båda ansvariga för den verksamhetsförlagda utbildning som denna studie avser att 
undersöka. 

Om  vi  byter  perspektiv  till  ett  mer  individuellt  så  vore  studier  som  undersöker  hur 
arbetsmiljöfaktorer  samspelar  med  attraktionskraft  intressant.  En  sådan  studie  skulle  kunna 
undersöka effekter av arbetsmiljöfaktorer och hur de påverkar de anställda. Det skulle även vara av 
intresse att veta vilka signaler de anställda sänder ut om sin arbetsgivare. Likväl skulle vetskapen 
om hur dessa signaler uppfattas av omgivningen vara av intresse. Sådana studier skulle kunna vara 
av värde på samma sätt  som att denna studie är av värde för Karlstad kommun. Det vill säga genom  
vad den avslutande delen av denna studies syfte menar;  för att  bidra med information som kan 
användas i arbetet mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare för den nya generationens förskollärare.

Stort tack!
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Figurer

Figur.A
Illustration över en fullständig VFU-period.
Ingen källa – egen konstruerad modell.

Figur.B
Illustration över intervjuguidens frågeuppdelning täckande en fullständig VFU-period.
Ingen källa – egen konstruerad modell.



Figur.C
Moderering och mediering.
(Aronsson et al, 2011, s.169).

Figur.D
Krav och kontroll-modellen.
(Karasek & Theorell, 1990, s.32).



Figur.E
Krav, kontroll och stöd -modellen.
(Karasek & Theorell, 1990, s.70).

Figur.F
Krav och kontroll-modellen med kategorisering av VFU för förskollärarstudenter (Karasek & 
Theorell, 1990, s.32).



Tabeller

Tabell.2
Kontroll under VFU för förskollärarstudenter
Dimension Arbetsmiljöfaktor Form Skattad 

nivå

Kontroll Arbetsordning Auktoritet över beslut hög

Kontroll Kontroll över uppgifterna från universitetet Auktoritet över beslut låg

Kontroll Val och byte av VFU-plats Auktoritet över beslut låg

Kontroll Betygsbedömning av handledare Auktoritet över beslut låg

Kontroll Utmanande arbetsuppgifter Utrymme för skicklighet hög

Tabell.2
Kontroll under VFU för förskollärarstudenter
Dimension Arbetsmiljöfaktor Form Skattad 

nivå

Kontroll Arbetsordning Auktoritet över beslut hög

Kontroll Kontroll över uppgifterna från universitetet Auktoritet över beslut låg

Kontroll Val och byte av VFU-plats Auktoritet över beslut låg

Kontroll Betygsbedömning av handledare Auktoritet över beslut låg

Kontroll Utmanande arbetsuppgifter Utrymme för skicklighet hög

Tabell.3
Socialt stöd under VFU för förskollärarstudenter
Dimension Arbetsmiljöfaktor Form Skattad nivå

Socialt stöd Relation handledare Socioemotionellt stöd låg

Socialt stöd Relation övriga kollegor Socioemotionellt stöd låg

Socialt stöd Relation VFU-samordnare Socioemotionellt stöd hög

Socialt stöd Relation VFU-ansvarig kurslärare Socioemotionellt stöd hög

Socialt stöd hjälp av handledare Instrumentellt stöd låg

Socialt stöd information  från  VFU-ansvarig 
kurslärare

Instrumentellt stöd hög



Intervjuguide

1. Information till deltagaren

Den information som intervjun medför kommer att användas i en akademisk studie vars resultat 
kommer att ingå i ett framtida förbättringsarbete av Karlstad kommuns förskolors  arbetsmiljö. 
Intervjun kommer att spelas in. Intervjun berör din/dina tidigare VFU hos förskola med Karlstad 
kommun som arbetsgivare. Samtliga av dina uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och du har 
all rätt att ta del av studiens information. Samtycker du till dessa villkor samt att delta i studien? 

2. Inledande frågor

Hur länge har du studerat till förskollärare?
Vad fick dig att börja studera till förskollärare?
Om, beskriv din tidigare arbetserfarenhet?
Har du andra erfarenheter som du tror kan gynna dig i yrket som förskollärare?
Vilka egenskaper/ färdigheter tror du krävs för att lyckas som förskollärare?
När utförde du din/dina VFU (verksamhetsförlagd utbildning)?
Vart utförde du din/dina VFU (verksamhetsförlagd utbildning)?
________________________________________

3. Förberedande

Berätta om Karlstad Universitets roll innan du påbörjade din VFU (information, kontaktperson)
Beskriv den information du fick på förhand gällande VFU (verksamhetsförlagd utbildning)? Av 
vem?
Vilka förväntningar hade du på din VFU?

Krav
Är VFU valfritt?
Ville du på förhand utföra VFU?

Egen-Kontroll
Fick du frihet i att välja VFU-plats?
Fick du själv bestämma huruvida du planerade VFU-processen med ansökningar, kontakt osv?

Psykologiska krav

Upplevde du det förberedande arbetet inför VFU som stressigt?
På vilket sätt, beskriv exempel på situation.

Socialt stöd – Karlstad Universitetet

Hade du handledare på Universitetet?
Vem?

Visade denne sin omsorg till dig?
På vilket sätt?

Fick du dennes uppmärksamhet?
På vilket sätt?

Hjälpte denne till att sköta förberedande uppgifterna?



På vilket sätt?

Socialt stöd - Karlstad kommun

På vilket sätt hade du kontakt med Karlstad kommun innan påbörjad VFU?
Hade du handledare på Universitetet?

Vem?
Visade denne sin omsorg till dig?

På vilket sätt?
Fick du dennes uppmärksamhet?

På vilket sätt?
Hjälpte denne till att sköta förberedande uppgifterna?

På vilket sätt?
________________________________________

4. Tiden på förskolan

Krav

Vad lärde du dig under din VFU?
På vilket sätt lärde du dig?

Fick du möjlighet att  utveckla nya kunskaper/färdigheter?
På vilket sätt?

Förekom situationer där du fick sätta dina färdigheter på prov?
Beskriv?

Var arbetsuppgifterna varierande?
På vilket/vilka sätt?

Behövde du använda din kreativitet?
Beskriv?

Förekom upprepande arbetsuppgifter?
Beskriv?

 Egen-Kontroll

Fick du frihet att ta egna beslut?
Beskriv en sådan situation?

Fick du välja själv hur du kunde lägga upp/styra arbetsuppgifterna?
I vilken/vilka situationer?

Hade du möjlighet att påverka arbetet, uppgifter, hantering av problem osv?
Beskriv?

Gavs du möjlighet att påverka beslut som kom att påverka ditt arbete?
På vilket sätt?

Psykosociala arbetskrav

Var praktiken psykiskt påfrestande?
På vilket sätt?

Ställdes du inför påfrestande krav från arbetet?
Vilka då?

Hann du med de arbetsuppgifter du ställdes inför?
Beskriv situation?

Fick du arbeta i högt tempo?
Beskriv en sådan situation?



Var arbetet ansträngande?
Hur då?

Fysiska ansträngningar

Vilka fysiska krav ställdes du inför?
Hygien?
Ljudnivå?
Tunga lyft?
Kemikalier?

Skadliga material på arbetsplatsen

Användes farlig utrustning?
Vilken?

Var era arbetsmetoder skadliga?
Fysiskt?
Psykiskt?
På vilket sätt?

Fanns potentiellt skadliga saker ställda på ogenomtänkta ställen?
Vilka/vart då?

Någon speciell situation som dök upp?
Brand?
Någon som brände sig?
Fick elstöt?

Hur såg underhållet ut? (städning)

Socialt stöd

Hade du handledare/närmsta chef?
Vem? 

Berätta om er relation?
Visade denne sin omsorg till dig?

På vilket sätt?
Fick du dennes uppmärksamhet?

På vilket sätt?
Hjälpte denne till att sköta arbetsuppgifterna?

På vilket sätt?
Skapade denne förutsättningar för ett gott teamwork?

På vilket sätt?
Var arbetskollegorna vänliga?

På vilket sätt?
Var arbetskollegorna hjälpsamma?

På vilket sätt?
Visade arbetskollegorna sitt personliga intresse av dig?

Beskriv hur?
Var arbetskollegorna kompetenta?

Beskriv på vilket sätt?
________________________________________

5. Uppföljning



Socialt stöd

Berätta om uppföljningen av din VFU från Karlstad Universitets sida?
Feedback?
Utvärdering?

Berätta om uppföljningen av din VFU från Karlstad kommuns sida?
Feedback?
Utvärdering?

6. Avslutande fråga

Om du fick ge tips om förbättring för ökad trivsel på Karlstad kommuns förskolor, vad skulle du 
förbättra?
________________________________________

7. Avslutande information till deltagaren
Tack för att din medverkan. Jag vill påminna om att studien avser att användas i forskningsändamål.  
Arbetet är en kandidatuppsats och är därmed offentligt material. När transkriberingen är utförd av 
denna  ljudinspelning  så  kommer  ljudfilen  att  tas  bort  och  förstöras.  Ingen  av  din  personliga 
information kommer att finnas kvar. I studien nämns enbart urvalets kön och ålder. Detta utförs för 
att minska spårbarheten. Data skall alltså inte gå att spåra till dig. Information om vart du finner 
studien då den är tryckt kommer att läggas upp på er kurshemsida i mitten av Juni.
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