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Sammanfattning    

Tidigare forskning visar att första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom vård 

och omsorg har blivit mer komplex och att ansvaret samt arbetsuppgifterna har ökat. 

Vidare ses ändrade arbetsförhållanden med ny teknik som skapar ett snabbare flöde 

vilket skapar en ökad arbetsbelastning för chefer. Alla dessa olika krav resulterar i att 

arbetet har blivit mindre hanterbart. Syftet med denna studie var att beskriva hur första 

linjens chefer inom vård och omsorg upplever den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön utifrån arbetsbelastning, stöd, förbättringsarbeten och kommunikation. 

Metoden som användes var kvalitativ induktiv ansats och datainsamlingen genomfördes 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Tio stycken informanter deltog i studien och 

intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras i fem 

huvudkategorier och tio underkategorier som visar på att erfarenhet gör arbetet mer 

hanterbart och att det kollegiala stödet är viktigt, samt att arbetsbelastningen är 

hanterbar sett över året. Vidare forskning inom psykosocial arbetsmiljö behövs då det 

idag finns flera brister som påverkar första linjens chefers arbetsmiljö negativt. Kanske 

behövs en förändring för att skapa hållbara chefer inom vård och omsorg? 

 

 

 

Nyckelord: Första linjens chef, psykosocial arbetsmiljö, hållbart ledarskap, hållbar 

arbetsplats, kommunikation, arbetssituation, kvalitativ metod, vård och omsorg 
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INLEDNING 

En successiv ökning har skett när det gäller arbetsbelastning samt ansvar för första 

linjens chefer inom den offentliga sektorn i Sverige. Det är inte bara i Sverige som detta 

uppmärksammats utan även i internationell forskning (Ericsson & Augustinsson 2015). 

Stressiga arbetsförhållanden som leder till känslor av utmattning upplevs både av chefer 

och av medarbetare. Krävande utmaningar är något som vårdorganisationens chefer och 

medarbetare dagligen arbetar med. Prestationsförmågan blir sämre och att känna stress 

på grund av för högt ställda krav erfars av chefer inom bland annat äldreomsorgen. 

Under dessa svåra arbetsförhållanden har chefer även ansvar för ett stort antal 

medarbetare (Hagerman, Skytt, Wadensten, Högberg & Engström 2016). Chefer inom 

kommunala organisationer ställs inför högre krav vilka bland annat beror på 

kombinationen av ekonomiska begränsningar samt en befolkning som blir äldre (Gard 

& Larsson 2017). Den ökade pressen skapar många gånger en ohållbar arbetssituation 

för de olika vårdgivarna och författarna vill med denna bakgrund undersöka hur första 

linjens chefer inom vård och omsorg upplever sin organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö utifrån arbetsbelastning, stöd, förbättringsarbeten och kommunikation.  

BAKGRUND 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

har arbetsgivaren ansvar att föreskriftens alla delar såsom exempelvis kränkande 

särbehandling, krav i arbetet, ohälsosam arbetsbelastning, resurser för arbetet samt 

organisatorisk arbetsmiljö följs. Vidare omfattas den organisatoriska arbetsmiljön av en 

rad olika arbetsvillkor vilka bland annat är hur arbetsuppgifter fördelas, 

ansvarsförhållanden, resurser samt krav. Dessutom innefattas även handlingsutrymme, 

delaktighet, kommunikation samt styrning och ledning. Vidare är den sociala 

arbetsmiljön förutsättningar men även villkor rörande arbetet vilket innefattar 

samarbete, socialt stöd från kollegor och chefer och socialt samspel. Syftet med 

föreskrifterna är att risker för ohälsa förebyggs och att en god arbetsmiljö ska främjas 

(AFS 2015:4).  
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Hög arbetsbelastning 

Den kommunala hälso- & sjukvården är en politiskt styrd organisation och det kan vara 

en av orsakerna till att de beslut som fattas ofta drar ut på tiden innan de kan verkställas. 

Första linjens chefer beskriver ett ökat krav från ledning och kommunstyrelse och 

samtidigt ett ökat ansvar för kunder och medarbetare, samt att arbetet i sig är mer 

krävande. Ansvar för budgeten och budgetunderskott skapar känslor av irritation då 

chefer inte har möjlighet att kunna påverka den (Hagerman, Engström, Häggström, 

Wadensten & Skytt 2015). 

Rollen som första linjens chef är svår och otydlig och under de senaste åren har kraven 

ökat vilket har lett till en stor orsaksfaktor till stress (Adriaenssens, Hamelink & Van 

Bogaert 2017). Flertalet faktorer som påverkar och är en grund för stress är 

organisatoriska, personliga och rollrelaterade faktorer som har en inverkan på chefers 

förvärvsliv. Några exempel är bland annat stöd, att ha balans mellan arbete och fritid, att 

inneha en känsla av ett värde, att känna sig nöjd och antal medarbetare med mera 

(Hagerman et al. 2016). Arbetsuppgifter som bemanning och administration är uppgifter 

som upptar en stor del av första linjens chefers arbetstid. Första linjens chefer har ofta 

viljan att göra mer än att bara bemanna avdelningen, hålla i lönesamtal och att göra 

administrativa uppgifter såsom schemaläggning med mera. En närvarande och 

tillgänglig chef är viktigt för medarbetare och kunder men kan hindras av för mycket 

administrativt arbete och kravfyllda organisatoriska mål (Hagerman et al. 2015). 

Samtidigt ökar även antalet medarbetare för varje chef, trots att forskning visar att desto 

fler medarbetare en chef ansvarar för, desto svårare är det att hinna stötta dem och vara 

en närvarande chef (Ericsson & Augustinsson 2015; Havaei, Dahinten & Macphee 

2015).  

Information och kommunikation 

Ericsson & Augustinsson (2015) beskriver chefsrollen som mycket betydelsefull då 

hälso- och sjukvårdsorganisationer är komplexa. Rollen som chef innebär bland annat 

att skapa goda arbetsförhållanden för personalen (Ericsson & Augustinsson 2015). 

Första linjens chefer upplever att de inte är delaktiga i de beslut som tas högre upp i 

ledningen. Exempelvis har de inte alltid tillgång till betydelsefull information som 

kommer från ledningen då första linjens chefer inte varit delaktiga i den processen samt 
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att de inte inbegrips då viktiga beslut ska fattas på ledningsnivå (Ericsson & 

Augustinsson 2015; Kumah, Ankomah & Antwi 2016). Detta leder till att de kan 

uppleva att deras roll som chef påverkas negativt i och med att det blir svårare att leva 

upp till anställdas förväntningar samt att avdelningsarbetet kan påverkas på ett eller 

annat sätt till följd av informationsbortfall (Ericsson & Augustinsson 2015). Om 

ledningen med hård styrning begränsar chefers självbestämmande när beslut ska fattas 

kan det leda till sämre hälsa samt att förmågan att klara av att utföra sina arbetsuppgifter 

minskar (Fallman, Jutengren & Dellve 2019). 

Vidare är det oftast första linjens chefer som ska nå ut med viktig information till 

personalen om olika händelser inom organisationen (Ericsson & Augustinsson 2015). 

Arbetsplatsmöten ger chefer möjligheter att sprida information. Vidare kan en möjlig 

informationsstrategi vara att vid ett mötestillfälle ägna sig helt och hållet åt att delge 

anställda information och vid ett annat tillfälle lägga fokus på förutbestämda frågor 

(Bergman, Dellve & Skagert 2016). Vidare är det viktigt att möjligheter finns till 

kontinuerliga fysiska arbetsplatsträffar för att kunna diskutera och lösa arbetsrelaterade 

problem som uppstår. Även om arbetsplatsen har dessa typer av fysiska träffar behövs 

det ändå arbetas fram bättre lösningar för kommunikation mellan medarbetare och 

enheter som är involverade i hemvården, i form av olika kommunikationsplattformar, 

fysiska men även virtuella plattformar där medarbetarna kan delge varandra viktig 

information (Gard & Larsson 2017). E-post och informationsbrev är exempel på 

informationsstrategier som används idag men chefers gemensamma syn på dessa 

strategier är svårigheten i att prioritera i flödet av information som hela tiden kommer 

(Bergman, Dellve & Skagert 2016). 

Utvecklingsarbete 

Beslut om förändringar sker oftast högre upp i organisationen vilket kan leda till 

svårigheter vid utvecklingsarbeten. Första linjens chef ska se till att förändringar 

genomförs, de skall dels övertyga sin personal angående förändringen samt att som chef 

även låta trovärdig, trots att de inte själva deltagit i med att ha tagit fram arbetet och 

dess innehåll (Ericsson & Augustinsson 2015).  Andreasson, Eriksson & Dellve (2016) 

anser att utvecklingsarbeten som det beslutats om högre upp i organisationen oftast 

prioriteras ned av chefer då dessa förbättringar inte stämmer överens med enhetens 
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övriga idéer. Idéer utvecklade av enhetens anställda upplever chefer lättare att 

genomföra och hantera (Andreasson, Eriksson & Dellve 2016). Tyvärr är ofta det 

dagliga arbetet tidskrävande vilket leder till att utvecklingsarbeten ofta kommer i andra 

hand (Ericsson & Augustinsson 2015; Hagerman et al. 2015). Även att genomföra 

utvecklingsarbeten är tidskrävande. Dels för att engagera men även för att informera 

sina medarbetare samt att de i sin tur också behöver tid för att kunna genomföra 

förändringarna. Forskning visar på att medarbetare uppskattar att vara delaktiga i beslut 

och genomförande men det kräver tid och engagemang både från medarbetare och från 

chefer för att nå ett gott resultat (Van Bogaert et al. 2015).  

I Andreasson, Eriksson & Dellve (2016) studie upplevde samtliga chefer ett intresse för 

att arbeta med att förbättra och utveckla verksamheterna. Flera utmaningar beskrivs av 

chefer såsom en ökning av administrativa arbetsuppgifter, ekonomiska svårigheter och 

lite tid för utvecklingsarbeten. Ytterligare beskriver chefer svårigheter med att fånga 

medarbetarnas intresse för organisationsutveckling samt problem med bemanning och 

stora patient volymer. För att lyckas med organisatoriska förändringar är de anställdas 

engagemang utan tvivel en av förutsättningarna vilket poängteras av chefer 

(Andreasson, Eriksson & Dellve 2016). 

Inom hemvården kan riskbedömningar användas som metod vid förbättringsarbeten 

vilket kan leda till att det går att förebygga många olyckor såsom till exempel fall men 

även hot och våldssituationer som medarbetarna kan utsättas för. Som chef är det viktigt 

att vara delaktig och stötta medarbetarna i sitt arbete. Dessutom är det av stor betydelse 

att se till att alla får utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö, men även 

inom den fysiska arbetsmiljön. Det är viktig att chefer försäkrar sig om att medarbetare 

är kunniga i ergonomi och lyftteknik. Vidare kan förebyggande arbete leda till att 

medarbetare mår bättre om satsningar görs i tid, pengar och engagemang. Med hjälp av 

fysiska möten samtalar chefer och medarbetare om de olika förbättringsområdena för att 

förebygga och minska problem och för att skapa en god arbetsmiljö (Gard & Larsson 

2017).  Begränsningar i arbetet som inte gör det möjligt att fullfölja sina arbetsuppgifter 

fullt ut leder till en känsla av vanmakt hos medarbetare och chefer (Ericsson & 

Augustinsson 2015). 
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Stöd och kunskap 

Första linjens chef beskriver sin chefsroll som att vara ständigt nåbar under dygnets alla 

timmar och att arbeta obegränsat med tid samt att inneha ett helhetsansvar över en 

avdelning. Stöd från andra kollegor, professioner och medarbetare är ett måste för att 

klara av en sådan krävande situation. Även att tro på sin egen kompetens och att det 

finns bra strukturella organisatoriska förutsättningar är andra viktiga faktorer för att 

hantera sin chefsroll. Bördan känns mindre i och med dessa faktorer, som skapar en 

trygghetskänsla i form av att inte känna sig ensam i ledarskapsrollen (Adriaenssens, 

Hamelink & Van Bogaert 2017; Hagerman et al. 2015).  

Inom äldreomsorgen beskriver första linjens chefer att arbetssituationen är mycket 

krävande, upplevelsen av att vara ständigt påpassad från media och ledning samt att de 

har otillräckligt stöd. Detta resulterar i känslor av att känna sig svikna och bortglömda 

av överordnade som i sin tur leder till negativa tankar hos chefer såsom att vilja avsluta 

sin anställning till följd av dåliga arbetsförhållanden (Hagerman et al. 2015).  

Chefer upplever även ett ökat kunskapsbehov, både då det gäller att kunna stötta 

medarbetare i införandet av nya arbetsmetoder men även generellt upplever de att deras 

kunskapsbehov har ökat de senaste åren då deras arbetsbelastning har ökat genom att 

kraven idag har en större bredd (Andreasson, Eriksson & Dellve 2016; Gard & Larsson 

2017). Satsningen på stöd kan vara en effektiv strategi för att skapa ett effektivt och 

hållbart ledarskap och en del negativa saker kan motverkas (Havaei, Dahinten & 

Macphee 2015). Dessutom kan chefer utbyta erfarenheter och samarbeta med andra 

kollegor vilket kan vara bra metoder som kan användas för att få stöd i sitt arbete 

(Nilsson & Blomqvist 2017). Vidare kan en ökad kunskap om chefsrollen leda till att 

chefer blir tryggare i sina roller och på så vis har lättare att delegera uppgifter till 

medarbetare. Detta på grund av att chefer har en större tillit till sig själva och då kan 

släppa på kontrollen. Chefer som är trygga i sin roll som ledare upplevs av 

medarbetarna som lättare att kunna föra en diskussion med, ge och ta emot feedback 

(Palm, Ullström, Sandahl & Bergman 2015).  
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PROBLEM 

Sammanställning av tidigare forskning tyder på att arbetet som första linjens chef är 

mycket kravfyllt och att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är påfrestande. En 

av anledningarna är att chefer upplever att arbetsuppgifterna ökat genom åren samt att 

det ställer högre kunskapskrav. Detta leder till att behovet av stöd ökar vilket dock inte 

alltid finns tillgängligt. Det är inte endast kunskapskraven som har ökat genom åren 

utan kraven på chefers tillgänglighet. Dagens utveckling gör det möjligt för chefer att 

alltid kunna vara nåbara, detta kan bidra till en ökad stress för dem. Det är ett ständigt 

flöde av information som skall kommuniceras ut till medarbetare, information och 

frågor från medarbetare skall behandlas och den information som är aktuell inom 

organisationen skall förmedlas vidare på ett bra och säkert sätt. Kommunikation, 

administration, organisering och utvecklingsarbeten är stora delar i chefers arbete. Alla 

dessa olika krav gör att många chefer idag känner att de inte mäktar med. Utifrån detta 

vill författarna undersöka hur första linjens chefer inom vård och omsorg upplever sin 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö utifrån arbetsbelastning, stöd, 

förbättringsarbeten och kommunikation. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur första linjens chefer inom vård och omsorg upplever den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån arbetsbelastning, stöd, 

förbättringsarbeten och kommunikation. 

 

METOD 

Ansats 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ induktiv ansats för att genom intervjuer beskriva hur 

första linjens chefer inom vård och omsorg upplever den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön utifrån arbetsbelastning, stöd, förbättringsarbeten och kommunikation. 

Materialet analyserades därefter enligt Elo & Kyngäs (2008) kvalitativa innehållsanalys. 

Författarna anser att denna metod fångar syftet väl då den på ett enkelt och tydligt sätt 

beskriver tillvägagångssättet.  
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Polit & Beck (2016) anser att med ett öppet sinne förbereder sig den kvalitativa 

forskaren i det valda ämnet. Vidare samlas information in från flera olika källor och 

forskaren har ett öppet sinne med få begränsningar vilket skapar ett intresse samt att 

denne lär känna sin text väl. Det är viktigt att vara på det klara med sina egna 

åsikter och fördomar kring det valda ämnet för att vara medveten om hur det kan 

påverka svaret. Detta tillvägagångssätt skapar enligt Polit & Beck (2016, ss. 463-464) 

en hög trovärdighet. 

Informanter 

Totalt kontaktades 23 stycken informanter på olika sätt. Dels genom att en av 

verksamhetscheferna skickade ut information om studien till 18 första linjens chefer via 

e-post. Två utav dessa 18 informanter rekommenderades av tidigare arbetskollega. 

Vidare rekommenderade ytterligare två verksamhetschefer i sin tur två stycken första 

linjens chefer var. Förutom dessa 22 informanter rekommenderades en informant av en 

nuvarande arbetskollega där dennes verksamhetschef tillfrågade vederbörande. Urvalet 

skedde både via rekommendation samt valdes ut strategiskt för att få en bra spridning av 

informanterna. Informanterna kontaktades av författarna via e-post eller telefon för att 

boka tid och plats för intervjun. Enligt Polit & Beck (2016) kan en metod vara att välja 

ut informanter avsiktligen samt välja ut de som passar bäst för studien. I kvalitativa 

studier väljs informanter oftast inte ut slumpmässigt då den metoden inte anses vara den 

bästa då deltagaren bör kunna uttrycka sig klart och ha ambitionen att tala under en 

längre stund, vara kunniga samt kunna reflektera (Polit & Beck 2016, ss. 492-493). 

Totalt deltog tio informanter i studien. Polit & Beck (2016) menar att i kvalitativa 

studier inhämtas data från deltagaren genom att studera varje deltagare mer ingående 

och att antalet deltagare oftast är få (Polit & Beck 2016, s. 492).  På grund av begränsat 

med tid fick författarna tacka nej till fyra stycken informanter, åtta stycken informanter 

som inte hade hunnit svara på utskicket kontaktades via e-post för att delges information 

om att de antal informanter som behövdes för studien nu var uppfyllt. En informant 

valde att inte delta. Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna 

arbetade som första linjens chefer och att de skulle vara verksamma inom landsting, 

kommun eller privata vårdorganisationer i västra Sverige. Alla deltagande informanter 

tilldelades ett informationsbrev (bilaga 1) gällande studien och alla gav sitt muntliga 
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samtycke i enlighet med Brinkmann & Kvale (2015, s. 93). Ett beslut hade tagits före 

studiens start att intervjua minst tio informanter och elva stycken informanter valdes ut, 

men en valde att inte delta. Av dessa tio informanter var en man och nio stycken var 

kvinnor. Informanterna arbetade som första linjens chefer vilka benämndes enhetschef 

och vårdenhetschef. Cheferna hade ansvar från 15 till 40 stycken medarbetare samt hade 

arbetat som chef i genomsnitt nio år. Deras grundprofessioner var sjuksköterska, 

arbetsterapeut, förskollärare, personalvetare och psykolog. Chefernas genomsnittsålder 

var 51 år. Fyra av informanter arbetade inom kommunala vårdverksamheter, en 

arbetade inom den privata sektorn och fem av informanterna arbetade inom landsting.  

Datainsamling 

Verksamhetscheferna på de olika enheterna kontaktades via e-post eller muntligt för att 

få ett skriftligt godkännande för datainsamling (bilaga 2) inför intervjuerna. För att 

uppnå syftet med studien genomfördes under februari månad semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Före varje intervju fick samtliga informanter ta del av muntlig 

samt skriftlig information via ett informationsbrev (bilaga 1) om studien samt att 

informanterna hade möjlighet att ställa frågor innan intervjun började.  

En intervjuguide (bilaga 3) användes när de semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes (Polit & Beck 2016, s. 510).  Intervjuguiden innehöll bland annat 

bakgrundsfrågor om ålder, grundprofession, befattning, antal år som chef och antal 

medarbetare. Därefter följde olika teman såsom arbetsmiljö, arbetsbelastning, stöd, 

förbättringsarbeten och kommunikation. Under varje tema fanns en öppningsfråga 

såsom, beskriv din arbetsmiljö? kan du berätta hur du upplever din arbetsbelastning? 

och så vidare. Därefter följde några stödfrågor såsom vad är det som gör att du har en 

bra arbetsmiljö? Upplever du att du tänker på arbetet när du är ledig? Samt exempel på 

uppföljningsfrågor som berätta mer, hur menar du då? Tanken med intervjuguiden och 

förvalda teman var att informanterna skulle få prata så fritt som möjligt om varje 

område (Polit & Beck 2016, s. 510). Varje intervju avslutades med frågan om 

informanten ville lägga till något mer vilket ofta kan resultera i att viktig information 

ges (Polit & Beck 2016, s. 516).  

Båda författarna genomförde face-to-face intervjuer var för sig och alla intervjuer 

spelades in via mobiltelefon eller diktafon. Informanterna hade fått information om att 
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intervjuerna spelades in före intervjun. Intervjuerna varade från 20 till 37 minuter och 

platsen för intervjun var respektive informants arbetsplats. Intervjuerna kunde 

genomföras i en lugn miljö utan att bli avbrutna (Polit & Beck 2016, s. 508). I 

anslutning till varje intervjutillfälle skrev författarna ut intervjuerna ord för ord. 

Brinkmann & Kvale (2015) menar att intervjuer och inspelningar transkriberas i 

allmänhet och den skrivna texten bildar det material som senare analyseras för att få en 

förståelse och mening (Brinkmann & Kvale 2015, ss. 31-32). 

Dataanalys  

Författarna valde att analysera intervjumaterialet enligt Elo & Kyngäs (2008) kvalitativ 

induktiv innehållsanalys vilken innefattar tre olika skeden såsom förberedelsefasen följt 

av organiserings- och rapporterings fasen (figur 1). Elo & Kyngäs (2008) beskriver den 

kvalitativa innehållsanalysen som en systematisk metod och  den redogör för 

tillvägagångsättet  i analysarbetet på ett tydligt sätt. Den systematiska metoden gör det 

tydligt i hur man på ett enkelt sätt tar ut kategorier i syfte att skapa ny kunskap. 

 

 

 

Figur.1 Kvalitativ innehållsanalys tre huvudfaser enligt Elo & Kyngäs (2008). 

 

I förberedelsefasen lästes det transkriberade materialet flera gånger för att få en 

förståelse. Därefter lärde författarna känna texten och fick en helhetsbild av innehållet. 

Vidare organiserades materialet och de meningsbärande enheterna valdes ut efter vilka 

som svarade mot syftet, dessa markeras med färg. Därefter skapades koder för varje 

meningsbärande enhet (tabell 1). Detta gjordes med samtliga tio transkriberade 
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intervjuer. Både de meningsbärande enheterna och koderna skrevs i dokument på 

datorn. Dessa dokument skrevs sedan ut varav koderna klipptes ut för att författarna 

skulle kunna sortera samtliga koder efter innehåll i olika högar vilka skapade tio 

subkategorier samt fem huvudkategorier vilka presenteras i resultatet (tabell 2).  

 

Tabell. 1 Exempel på meningsbärande enhet och kodning enligt Elo & Kyngäs (2008). 

Meningsbärande enhet Kodning 

Jag tror ju på det i och med att jag är 

ganska oerfaren ju mer erfarenhet jag får, 

ju lättare hanterar man ju allting.  Så det 

löser sig av sig självt, faktiskt, så det tror 

jag. 

Tid och kunskap gör jobbet lättare  

 

 

Tabell. 2 Exempel på subkategori och huvudkategori i kvalitativ innehållsanalys enligt 

Elo & Kyngäs (2008). 

Subkategori Huvudkategori 

Arbetserfarenhet skapar trygghet i 

chefsrollen 

Hållbart ledarskap  

 

Diskussioner fördes även om förförståelsen kring ämnet som studerats, för att bli 

medvetna om hur resultatet kunde påverkats på grund av författarnas bakgrund, då ett 

förflutet fanns som sjuksköterskor inom kommun, landsting och privat vård. Creswell & 

Creswell (2014, s. 182) beskriver vikten av att skapa en medvetenhet om sin kultur, 

bakgrund och sina egna erfarenheter som alla är delar som kan påverka då författarna 

skapar sina teman och i resultatet.  
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Etiska överväganden 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att 

den enskilda människan ska skyddas vid forskning och syftar även till respekten för 

människovärdet (SFS 2003:460). Under detta examensarbete togs hänsyn till olika 

etiska överväganden. Bland annat beaktades samtyckes- och informationskravet genom 

att alla informanter delgavs ett informationsbrev (bilaga 1) gällande studiens syfte och 

information gällande tillvägagångssätt och uppgiftshantering med mera. Dessutom fick 

informanterna både muntligt och skriftligt information före varje intervjutillfälle 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-11). Att rätten till skydd av enskildas personuppgifter, 

grundläggande rättigheter och friheter syftar bland annat dataskyddsförordningen till 

(Datainspektionen u.å.). Vidare informerades samtliga informanter att intervjuerna 

skulle spelas in samt att deras deltagande var helt frivilligt och att möjligheten fanns att 

avsluta deltagandet utan att lämna någon orsak till varför.  

Nyttjandekravet beaktades genom att det insamlade materialet endast användes för 

ändamålet, vilket var att skriva detta examensarbete. Hänsyn togs även till 

informanternas integritet och konfidentialitet genom att inte redovisa namn eller 

personuppgifter i examensarbetet. Samtliga transkriberade intervjuer numrerades för att 

kunna skapa en viss ordning samt hanterades med noggrannhet så att innehållet i varje 

intervju inte skulle kunna kopplas ihop med en viss person. Det insamlade materialet 

förvarades på ett sådant sätt så att ingen annan än författarna kunde ta del av det. 

Hänsyn togs även till den personliga integriteten när dataanalysen genomfördes då inget 

av det utvalda materialet kunde peka mot en specifik person. Vidare kommer det 

insamlade materialet förstöras samt att samtliga inspelade intervjuer raderas när 

examensarbetet är klart och godkänt (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14).  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i fem huvudkategorier och tio subkategorier.  

 

 

 

 

 

Variationer över året gör arbetet mer hanterbart 

Informanterna uppger att deras arbetsmiljö varierar över året vilket bland annat beror på 

hur olika arbetsuppgifter ligger fördelade såsom till exempel sommarbemanning, 

lönesamtal och medarbetarsamtal med mera. Vidare påtalar informanterna att det är av 

stor vikt att kunna avgränsa sig som chef och att kunna organisera och strukturera upp 

sitt arbete. 

 

Olika faktorer påverkar första linjens chefers arbetsbelastning 

Flera olika händelser skapar stressiga situationer enligt informanterna. Det uppstår 

oväntade arbetsuppgifter såsom att hantera bemanning vid exempelvis frånvaro vilket 

påverkar arbetsmiljön och skapar en högre arbetsbelastning. Vidare uppger 

informanterna att deras arbetsuppgifter är oändliga vilka speglar känslan av tidsbrist. 

Dessutom påtalar de att administrativa uppgifter har tillkommit under åren vilket 

innebär att arbetet blir mer krävande när det gäller planering och schemaläggning. 
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Informanterna lyfter även fram att årstider som höst och vinter kan innebära mycket 

sjukluckor i verksamheten vilket genererar fler uppgifter. 

 

“Arbetsbelastningen är ju inte linjär så, utan ibland kan det vara jättemycket att göra 

och ibland kan de vara mindre å göra” 

 

Informanterna lyfter fram att arbetsbelastningen kan vara mycket krävande och ökar när 

medarbetare blir sjuka samt att de upplever att arbetsbelastningen är mycket varierande. 

Att kunna avgränsa sig i arbetet skapar en hållbar arbetssituation 

Informanterna anger att de måste kunna avgränsa sig i sitt arbete för att kunna hantera 

arbetsbelastningen. Vidare belyser informanterna att detta främst sker genom att 

prioritera, att säga nej till uppgifter samt att delegera vilket skapar en mer hållbar 

arbetsmiljö. Informanterna lyfter även fram att det finns uppgifter som chefer inte får 

eller kan delegera. Dessutom är förberedelser och att ligga steget före i olika 

arbetsmoment andra bra strategier som informanterna påtalar så att de hinner med sina 

dagliga uppgifter. Informanterna menar även att de har ett eget ansvar att inte jobba för 

mycket, men att det är svårt att prioritera bort arbetsuppgifter. 

 

“Man måste också lära sig att man kan faktisk säga nej.  Men vissa saker måste man 

göra då får man prioritera dom” 

 

Informanterna påtalar att en bra strategi är att schemalägga uppgifter som de vet att de 

ska arbeta med för att få kontroll på vad som ska göras men att det ibland kan uppstå 

oväntade arbetsuppgifter som de inte kan påverka. Det kan exempelvis vara något som 

det beslutats om på ledningsnivå vilket kan innebära att saker ska göras med korta 

tidsfrister. Vidare kan det skapa känslor av stress på grund av att det kolliderar med de 

sysslor som ska göras dagligen. 

Nya arbetsförhållanden med ny teknik  

Informanterna anger att det är många olika IT-system att hantera såsom exempelvis 

lönesystem, system för avvikelsehantering med mera. Dessutom påtalar informanterna 

även att det är en stor mängd information som kommer via e-post samt att det är mycket 
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information som kommer från ledningen vilket de skall delge medarbetarna. 

Informanterna uppger även att antalet möten har ökat med åren. 

E-post hantering 

Informanterna påtalar att det är ett stort flöde av både inkommande och utgående e-post 

vilket kan skapa känslor av stress. Informanterna uppger att de dagligen behandlar stora 

mängder av e-post som innehåller information som antingen skall skickas vidare till 

medarbetare eller att de innehåller något som måste hanteras direkt. Informanterna 

anger även att de behöver prioritera och värdera informationen som kommer, vilket kan 

vara svårt många gånger och ställer stora krav på avsändaren men även på mottagaren. 

En del av informanterna uppger att e-post är ett bra verktyg om de lär sig att förhålla sig 

till det och använder det på rätt sätt. Upplevelsen är även att det största 

informationsflödet i verksamheterna idag sker via e-post både på gott och på ont. 

Informanterna anser att det går snabbare att kommunicera via e-post vilket sparar tid 

men att det skapar ett snabbare flöde, vilket påverkar informanternas psykosociala 

arbetsmiljö. 

  

“Ja, man måste förhålla sig till det, man kan drunkna i mail annars” 

 

”Men alltså när man har 100 mail som man skall läsa igenom alltså till tillslut blir det 

att man bara … oj, man missar” 

 

Informanterna anger bland annat att e-posten är ett bra kommunikationsverktyg då det 

kommer stora mängder information den vägen. Informanterna påtalar även att det är lätt 

att ta fram och läsa informationen igen om det skulle behövas samt att de på ett enkelt 

sätt kan vidarebefordra informationen eller skriva ut den vid behov. 

 

Informationsutbyte 

I intervjuerna framkommer att informanterna ska behandla mycket information samt att 

mycket av den informationen även ska delges alla medarbetare. Informanterna belyser 

att det är en stor uppgift för dem att vidarebefordra all denna information samt 

säkerställa att medarbetarna har tagit del av denna. Flera informanter uppger att 
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informationen inte alltid når fram, men att det dock finns ett eget ansvar hos 

medarbetare att ta del av den, vilket upplevs som svårt att säkerställa. 

”Ja äh, jag upplever att alla, alla, kan få del av informationen på ett eller annat sätt 

men det är inte alltid alla tar ansvar för att läsa igenom den skriftliga informationen 

då” 

Informanterna påtalar att många nya rutiner skall implementeras i verksamheterna vilka 

måste informeras ut till medarbetarna. Informanterna lyfter fram att de måste ha 

kunskap om nya system som skall användas för att kunna stötta sina medarbetare vid 

införandet. Informanterna belyser även att IT-system där löner, scheman och avvikelser 

behandlas är stora delar i deras arbeten vilka oftast ska hanteras av dem. 

 

”Man informerar i 200 km i timmen, det är liksom ingen kvalité i det“ 

 

”För det är så mycket ny information hela tiden, det är nya system, det skall vara nytt” 

 

Informanterna anger att det är viktig att kommunikationen fungerar väl mellan olika led 

inom organisationen. Informanterna påtalar även att det har stor betydelse med tydlig 

kommunikation då mottagaren kan uppfatta informationen olika, alla tolkar den olika då 

vi arbetar med människor och alla är olika.  

 

“Jag försöker ju alltid vara tydlig. Men jag inser ju även om jag är det så inser jag ju 

att jag inte når till alla ändå och jag kan se på min chef hon försöker väl också vara 

tydlig, men det kanske inte är så lätt att nå oss heller det beror lite på vad vi tänker på 

eller liksom så det här med kommunikation å så är väldigt svårt och hur vi tolkar 

saker“ 

 

Vissa av informanterna upplever att fysiska möten är bättre för att skapa en tydligare 

kommunikation samt att upplevelser av att vara en tillgänglig chef i verksamheten gör 

att kommunikationen fungerar väldigt bra. Den enkla kommunikationen kan ibland vara 

den svåra enligt informanterna. 
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Upplevelser av support i rollen som chef 

Informanterna påtalar att det finns stödfunktioner att tillgå, de måste dock själva ansvara 

för att ta del av hjälpen som erbjuds. Informanterna belyser även att deras närmsta chef 

inte alltid finns nära till hands men att de ändå upplever att kommunikationen fungerar 

bra mellan dem då kommunikationen istället sker via e-post eller över telefon men att de 

kan sakna fysiska samtal med sin närmaste chef. Informanterna påtalar även att detta är 

positivt då de blir mera självständiga i sitt arbete. Informanterna belyser även att det 

finns ett nära kollegialt stöd vilket har en stor betydelse för deras psykosociala 

arbetsmiljö. 

 

Stöd från chef och medarbetare 

I intervjuerna framkommer att informanterna har ett stort stöd i sina kollegor. 

Informanterna belyser även att det är en trygghet att var två chefer på arbetsplatsen, dels 

för att kunna utbyta tankar och idéer mellan varandra men även för att täcka upp för 

varandra vid ledighet eller annan frånvaro. Informanterna upplever även att närhet till 

kollegialt stöd gör arbetsmiljön positiv då många delar i deras uppdrag kan vara 

påfrestande och vikten av att kunna ventilera känslor och tankar upplevs som särskilt 

betydelsefull. 

 

“Har jag ett jobbigt ärende kan jag ju gå och kräkas lite där och sen, ja nu har vi 

släppt det och kan gå vidare liksom” 

 

“Så grejen är att det är ju så, vi har ju, vi har ju kanske en längre väg till vår chef än 

vad medarbetaren har för dom ser mig varje dag” 

 

Informanterna upplever att ett nära samarbete med medarbetarna skapar ett gott klimat 

och engagerade medarbetare på arbetsplatsen, vilket resulterar i god arbetsmiljö för 

dem. 

Organisatoriskt stöd 

I intervjuerna framkommer att informanterna har flera olika stödfunktioner att tillgå och 

att inom flertalet av systemen som de handhar finns det ofta en support att kunna 

rådfråga vid behov. Kunskap och erfarenhet leder till att detta blir lättare enligt 
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informanterna. Flera informanter upplever även stöd från ledningen och från assistenter 

eller samordnare som är behjälpliga med mycket administrativa uppgifter. En del av 

informanterna påtalar även att stöd finns genom verksamhetsutvecklare.  Informanterna 

lyfter även fram att det erbjuds utbildningar på flera utav arbetsplatserna. Informanterna 

påtalar även att önskemål finns att arbeta tillsammans med metodutvecklare. Samtidigt 

uppger de att stödfunktionerna har ökat men att även efterfrågan av hjälp ökar vilket gör 

att flera upplever att stödfunktionerna många gånger är upptagna. HR-funktionen är ett 

viktigt stöd enligt informanterna samt att det är till stor hjälp för dem i bland annat 

personalfrågor.   

 

“HR fungerar jättebra, så det beror ju, det är ju också ett eget ansvar om jag skall 

använda mig av min support eller inte och mitt stöd, mitt IT stöd och allt stöd vi kan få, 

det är upp till mig att använda det” 

 

Informanterna lyfter fram att det är en positiv del i deras psykosociala arbetsmiljö att ha 

handledning. De påtalar att handledning kan komma från deras närmsta chef men även 

från resurser utifrån. Informanterna anger även att handledning kan vara extra viktig 

som ny chef men att de själva måste vara öppna och mottagliga för att kunna få hjälp av 

handledningen. 

 

“Jag har handledning, chefshandledning, just nu så är den individuell” 

 

Informanterna lyfter fram att handledning är viktigt att få och ta del av speciellt som ny 

chef då uppdraget som chef innebär ett stort ansvar inom många olika områden. 

 

En naturlig del av chefers psykosociala arbetsmiljö 

I intervjuerna framkommer att en viktig del i informanternas arbete är 

utvecklingsarbeten för att föra verksamheten framåt. Informanterna belyser att 

utvecklingsarbeten sker systematiskt inom verksamheterna samt uppger svårigheter att 

hantera beslut som kommer från ledningen då det oftast inte går hand i hand med vad 

som sker på enheten. Informanterna påtalar även att det är lättare att genomföra 

förändringar när det kommer från medarbetarna själva då detta skapar delaktighet. 
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Informanterna uppger att deras roll är bred och att rollen innefattar allt från det stora till 

det lilla. Informanterna belyser att rollen innefattar såväl positiva delar som bland annat 

känslor av frihet i att kunna styra sin tid själv men även negativa delar och upplevelser 

av känslor av ensamhet då rollen bland annat innebär att ansvara och leda en 

arbetsgrupp. 

Utvecklingsarbete och beslutsvägar 

Informanterna påtalar att ofta kommer de bästa idéerna gällande förbättringsarbeten från 

medarbetarna, vilka har en central roll i arbetet med förbättringsarbeten.  Informanterna 

belyser att det är av stor vikt att de kan motivera medarbetarna till att bli delaktiga för 

att kunna genomföra ett bra arbete med kvalité för verksamheten. Om medarbetarna är 

med och känner sig engagerade i arbetet menar informanterna att ett bättre resultat nås. 

 

” Va bra nu finns det potential att, när det kom liksom i från gruppen själv också” 

 

“Det skulle jag, och utveckling av verksamheten, absolut. Nja det är nog att jag inte får 

tiden att räcka till, och då hamnar inte det komma, alltså det borde hamna på 

prioritetslistan, men jag vet inte vad jag skall prioritera bort av det andra” 

 

Informanterna erfar att organisatoriska mål kan vara svåra att uppnå då de måste 

förhålla sig till budget och avtal när det gäller till exempel upphandlingar. Dock finns 

det informanter som anger att de finns stora möjligheter även om beslutet kommer 

uppifrån. 

 

Chefers vardag 

I intervjuerna framkommer att informanterna har ett brett uppdrag och att de får vara 

delaktiga i flera ansvarsområden. Informanterna påtalar att medarbetarnas arbetsmiljö 

måste säkerställas genom ett aktivt arbete med att bland annat minska frånvaron, de 

måste även se till helheten i olika problem som uppstår samt vara lösningsfokuserade 

vilket är A och O i deras roll. Informanterna belyser att de skall kunna stödja, leda och 

handleda medarbetare på arbetsplatsen, de behöver även arbeta med scheman och jobba 

med patientsäkerheten. Informanterna lyfter fram att deras arbete innefattar många 

viktiga delar.  
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“Jag tänkte att vad gör en enhetschef, det kan inte va mycket tänkte jag innan jag 

började” 

 

“Sen det kan finnas tillfällen då personal har mycket problem, då blir, påverkar det min 

arbetsmiljö” 

 

Informanterna belyser även att arbetet kan vara påfrestande då de får ta del av 

medarbetarnas känslomässiga problem vilka kan vara privata och att de även ska finnas 

där som ett stöd eller lösa problemen. Informanterna påtalar även en glädje i jobbet med 

medarbetare, att se dem växa och utvecklas vilket är en positiv del. De lyfter även fram 

att de kan vara med och påverka och utveckla medarbetarna vilket skapar arbetsglädje 

för dem. Informanterna uppger att det är lärorikt att arbeta med medarbetare, det skapar 

utmaningar som ger tillfredsställelse.  

 

“Det är jätte roligt och utvecklande arbete och man känner ändå att man har chansen 

att påverka någonting, det kanske jag kände att jag inte hade innan så det tycker jag är 

trevligt” 

 

“Att få vara chef och leda och utveckla och sånt det tycker jag är väldigt roligt och det 

är väldigt roligt att se medarbetarna som växer och när de mår gott och så” 

 

Informanterna anger även det som bra att kunna styra över sin arbetstid och ha frihet 

under ansvar vilket även kan innefatta att arbetet ibland sköts hemifrån vilket skapar 

flexibilitet i arbetstider. 

 

Informanterna påtalar att det är mycket ensamarbete trots att de har mycket folk 

omkring sig, den upplevelsen kan vara tung för cheferna då ansvarsbiten är stor. 

Informanterna anser att stödfunktioner och stöd från kollegor blir extra viktiga vilket har 

en stor betydelse för att minimera känslor av ensamhet.  

  

“Äh, nä men det är klart att det är ju så här att vara chef, att vara chef är ju inte som 

att jobba i en grupp, för du är ju ganska ensam” 
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Informanterna lyfter fram att ha bra folk runt sig stärker deras känsla av en god 

arbetsmiljö. Informanterna anger att om de har bra medarbetare och en välfungerande 

och välmående arbetsgrupp återspeglas det i deras arbete. 

“Men därför tror jag det är så viktig att man ger personalen lite ansvar, att man vågar 

släppa på det för att jag tror att har man en bra personal, då har man det bra“ 

 

“Ja… bra arbetsmiljö, är det för att det är, för att jag arbetar tillsammans med 

människor som jag tycker om, jag tycker om min personalgrupp här” 

 

Informanterna belyser vikten av att ha bra medarbetare omkring sig vilket leder till en 

bra arbetsmiljö.  

 

Hållbart ledarskap 

Informanterna lyfter fram att återhämtning kan ske genom bland annat träning. 

Informanterna påtalar dock svårigheter med att inte kunna släppa tankarna på arbetet vid 

ledighet men menar även att det är en del av ledarrollen. Informanterna påtalar även att 

deras arbetsmiljö bland annat följs upp via årliga möten. 

 

Arbetserfarenhet skapar trygghet i chefsrollen 

Informanterna uppger att arbetet blir lättare med åren då de blir säkrare i sin chefsroll. 

Informanterna uppger att de lär sig att prioritera och att vara strategiska vilka är delar 

som blir bättre i och med tryggheten. Informanterna påtalar även att erfarenhet av 

chefsrollen skapar ett bättre arbetsflöde i och med att de har fått in rutiner samt att de 

har lättare att prioritera bland arbetsuppgifter då de har stött på det mesta genom åren. 

Informanterna belyser att rutiner som kommer med åren gör att de lättare kan hantera 

frågor gällande arbetsmiljö.  

 

“Jag kan ju luta mig lite tillbaka på det att jag vet, jag har varit med förut liksom. Så att 

det mesta löser sig” 
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“För mig har det bara blivit lättare å lättare i och med att man, i början va ju allting 

jättesvårt… hmmm… då är ju liksom små saker svårt system å så” 

 

Informanterna anger att de kan luta sig tillbaka mot sin erfarenhet vilket är en trygghet 

och att de känner sig säkrare i sin roll vilket gör att jobbet som chef blir både bättre och 

lättare med åren. 

Balans mellan arbete och fritid samt uppföljning 

Informanterna lyfter fram att det är svårt att helt släppa tanken på arbetet när dagen är 

över. Även om de vet att det finns andra chefer i tjänst som medarbetarna kan ringa 

under obekväma tider, finns ändå en viss tanke kvar. Informanterna påtalar  även att de 

omedvetet tänker på arbetet när de är hemma. Plötsligt kommer de på en tanke som 

måste skrivas ner och åtgärdas nästkommande dag, dock upplever de inte detta som 

påfrestande utan är nöjda med tillvaron på sin fritid. 

 

“Det är klart att man är ledig fast man kanske ändå har en liten liten del kvar som man 

tänker på sitt arbete, men det är ingenting som jag känner mer än att det kan bli 

periodvist då. Sen vet man ju inte hur det är inombords, den här omedvetna stressen 

som e den kanske är mer än vad man tror” 

 

“Det växlar (hm) nej jag känner inte så alltid, jag kanske släpper det men jag kan ändå 

reflektera och funder mycket när jag kommer hem, det gör jag allt” 

 

Informanterna anger att upplevelsen av återhämtning är delad, de belyser att tiden är 

knapp för återhämtning men att de på fritiden försöker träna och göra saker de tycker 

om. Informanterna påtalar även att träning under lunchtid är bra för att återhämta sig då 

de känner sig mer skärpta och i bättre form när de är tillbaka igen efter träningen. 

“Nä jag skulle nog önska längre period av återhämtning där man hann ikapp och man 

hann jobba lite med utvecklingsarbete, jag tycker det är för lite tid till det, planering 

och tänka framåt” 
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“Jag försöker träna, å jag försöker att när jag är hemma så är jag hemma å är ute och 

promenerar ååå va me dom jag tycker om och har roligt med så det är återhämtning för 

mig” 

 

Informanterna uppger att återhämtnings perioderna inte är speciellt långa men att de kan 

skifta över tid. Informanterna påtalar även att det är mycket att göra under vissa 

perioder och att de då kan känna av stress. 

 

Informanterna framhåller att deras arbetsmiljö delvis följs upp på arbetsplatsmöten där 

arbetsmiljön är ett återkommande ämne på dessa möten. Informanterna belyser även att 

det upp till dem själva att meddela sin chef om ens arbetsmiljö inte är tillfreds. 

Informanterna påtalar också att deras arbetsmiljö följs upp via medarbetarenkäten samt 

på arbetsmiljöronder samt via utvecklingssamtal som sker varje år. 

 

”Ja den följs upp formellt med, på APT, vi har APT en gång i månaden och då är det 

alltid en stående punkt arbetsmiljö” 

 

Informanterna anger att frågor som rör deras egen arbetsmiljö inte helt självklart tas upp 

under arbetsplatsmöten då detta sker i grupp samt att de även har olika utmaningar som 

de står inför. 

DISKUSSION 

Nedan följer metoddiskussion och resultatdiskussion 

 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva hur första linjens chefer inom vård och omsorg upplever den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån arbetsbelastning, stöd, 

förbättringsarbeten och kommunikation därav valdes en kvalitativ induktiv 

forskningsmetod. Informanterna valdes ut strategiskt samt genom rekommendation, 

vilket ses som en styrka då kvaliteten på informationen som samlas in är av stor vikt för 

resultatets giltighet. Styrkan ligger även i att det insamlade materialet svarade väl mot 

syftet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 231.) Vidare önskade författarna att 
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deltagarna skulle arbeta inom kommun, landsting eller den privata vårdsektorn och i 

bästa möjligaste mån valdes informanterna ut inom de olika sektorerna vilket gav en bra 

spridning på informanter vilket anses vara en styrka (Polit & Beck 2016, s. 501). Vidare 

ansågs informanternas olika bakgrunder vara en styrka då alla till exempel inte hade 

samma grundprofession eller hade arbetat lika länge som chef, vilket kunde ge 

variationer i svaren under intervjuerna. Enligt Polit & Beck (2016) är en strategi att 

urvalet sker genom att de som passar bäst för studiens syfte väljs ut (Polit & Beck 2016, 

s. 501). Beslut togs om att minst tio stycken informanter skulle delta i studien för att få 

ett bra analysunderlag och att det materialet som samlats in ansågs vara tillräckligt 

stort för att skapa trovärdighet vilket är en styrka. 

 

Författarna valde att göra semistrukturerade intervjuer vilket var den 

datainsamlingsmetod som passade bäst för att uppnå studiens syfte (Polit & Beck 

2016, s. 510). Vidare kunde en annan metod valts såsom att genomföra gruppintervjuer 

men det ansågs inte vara lämpligt då den personliga informationen inte skulle kunna 

inhämtas lika naturligt från varje informant samt att författarna i största möjligaste mån 

ville att informanterna skulle arbeta på olika arbetsplatser för att få en bra spridning för 

att kunna se och beskriva olika variationer vilket anses vara en styrka. Ingen av 

författarna hade sedan tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer vilket kan vara en 

svaghet och Brinkmann & Kvale (2015, s. 71) menar att kvaliteten på det insamlade 

materialet kan påverkas av intervjuarens kunskaper i ämnet samt vilka färdigheter 

intervjuaren besitter i hur intervjuer ska genomföras. Samtliga intervjuer genomfördes 

på informanternas arbetsplats samt kunde genomföras ostört vilket är av stor betydelse 

enligt Polit & Beck (2016, s. 514) speciellt då intervjuerna spelades in. Detta ses som en 

styrka då val av miljö och att kunna sitta på en avskild plats är viktigt för bland annat 

kvaliteten på intervjuerna och att informanterna känner sig bekväma. Men det kan även 

ses som en svaghet om informanterna blir nervösa över situationen i och med att 

intervjuerna spelas in vilket kan resultera i att informanterna inte kan dela med sig lika 

lätt av sina erfarenheter (Polit & Beck 2016, s. 515). Båda författarna genomförde 

intervjuerna på var sitt håll och en och samma intervjuguide användes vilket kan ses 

som en svaghet enligt Brinkmann & Kvale (2015) som menar att om samman 

intervjuguide används vid intervjuer fast av olika personer kan det leda till olika 
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redogörelse för ett och samma tema vilket kan bero på olika handlag och kunskap i 

ämnet (Brinkmann & Kvale 2015, ss. 33-34). Men det kan även ses som en styrka att 

olika personer utför intervjuer då variationerna i innehållet kan öka (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2017, s. 231). 

 

Vidare valdes Elo & Kyngäs (2008) kvalitativa induktiva innehållsanalys för att 

analysera det insamlade materialet. Valet stod mellan denna metod eller att analysera 

materialet efter Lundman & Hällgren Graneheim (2017) kvalitativa innehållsanalys. 

Detta diskuterades och det beslutades sedan att Elo & Kyngäs (2008) passade bättre för 

studien då metoden var enkel att förstå och att tillvägagångssättet beskrivs på ett enkelt 

sätt. Samtliga tio transkriberade intervjuer användes i examensarbetet vilket ansågs vara 

ett lagom stort material för att fånga olika variationer (Lundman & Hällgren Graneheim 

2017, s. 231). Vidare anser författarna att det var en styrka att göra intervjuerna var för 

sig då möjligheten att fånga flera olika variationer av första linjens chefers upplevelser 

av arbetsmiljön ökar vilket även ökar studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2017, s. 231). Vidare beaktades förförståelsen när det transkriberade 

materialet analyserades, vilket är en styrka då intervjumaterialet inte ska påverkas av 

olika erfarenheter. Förutom att ha arbetat som sjuksköterskor togs även hänsyn till att en 

av författarna även arbetar som första linjens chef, dock har detta varit under en så kort 

period så detta tros inte kunna påverka resultatet samt att det även ses som en styrka att 

använda sig av sin förförståelse för att kunna öppna upp för kunskap som är ny och få 

en bättre förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 230). Vidare beskrevs 

noggrant de olika stegen som genomfördes i dataanalysen vilket är en styrka och ökar 

tillförlitligheten. Elo & Kyngäs (2008) beskriver att resultat och analysprocess ska vara 

beskriven på ett sådant sätt att den som läser det ska få en uppfattning om begränsningar 

och styrkor samt att kunna förstå analysprocessen vilket stärker giltigheten.  

Vidare har olika etiska ställningstagande beaktats. Framförallt informerades 

informanterna både muntligt och skriftligt samt att informanterna gavs möjlighet att 

ställa frågor om något var oklart eller om det fanns några andra funderingar vilket är en 

styrka. Vidare behandlades det transkriberade materialet mycket noggrant för att 

uppgifterna inte skulle kunna leda till en viss person och med hänsyn till detta valdes 

material bort som innehöll namn eller namn på arbetsplatser. I största möjligaste mån 
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har det tagits hänsyn till uppgifter som presenteras som bakgrundsfakta gällande 

exempelvis ålder eller antal år som chef vilka författarna valde att presentera i form av 

ett genomsnitt enligt Brinkmann & Kvale (2015, ss. 93-94). Dessa ställningstaganden 

ses som styrkor men det kan även ses som en svaghet då det presenterade materialet inte 

blir lika tydligt för läsaren. Författarna anser att metoden är väl beskriven i alla delar 

vilket är en styrka och ökar överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 

232). 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis diskuteras första linjens chefers organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö inom vård och omsorg där bland annat arbetsbelastningen är en del, hur den 

påverkar deras arbetsmiljö samt vilka olika strategier som används för att förhålla sig 

till belastningen. Vidare är information och kommunikation en stor del i chefers vardag, 

parallellt har nya arbetsförhållanden växt fram i och med nya informationsverktyg. 

Dessutom är utvecklingsarbeten något som informanterna arbetar med systematiskt och 

helst genom att skapa delaktighet med medarbetarna. Vidare är det av stor vikt att arbeta 

för ett hållbart ledarskap där återhämtning är en betydelsefull del i chefers arbetsmiljö. 

 

Arbetsmiljön ändrar sig under arbetsåret beroende på varierande arbetsbelastning och 

hur tidskrävande arbetsuppgifterna är vilket även Johansson, Sandahl & Hasson (2013) 

påtalar. Den varierande arbetsmiljön tror författarna kan leda till att första linjens chefer 

lättare kan hantera arbetsbelastningen samt att det kan leda till en ökad 

arbetstillfredsställelse, vilket främjar hälsan. Dock kan den höga arbetsbelastningen 

även leda till ohälsa om inga gränser sätts och om cheferna känner ständig stress över 

sitt arbete. Informanterna i studien förmedlar att det är viktigt att de avgränsar sig i sitt 

arbete samt att de måste prioritera och säga nej till uppgifter för att mäkta med sin 

arbetsbelastning, vilket förstärks av Dellve & Eriksson (2016, ss. 25-26).  Även 

Arbetsmiljöverket (2018, ss. 12-13) belyser att chefer måste var medvetna om sin 

arbetsbelastning. Författarna undrar om ett delat ledarskap kan vara något som skulle 

kunna göra arbetet mer hanterbart?  

Flertalet arbetsuppgifter är återkommande och kan därmed planeras. På så vis tror 

författarna att informanterna kan förbereda sig mentalt inför de mer krävande 

arbetsperioderna när det kommer till exempelvis lönesamtal och sommar planering. 



 26 

Dessutom borde arbetserfarenhet vara till stor hjälp för chefer då det kommer till 

planering. 

 

Det stora inflödet av e-post och att den inte sorteras samt att samma e-post skickas från 

flera avsändare kan vara belastande för chefer. En frustration kan skapas när e-post skall 

besvaras omgående vilket är synpunkter som även framkommit i Arbetsmiljöverkets 

rapport (2018, s. 22). Å ena sidan är e-post ett bra sätt att sprida vidare information på 

men å andra sidan finns en osäkerhet i om mottagaren läser e-posten, hur kan detta 

säkras upp? Och hur kan avsändaren veta att mottagaren tolkar informationen på det sätt 

som avsändaren avsett? Information och kommunikation är stora delar i första linjens 

chefers arbete och har stor betydelse för deras arbetsmiljö. Fysiska möten är ett bra sätt 

för chefer att säkerställa att nå ut med informationen, dock består stora delar av deras 

arbetsdagar av möten och mängden möten har ökat genom åren (Arman, Dellve & 

Wikström & Törnström 2009). Kanske kan det finnas ett säkrare sätt och bättre former 

att sprida informationen på?  Fler utav informanterna efterfrågar detta då det är en stor 

och svår del i deras arbete. Författarna i denna studie anser att kommunikation och 

information spelar en central roll i första linjens chefers arbete. Det borde därför 

prioriteras att arbeta med att skapa hållbara kommunikationsvägar. En av anledningarna 

till att mycket information skickas via e-post kan vara att det är ett enkelt sätt att få ut 

information till många berörda på kort tid, vilket gör det lättare att missbruka. Men det 

kan även vara så att chefer måste ta ett större egenansvar i hur informationen ska sållas 

för att inte bli för belastande.  

Känslor av ensamhet i chefsrollen är något som de flesta chefer upplever men samtidigt 

upplever de även en närhet till sin närmsta chef vilket är både positivt och negativt. 

Många upplever att de blir stärkta av att ta egna beslut och uppger då att de växer i sin 

roll, vilket även Dellve, Andreasson & Jutengren (2013) anser då deras studie visar att 

cheferna i sitt uppdrag vill ha den friheten och uppskattar att hantera den själva. 

Författarna i denna studie tänker att känslor av ensamhet i chefsrollen å enda sidan kan 

leda till en sämre psykosocial arbetsmiljö samt till känslor av otrygghet men å andra 

sidan kan det leda till en bättre arbetsmiljö om det finns tillräckligt med stöd från 

medarbetare och kollegor vilket stärker en i chefsrollen. Informanterna i denna studie 

upplever att det största stödet och hjälpen de får kommer från närmsta kollega. Det är en 
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trygghet att vara flera chefer på en arbetsplats för det kollegiala stödet gör att första 

linjens chefer kan ventilera stort till smått vilket även bekräftas i Dellve, Andreasson & 

Jutengrens (2013) undersökning. Återigen funderar författarna över hur det skulle bli 

om cheferna hade ett delat ledarskap för att får stöd i varandra. De flesta chefer uppger 

att de är ensamma i sin roll men finner stöd i kollegorna, vilket gör att författarna tror att 

delat ledarskap skulle stötta chefer och skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö. Dock 

kan det leda till problem med det delade ledarskapet om cheferna inte kommer bra 

överens.  

 

Det organisatoriska stödet finns också tillgängligt för första linjens chefer och 

informanterna upplever att det finns stödfunktioner att tillgå. Erfarenheten resulterar i 

att det är lättare att veta vem som skall kontaktas och att det är upp till var och en att 

söka det stöd som finns. Arbetsmiljöverket (2018, s. 13) belyser dock att det finns en 

otydlighet i vilket stöd och hjälp som erbjuds från olika resurser samt att även resurs 

stödet är otillräckligt, vilket inte påvisas i denna studie där de flesta av informanterna 

upplever att det har stödfunktioner att tillgå men att de i sin tur ofta har mycket att göra. 

Handledning är en mycket viktig del och framförallt som ny chef, vilket även stärks av 

Cziraki, Mckey, Peachey, Baxter & Flaherty (2014). Även Wolmesjö (2005, s. 212) 

påtalar detta. Författarna i denna studie funderar på hur det individuella stödet kan 

påverka chefer i sin utveckling och anser att tillgången till individuellt stöd, såsom 

handledning, kan stärka en som person samt att graden av självständighet ökar. Vilket å 

ena sidan kan leda till att chefer i lugn och ro kan växa in i rollen utan att känna stress, 

men å andra sidan kan det leda till ohälsa om det organisatoriska stödet uteblir vilket 

leder till en ohållbar arbetsmiljö.  

Förbättringsarbeten är viktigt att arbeta med och driver verksamheten framåt. En viktig 

del är att få med medarbetarna i arbetet för att nå ett bra resultat, tyvärr förhindras denna 

typ av arbete då tiden oftast inte räcker till och förbättringsarbeten prioriteras bort. Detta 

påtalar även Ellström (2012). I denna studie påvisas att informanterna arbetar 

systematiskt med flera olika förbättringsprojekt vilket är positivt, och att de belyser att 

de finner glädje i att se medarbetare utvecklas, vilket även påtalas i Arbetsmiljöverket 

(2018, s. 3). Även Cziraki et al. (2014) belyser detta, genom att det finns möjligheter att 

kunna påverka arbetsmiljön och det kliniska arbetet vid utvecklingsarbeten och gör 
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rollen som första linjens chef mer tilltalande.  Författarna förvånades över att intresset 

för denna typ av frågor var så stort och att flera förbättringsprojekt var igång ute i 

verksamheterna. Kanske kan samarbete med verksamhetsutvecklare eller 

metodutvecklare vara ett bra komplement till första linjens chefer och deras 

verksamheter? Vilket skulle kunna ingå som en naturlig del i arbetet med förbättringar, 

dels för att kunna arbeta utan tidspress men även för att föra verksamheten framåt. 

Rollen som första linjens chef är bred och kan innefatta mer eller mindre ansvarsfulla 

arbetsuppgifter vilket även stärks av Arbetsmiljöverket (2018, s. 3) men även 

Wolmesjö, (2005, s. 179) påtalar detta. Att styra över sin arbetstid ses som en förmån då 

chefer som eventuellt arbetar hemma kan ta ut den tiden i ledighet vilket skapar 

arbetsglädje, detta styrks även av Arman et al. (2009). Författarna funderar på hur 

chefers breda ansvarsområde kan påverka deras arbetsmiljö då de sköter allt från det 

lilla till mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Visserligen skulle de kunna delegera bort 

vissa arbetsuppgifter för att få mer tid till uppgifter som ingen annan kan ansvara för så 

att inte ohälsa uppstår till följd av stress. Men å andra sidan skapar denna bredd en 

delaktighet och gemenskap med arbetsgruppen vilket är positivt för den psykosociala 

arbetsmiljön. 

 

Arbetslivserfarenhet skapar en trygghet i rollen som chef vilket även påtalas av Dellve 

& Eriksson (2016, ss. 26-27) men även Gunawan, Aungsuroch & Fisher (2018) belyser 

detta. Informanterna har delade meningar om deras möjlighet till återhämtning vilket 

framkommer i resultatet. Vissa chefer upplever att de har god tid för återhämtning och 

att de kan umgås med familj, träna och göra andra saker som de mår väl av.  Det är 

viktigt att prioritera sin egen tid extra mycket i tider då stress påverkar hälsan negativt 

vilket stärkas av Dellve, Andreasson & Jutengren (2013) även Dellve & Eriksson (2016, 

s. 26) samt Johansson, Sandahl & Hasson (2013) påtalar detta. Återhämtning ser 

författarna som en viktig del för att kunna främja chefers hälsa. Eventuellt skulle 

obligatoriska återhämtningspauser kunna införas i det dagliga arbetet, det behöver inte 

vara långa pauser, en kort promenad i friskluft eller att bara få byta arbetsmiljö för en 

stund kan räcka långt. Dels för att minska stressen men även för att skapa ett hållbart 

ledarskap.  
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Chefers arbetsmiljö följs upp på olika sätt under året, delvis på arbetsplatsmöten där det 

finns med som en stående punkt men även genom att de själva påtalar att deras 

arbetsmiljö inte är tillfreds. Författarna i denna studie anser att första linjens chefers 

arbetsmiljö bör följas upp vid fler individuella möten. Dels för att stärka relationen med 

närmsta chef och för att kommunikation blir tydligare vid enskilda fysiska möten i 

förhållande till gruppmöten men även för att det skulle leda till mer hållbara chefer i 

framtiden. Arbetsmiljöverket (2018, s. 11) visar att chefers arbetsmiljö följs upp inom 

organisationerna men att det endast inom den privata sektorn skapas handlingsplaner. I 

stort upplever första linjens chefer i den undersökningen att uppföljning saknas. 

SLUTSATSER 

Studiens resultat visade att första linjens chefer inom vård och omsorg upplevde nöjdhet 

och glädje i sitt arbete trots att arbetsbelastningen kunde vara hög och skapa känslor av 

stress. Arbetsmiljöverkets författningssamling fungerar som ett stöd för arbetsgivaren 

för att kunna främja hälsa och ett hållbart ledarskap. Vidare använde första linjens 

chefer sig av olika strategier för att bemästra arbetsbelastningen så att arbetet lättare 

skulle kunna utföras.  Dessutom använde cheferna olika strategier när det gällde 

informationshantering då de upplevde att mängder av informations skulle 

kommuniceras ut till medarbetarna. Cheferna upplevde stöd av kollegorna vilket 

skapade en bättre arbetsmiljö. Chefserfarenhet förenklar arbetet på grund av att det blir 

lättare att prioritera, delegera samt att det underlättar att kunna förbereda sig, då de vet 

vilka arbetsuppgifter som kommer under året och ingår i deras uppdrag som första 

linjens chef.  

 

Studiens implikationer 

Utifrån studiens resultat och syfte som var att beskriva hur första linjens chefer inom 

vård och omsorg upplever den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån 

arbetsbelastning, stöd, förbättringsarbeten och kommunikation kan följande punkter 

beaktas vid utvecklingsarbeten. 
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 Fler individuella obligatoriska uppföljningar av första linjens chefers arbetsmiljö 

inom. 

 Fler verksamhets- och metodutvecklare i verksamheterna som ska vara ett 

operativt stöd för chefer vid förbättringsarbeten.  

 Inför delat ledarskap som en naturlig del i verksamheten. 

 Kommunikation är en komplex del i chefers vardag och det behöver tas fram 

bättre och mer hållbara kommunikationsstrategier.   

 Utifrån studiens resultat är en rekommendation för att främja chefers hälsa, att 

införa obligatoriska återhämtningspauser som exempelvis träning på arbetstid 

för att främja ett hållbart ledarskap. 
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Bilaga 1 

Information angående ett examensarbete om första linjes chefers 

psykosociala arbetsmiljö inom vård & Omsorg.  

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (2019 februari). Vi är två 

sjuksköterskor som läser ett magisterprogram i hållbar organisation och hälsofrämjande 

ledarskap vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Då forskningen visar på att arbetsmiljön idag för förstalinjer chefer är mycket tuff och 

krävande, har vi valt att undersöka detta närmre genom att intervjua chefer och höra 

deras erfarenheter. Vi har varit i kontakt med er verksamhetschef och fått ditt namn utav 

honom. Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att ställa upp på en intervju. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Vi kommer att intervjua förstalinjes chefer inom vård och omsorg genom personliga 

möten som beräknas ta ca 60 minuter. Vi kommer att spela in dessa samtal för att sedan 

skriva ner intervjun ord för ord. Du som deltagare kan när som helst dra dig ur utan att 

ange orsak.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 

för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 

du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 

och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 

muntliga samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 

handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

Sandra Hult                                                     Jessica Sahlenbrink 

  

E-post: s171444@student.hb.se                         E-post: s162107@student.hb.se 

Tfn 07xx-xx xx xx                                     Tfn 07xx-xx xx xx 

 

 

Handledare: Agneta Kullén Engström 

Namn/titel: Universitetslektor 
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Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se      

Tfn 033-435 47 03 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 

examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 

fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 

och godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 

[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 

kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 

också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Sandra Hult & Jessica Sahlenbrink.  

Handledare: Agneta Kullén Engström. Universitetslektor på Institutionen för 

vårdvetenskap Högskolan i Borås 

 Samtycke om deltagande 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  
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Bilaga 2 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling    

Vi heter Sandra Hult och Jessica Sahlenbrink och går ett magisterprogram i hållbar 

organisation och hälsofrämjande ledarskap inom vård- och omsorg vid Högskolan i 

Borås. Som en del av denna utbildning ska en studie genomföras och presenteras i ett 

skriftligt examensarbete. 

 

Syftet med studien är att beskriva första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom 

vård och omsorg. Examensarbetets metod är kvalitativ och vi ska intervjua första linjens 

chefer som arbetar inom vård och omsorg. Att delta i studien innebär att vi kommer att 

genomföra intervjuer via fysiska möten face to face. Intervjuerna kommer att hållas 

under februari 2019 och den beräknade intervjutiden kommer att vara cirka 60 minuter. 

 Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut ord för ord. Materialet kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Uppgifter som lämnas under 

intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt samt kommer att avidentifieras. Att 

delta i studien är helt frivilligt. 

 

Hälsningar 

 

_______________________                  __________________________ 

Sandra Hult                                           Jessica Sahlenbrink 

E-post: s171444@student.hb.se           E-post: s162107@student.hb.se 

Tfn 07xx-xx xx xx                                 Tfn 07xx-xx xx xx 

 

Handledare: Agneta Kullén Engström 

Namn/titel: Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se        Tfn 033-435 47 03 
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Sandra Hult och Jessica 

Sahlenbrink genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

Göteborg/2019 

 

 

 

 

_______________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrund 

Ålder? 

Grundprofession? 

Befattning: 

Antal år som chef 

Antal medarbetare? 

 

Arbetsmiljö 

Beskriv din arbetsmiljö. 

-Berätta på vilket sätt din arbetsmiljö som första linjens chef följs upp. 

-Kan du ge exempel på hur du vill förbättra din arbetsmiljö? 

-Vad är det som gör att du har en bra arbetsmiljö? 

-Vad är det som gör att din arbetsmiljö är dålig? 

 

Arbetsbelastning 

Kan du berätta hur du upplever din arbetsbelastning? 

- Upplever du som chef att ditt  kunskapskrav har ökat de senaste åren? 

- Upplever du några svårigheter med att hinna med dina arbetsuppgifter under dagen? 

- Upplever du att du tänker på arbetet när du är ledig? 

- Vad gör du för att få återhämtning? 
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Stöd 

Berätta om vilket stöd du har ? 

- organisation? 

- närmsta chef? 

- medarbetare? 

 

Förbättringsarbete 

Arbetar du med förbättringsarbeten? 

Berätta hur du/ni arbetar med förbättringsarbete 

- Finns tillräckligt med resurser inom organisationen ? 

- Finns organisatoriska hinder?  

 

Kommunikation 

Hur upplever du att kommunikationen fungerar? 

- ledning -chef  

- chef- medarbetare  

 

Följdfrågor 

Berätta mer… 

Hur tänkte du då? 

Kan du utveckla? 

Hur menar du då? 

 


