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Abstrakt 

 
Lindblom, C. och Skoog, D. (2008) Uppdrag och verklighet - En studie om 
uppdragsbeskrivningens inverkan på chefskapet. 
C-uppsats i sociologi. 
Högskolan i Gävle, institutionen för vårdvetenskap och sociologi. 
 
Undersökningens syfte var att undersöka om verksamhetschefer upplever att deras 
uppdragsbeskrivning stämmer överens med det dagliga arbetet inom verksamheten samt 
om uppdragsbeskrivningen inverkar på deras yrkesroll som verksamhetschef inom 
ordinärt boende, hemtjänst. 
Undersökningen utgjordes av en kvalitativ studie i form av intervjuer. 
Antal informanter som deltog i studien var fyra verksamhetschefer inom ordinärt boende 
inom Omvårdnad Gävle. 
Resultatet visade att verksamhetscheferna inte upplevde att uppdragsbeskrivningen 
motsvarade vad de utförde i det dagliga arbetet i verksamheten.  
Uppdragsbeskrivningens inverkan på ledarskap respektive chefskap upplevdes som viktig, 
dock upplevde inte cheferna att den var uppdaterad. Denna undersökning visar att det 
behövs en uppdatering av uppdragsbeskrivningen, samt en ökad kommunikation mellan 
chefer och politiker. Genom en ökad kommunikation tror vi att en ömsesidig förståelse 
kan uppnås, vilket kan medföra att klyftan mellan uppdrag och verklighet minskar. 
 
Nyckelord: Uppdragsbeskrivning, ledarskap, chefskap, roll, agerande 
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1. INLEDNING 
 
Under de senaste seklen har äldreomsorgen utvecklats från att vara under kyrkans försorg 
till att idag vara politiskt styrd. (Henriksen & Rosenqvist, 2002). Inom hemtjänsten idag 
talas det om mål och styrning (Thylefors,1998.). I de politiska målen påtalas av utförarna 
en brist av verklighetsförankring och även en otydlighet av desamma (Henriksen & 
Rosenqvist, 2002). En relevant fråga i detta sammanhang är om politikernas beslut kan 
omsättas från teori till praktik i den statliga förvaltningen, och mer specifikt, inom 
omvårdnad.  
 
I detta arbete vill vi undersöka om verksamhetschefer inom ordinärt boende hemtjänst i 
Gävle kommun upplever att deras arbetsuppgifter som de utför i det dagliga arbetet 
överrensstämmer med deras uppdrag. I Gävle kommun arbetar verksamhetscheferna efter 
en så kallad uppdragsbeskrivning, detta är en övergripande arbetsbeskrivning av 
verksamhetschefernas arbete. I vårt arbete kommer vi att redogöra och beskriva om Gävle 
kommuns uppdragsbeskrivning så att läsaren ska få en bättre förståelse om vad 
verksamhetscheferna är ålagda att göra i sina arbetsuppdrag. Vi kommer även att ge 
läsaren en kort historisk översikt om hemtjänstens utveckling, verksamhetschefernas 
utbildning och framväxt över tid, för att sedan återkomma till nutiden som 
verksamhetschef. Resultatet kommer att analyseras utifrån Goffmans (1974) 
dramaturgiska perspektiv. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Boken Ledarskap i vård, omsorg och utbildning av Thylefors (1998) visar att ledarrollen 
fått en större tyngd i dag. Tidigare styrdes ledarna av byråkratiska regler, föreskrifter och 
instruktioner, detta har nu ersatts av mål och ramstyrning. Ledarna får en större frihet att 
styra sin enskilda verksamhet (ibid.). Nordström (2000) menar att verksamhetscheferna 
idag har ett ansvar att verksamheten ska arbeta mot de uppsatta målen samt se till att 
fördela och utnyttja resurserna på bästa sätt. Verksamhetscheferna blir verkställare av 
politikernas och ledningens beslut och förväntas att agera som förändringsagenter. En 
förändringsagent kan ses som en representant eller ett ombud som ska förmedla mål och 
riktlinjer för sin verksamhet och ska se till att beslutade förändringar genomförs (ibid.).  
 
Äldreomsorgen har det senaste seklet genomgått stora förändringar (Henriksen & 
Rosenqvist, 2002).  En studie av Henriksen och Rosenqvist påvisar en skillnad mellan vad 
politiker upplever att äldreomsorgen ska bestå av och vad verksamhetschefer vill att den 
ska innefatta.  Politiker visade sig vara fokuserade på visioner och mål, cheferna var mer 
fokuserade på praktiska problem i närmare kontakt med verksamhetens dagliga drift. 
Vidare påvisade författarna en komplex organisation där cheferna upplevde en avsaknad 
av tydliga mål, samt att ansvar mot andra organisationer så som primär och landsting 
behövdes tydliggöras. Sammantaget upplevde cheferna att otydligheterna skapade 
förvirring och att trovärdigheten till politiker minskade. Politiker och verksamhetschefer 
hade enligt studien accepterat sina roller och dess viktiga inverkan på utformningen av 
äldreomsorgen, men inte helt accepterat ansvaret som det medförde (ibid.). 
 
Nordström (2000) menar att hemtjänsten är en av statens offentliga förvaltningar och kan 
ses som ett styrinstrument som styrs från staten. Hemtjänsten består av olika aktörer som 
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styr och blir styrda av olika styrformer. Hemtjänsten är en organisation och har många 
direkta och informella möten. Genom dessa möten menar Nordström att det kan skapas 
mera närkontakt mellan hemtjänstens representanter och omsorgstagarna och på detta sätt 
kan omsorgstagarna få en större möjlighet att påverka sin situation. En nackdel är att 
hemtjänsten blir svårare att styra än exempelvis särskilda boenden och detta medför att 
politikerna och ledningen (kommunen) vill styra och kontrollera mötet mellan 
hemtjänstens representanter och medborgarna (ibid.).   
 

1.2 Problemformulering 
 
Under höstterminen 2007 har vi genom vår utbildning varit ute på praktik som 
verksamhetschefer inom ordinärt boende hemtjänst i Gävle kommun. Temat och fokus på 
detta arbete kommer att baseras på våra upplevelser och frågor som har uppkommit efter 
och i samband med praktiken. Det som vi valt att studera är något som ofta diskuterades 
på arbetsplatsen och verksamhetschefer emellan. Diskussionen handlade om 
verksamhetschefernas arbetsbeskrivning och deras upplevelse av att arbetsbeskrivningen 
inte motsvarar verkligheten. Verksamhetscheferna upplevde att visionärt ledarskap, 
utveckling av verksamheten med mera, inte var vad deras vardag innebar i form av att 
vara verksamhetschef. Vardagen beskrevs av verksamhetscheferna att hålla verksamheten 
flytande och den mesta tiden tillägnades åt administrativa sysslor. Vår nyfikenhet väcktes 
och frågor uppstod.  Överensstämmer arbetsbeskrivningen på ”pappret” med hur 
verkligheten ser ut för verksamhetscheferna? Vidare vill vi undersöka huruvida 
beskrivningen medför några konsekvenser på verksamhetschefernas yrkesroll, ledarskap 
samt agerande?  
 

1.3  Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om verksamhetschefer upplever att deras 
uppdragsbeskrivning stämmer överens med det dagliga arbetet inom verksamheten samt 
om uppdragsbeskrivningen inverkar på deras yrkesroll som verksamhetschefer inom 
ordinärt boende, hemtjänst. 
 

1.3.1 Frågeställningar 
 
1. Upplever verksamhetscheferna att uppdragsbeskrivningen motsvarar det arbete som de 
utför i det dagliga arbetet som verksamhetschef? 
 
2. Hur inverkar uppdragsbeskrivningen på deras:  
 

• ledarskap? 
• yrkesroll? 
• agerande?                                         
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1.4 Avgränsning 
 
I denna studie kommer vi att studera hur fyra verksamhetschefer (inom ordinärt boende, 
hemtjänst i Omvårdnad Gävle) upplever att deras övergripande dokument, det vill säga, 
uppdragsbeskrivningen enligt deras upplevelse stämmer med vad de utför i det dagliga 
arbetet i verksamheten. Fokus ligger således på verksamhetschefernas upplevelse och vi 
kommer inte att djupare studera innebörden eller utformningen av 
uppdragsbeskrivningen, men för att läsaren ska få en uppfattning och förståelse vad 
uppdragsbeskrivningen innebär för verksamhetscheferna kommer en kort beskrivning av 
den. Det vi kommer att studera och fokusera på, är hur uppdragsbeskrivningen inverkar på 
verksamhetschefernas: ledarskap, yrkesroll samt agerande.                  

 

2. METOD 
 
I denna uppsats har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fyra stycken 
verksamhetschefer inom ordinärt boende, hemtjänst. 

 

2.1 Val av metod 
 
Denna studie grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer av verksamhetschefer. Utifrån 
studiens mål och syfte valdes att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer.  Den 
kvalitativa forskningsintervjun valdes då den erhåller kunskap om individens livsvärld, 
hur denne förstår och upplever sig själv och sin tid.  
 
Den kvalitativa metoden i form av intervju utgår ifrån individens perspektiv, medan den 
kvantitativa i större utsträckning styrs av forskarens idéer, dimensioner och kategorier 
som hon anser som adekvat för forskningen (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den 
kvalitativa metoden använder sig av ord formade av individen och dennes beskrivning av 
sin situation (Kvale, 1997). De kvantitativa metoderna eftersträvar mätbarhet i form 
exakta metoder av siffror, där forskarens inflytande bör avskiljas från studien: 
 
”Mät det som är mätbart och gör det mätbart som inte går att mäta” (Galilei i Kvale, sid 63, 1997) 
 
De kvalitativa metoderna verkar och uppstår i interaktionen mellan människor och har 
kritiserats som ovetenskapliga då forskaren i interaktion med det studerade tillsammans 
utforskar olika fenomen. Intervjudata bygger på tolkningar av forskaren och beroende på 
forskarens känslighet och förkunskaper kan resultatet vara svårt att upprepa, vilket är den 
kvantitativa metodens signum för vad som betraktas som vetenskapligt (ibid.). Kvalitativ 
respektive kvantitativ ska betraktas som verktyg och som val av metod styrs av 
frågeställning (Djupfeldt, m.fl., 2003).  Det finns inte en metod som bör förespråkas vid 
varje forskningstillfälle utan en välutbildad forskare bör hantera både kvalitativa 
respektive kvantitativa metoder för att på ett adekvat vis kunna avgöra när en viss metod 
ska användas för att på sätt finna svar på frågeställningen. Forskaren kan inte utesluta en 
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metod på grundval av att den saknar kunskap i eller ej föredrar tal, siffror och att räkna 
(ibid.).  
 
I denna uppsats väljer vi att använda oss av den kvalitativa metoden genom intervjuer för 
att få svar på våra frågor. Syftet med den kvalitativa intervjun är att erhålla kvalitativa 
redogörelser om individens livsvärld och genom att tolka den uppnå ny kunskap (Kvale, 
1997). Genom att intervjua olika verksamhetschefer kan vi få hjälp att uppfylla syftet och 
våra frågeställningar i uppsatsen. Att använda den kvalitativa metoden kan göra att vi får 
en bättre förståelse från verksamhetscheferna som upplever detta i sin vardag samt i sin 
yrkesroll. 
    
  ” Om man vill veta hur människan upptar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem”  (Kvale, sid.9, 1997). 

 
Vi kommer i denna studie använda halvstrukturerade intervjuer. Den kvalitativa metoden 
i form av en halvstrukturerad intervju innebär att intervjuguiden och frågorna är 
uppbyggda på teman och frågor som är relevanta för studiens syfte (Kvale, 1997). 
Frågorna behöver inte följas strikt utan kan anpassas efter situationen. Uppföljningsfrågor 
kan tillämpas under intervjun för att följa upp eventuella oklarheter (ibid.). Studien 
innefattar även en litteraturstudie med syftet att få mera kunskap inom området samt att 
illustrera empiri mot teori.    

 

2.2 Urval 
 
Informanterna som har deltagit i studien valdes genom att vi kontaktade fyra 
verksamhetschefer inom hemtjänsten i Gävleborgs kommun. Informanterna kontaktades 
per telefon. Vi samlade samtliga nummer från de elva hemtjänstområdena i Gävleborgs 
kommun. Vi valde på måfå ut fyra verksamhetschefer som vi valde att ringa. Vi valde att 
inte göra något speciell urvalsprocedur då samtliga verksamhetschefer arbetar efter 
samma uppdragsbeskrivning. De första fyra verksamhetschefer som kontaktades tackade 
ja till att medverka i studien. Studiens syfte, och den uppskattade tiden som intervjun hade 
tagit enligt pilotstudien presenterades. Antal personer som deltog i studien uppgick till 
fyra personer exklusive pilotintervjun som inte ingick i studien. Vi upplevde att resultatet 
av de fyra intervjuerna var tillräckligt för att svara på syftet med studien. Kvale (1997) 
anser att det inte är möjligt att på förhand ange hur många intervjuer som regel en studie 
ska innehålla. Kvale menar att svaret beror på syftet med studien. I en kvalitativ studie där 
syftet är att få kunskap om en individs upplevelse, och det är viktigt att en djupare 
förståelse beträffande ett fenomen eller situation uppnås, kan det ibland räcka med en 
intervju. Är syftet med studien beroende av att kunna generalisera till en större population 
är den kvantitativa metoden att föredra med fler deltagande och mindre djup i frågorna, 
den vanligaste kvantitativa metoden är då enkätundersökningar (ibid.).  
 

2.3 Pilotundersökning 
 
En pilotstudie genomfördes för att undersöka intervjuguidens giltighet och förståelse för 
de kommande informanterna. Pilotstudien genomfördes med en verksamhetschef inom 
hemtjänsten inom Gävle kommun. Pilotpersonen upplevde efter pilotintervjun att denne 
hade svårt att följa med i frågorna då denne inte hade frågorna framför sig, dock 
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upplevdes frågorna enligt informanten lättförståeliga samt adekvata utifrån syftet med 
studien. Pilotstudien genomfördes på 25 minuter. 
 

2.4 Intervjuer 
 
Intervjuerna som ligger till grund för det empiriska materialet i studien består av 
intervjuer med fyra verksamhetschefer inom hemtjänst ordinärt boende i Gävle kommun. 
Samtliga intervjupersoner var kvinnor. Frågorna som användes vid intervjuerna utgår från 
en frågeguide, vilken har utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar, se bilaga 1. 
Där utgår vi från fyra olika teman som är av relevans för vår studie. Dessa teman är 
uppdragsbeskrivning, ledarskap/chefskap, yrkesroll samt agerande. 
Uppdragsbeskrivningen tas upp för att studera dess inverkan på verksamhetschefernas 
ledarskap/chefskap, yrkesroll och agerande. Samtliga intervjuer genomfördes på 
informanternas arbetsplatser. De fyra intervjuerna varierade från 20 – 30 min. 
Intervjuerna spelades in på mp 3 spelare. Samtliga informanter samtyckte till att 
intervjuerna spelades in. Intervjucitat från informanterna som presenteras i analysavsnittet 
kommer inte att knytas till någon speciell informant då vi anser att det skulle utgöra en 
större svårighet att behålla informanternas anonymitet. 
 

2.4.1 Utförande 
 
Två intervjuer genomfördes på informanternas respektive kontor och två intervjuer 
genomfördes på konferensrum i anslutning till de andra två informanternas arbetsplats. 
Alla fyra intervjuerna inleddes med att informanterna bjöds på fika. Syftet med fikat var 
att informanterna skulle känna sig tryggare, samt att informant och intervjuare skulle få 
lite tid att bekanta sig med varandra. Informanterna hade tillgång till frågorna på ett 
papper under intervjun. 
 

2.5 Databehandling 
 
Efter intervjuerna transkriberades alla intervjudata till skrift. Transkriberingen var 
ordagrann för att den transkriberade texten inte skulle förlora viktiga ledtrådar i det 
kommande arbetet med att analysera materialet. Användning av citat i studien kommer att 
presenteras i skriftspråk från talspråk av etiska skäl. Kvale (1997) menar att det kan 
upplevas som chockartat av en informant att ta del av en studie som den har deltagit i då 
den inte känner igen det som hon har sagt, samt att suckningar och andra ljud kan 
upplevas som kränkande att ta del av i form av text (ibid.). 
 

2.6 Etiska överväganden 
 
HSFR:s etikkommitté (2001) har gett ut ett antal forskningsetiska principer som ska följas 
vid undersökningar i forskningssyfte. De består av fyra grundläggande krav och hur dessa 
följts beskrivs i texten. I enlighet med informationskravet har informanterna fått både 
muntlig och skriftlig information om att intervjun är frivillig, de har även fått reda på vad 
studien handlar om. Information gavs om vilka som undersöker, varifrån de kommer samt 
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hur dessa kunde kontaktas. Vidare har uppgifter lämnats om att resultatet av den färdiga 
undersökningen skall ges till de informanterna. Samtycke gavs i och med att intervjuerna 
genomfördes. I enlighet med konfidentialitetskravet behandlas informanternas svar 
konfidentiellt. Intervjumaterialet kommer i enlighet med nyttjandekravet endast att 
användas i forskningsändamål. Enligt HSFR:s regler och bestämmelser (2003) klargjordes 
ännu en gång att deltagandet var frivilligt, att intervjudata som framkom vid intervjun 
skulle behandlas konfidentiellt och att intervjun kunde avbrytas om de önskade det. Mp-3 
spelare användes under intervjuerna vilket respondenterna godkände (ibid.). 
 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
  
För att studera verksamhetschefernas förståelse av sin roll utifrån arbetsbeskrivningen 
som de har i form av verksamhetschef kommer Goffmans rollteori att användas. 
Goffmans teori kan användas för att analysera relationer där ömsesidigt förtroende och 
tillit är viktiga delar (Johansson, 2007). Goffmans sociologiska arbete är centrerat runt 
teorier av social interaktion som härletts från hans olika empiriska studier. Han analyserar 
relationen mellan interpersonell mening och social struktur utifrån ett perspektiv av både 
ett symboliskt värde av det som sägs och görs och de mer abstrakta formerna av socialt 
liv. En förståelse av Goffmans idéer fördjupar vår förståelse av hur den sociala världen 
upplevs och reproduceras ur ett perspektiv där individen blir till i interaktionen med sin 
omgivning (ibid.). 
 
 

3.1 Rollteori 
 
Rollbegreppet är ett viktigt begrepp inom socialpsykologin (Svedberg, 2007). Begreppet 
som sådant kommer ifrån rotula som är latin och betyder liten rulle eller vals (ibid.). 
Roll är enligt Anthony Giddens (2003) ett beteende som förväntas av individen utifrån 
den sociala position den innehar samt den situationen som individen befinner sig i för 
tillfället. Individen socialiseras in i sina olika roller. Chefen, läkaren, eleven et cetera 
inbegriper ett på förhand uppsatta beteenden. Verksamhetschefer inom omsorgen har ett 
beteende som är gemensamt och förväntas av alla verksamhetschefer, det vill säga, ett 
rollbeteende som signalerar ett professionellt förhållningssätt som är oberoende av 
individens egna personliga ståndpunkter och åsikter (ibid.). Varje grupp består av olika 
uppsättningar av roller (Svedberg, 2007). I en formell grupp finns det i förväg en 
uppsättning av roller och förväntningar på den som är chef, medarbetare, lärare och så 
vidare. Rollerna i en formell grupp kan delas in i strukturella roller och systematiska 
roller. De strukturella rollerna utgår ifrån regler i form av arbetsbeskrivningar och 
positioner i till exempel en organisation. Den strukturella rollen innebär att individen har 
rättigheter och skyldigheter. En verksamhetschef har skyldighet att följa socialtjänstlagen, 
och rättighet att utföra sanktioner mot till exempel personal som missköter sig. 
Systematiska roller innebär den roll personen måste inta för att interaktionen ska flyta så 
smidigt som möjligt i en organisation, förening eller liknande. Det handlar om att utifrån 
sin roll agera för organisationens bästa, och sätta det egna egot i ”parentes” (ibid.).  
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3.1.1 Goffmans rollteori. 
 
Goffmans rollteori är ett perspektiv som kallas för det dramaturgiska perspektivet 
(Svedberg, 2007). Goffmans teori bygger på att individen i interaktion med omvärlden 
spelar i en social teater. Svedberg anser att grupper och individers interaktion kan liknas 
som själens teatersalong ur det dramaturgiska perspektivet. En grupp, individ eller 
organisation kan i detta perspektiv omsättas till teatermetaforer så som pjäsförfattare, 
aktörer, publik och manus . Det intressanta enligt Svedberg är att analysera vem som står 
för manus, regi, skådespeleri samt vilka som är publik (ibid.). 
 
Individens framträdande förbereds i den bakre regionen av scenen, där konstrueras rutiner 
för rollen och vad framträdandet ska utgöras av (Goffman, 1974).  Främre regionen är 
scenen där individen spelar sin roll med sin mask, manus och rekvisita. Scenen existerar 
alltid i ett sammanhang och en fysisk inramning som innehåller redan uppsatta spelregler 
och rekvisita. Ett exempel kan vara i ett fängelse där roller som fånge respektive vakt 
formar interaktionen för vad som är möjligt och önskvärt agerande eller beteende, vilket 
även kan ses som en fasad där den bild som individen väljer att visa upp för sin publik blir 
till (ibid.).  
 
Individen likt en skådespelare försöker att kontrollera sitt agerande eller framträdande för 
att ge ett speciellt intryck för hur den ska uppfattas av sin publik eller omgivning 
(Svedberg, 2007). Detta är enligt Goffman hur vi konstruerar och bibehåller vår självbild 
och identitet (ibid.). Goffman (1974) betraktar människor som aktörer, som ska spela de 
roller som förväntas av individen och av dess omgivning (Goffman i Svedberg, 2007). 
Rollförväntningar omsätts i vårt faktiska beteende, i det som kallas rollutförande. Varje 
individ riktar olika rollförväntningar mot olika kategorier av människor. Individen har 
beroende på situation och plats en mängd olika roller att spela, såsom chef, medarbetare, 
förälder, pensionär (ibid.). Goffman (1974) anser att när individen får en ny roll i 
samhället kommer den inte få ett fullständigt manus hur denne ska spela sin roll, utan 
måste förlita sig på redan tidigare införlivade rollframträdanden. Regissören kommer 
endast att ge aktören lättare vinkar, scenanvisningar och antydningar. 
 

En teaterföreställning eller ett iscensatt bondfångeritrick kräver ett utförligt manus för 
rollens dialoginnehåll; men den stora del av rollen som inbegriper uttrycksöverförande 
stöds ofta av mycket knappa regianvisningar. Man väntar sig att den som utför 
illusionsakten redan vet en hel del om hur han ska behärska sin röst, sitt ansikte och sin 
kropp, även om han – liksom den person som ger honom regi – kan ha mycket svårt för att 
ge en verbal redogörelse för eller beskrivning av den sortens kunskap (Goffman, 1974. sid 
70) 
 

Utifrån tidigare erfarenheter definierar individen sin situation och konstruerar successivt 
handlingslinjer (Goffman, 1974). All ny utveckling och kunskap byggs på redan befintliga 
erfarenheter. Det kan förekomma definitionsmässiga störningar i interaktionen, det vill 
säga att det som individen har grundat sin kunskap på inte är korrekt. När individens 
kunskapsförutsättningar inte visar sig spegla den reella verkligheten kan individen känna 
sig illa till mods och en få känsla av alienation (ibid.).  
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3.1.2 Rollkonflikt 
 
Varje individ har flera roller och när rollerna innehåller motstridiga beståndsdelar 
kommer individen att drabbas av en konflikt (Brante, 1997). Rollkonflikter kan beskrivas 
som ett tillstånd där individens handlande utifrån en aktuell roll medför konflikter för 
denne i en annan roll (Eskola, 1985). Rollen som mellanchefens kan innebära ett dilemma 
då rollen innebär att det förväntade beteendet kan skiljas åt beroende på perspektiv. 
Underordnad personal respektive överordnad chef har olika förväntningar på 
mellanchefen. Mellanchefen har dels en roll som medför ett agera utifrån personalen bästa 
och samtidigt agera så att organisationens mål uppfylls, detta kan innebära konflikter för 
verksamhetscheferna på grund av att de får spela olika roller (ibid.).  
 

4. TIDIGARE FORSKNING 
 
Inom detta område har vi sökt efter vetenskapliga publikationer, rapporter samt olika 
avhandlingar. Sökorden har varit uppdragsbeskrivning, ledarskap, chefskap, roll och 
agerande.  Rapporter och avhandlingar har sökts dels på Internet och dels i Higgins som 
är en katalog över tillgängliga böcker och rapporter på Högskolan i Gävle. Vidare har vi 
sökt i databaserna Eric, Academic Search Elite, Science direct och Blackwell synergy.  
Den första avhandlingen är gjord av Maria Wolmesjö (2005) och titeln är 
Ledningsfunktion i omvandling. Avhandlingen belyser förändringar av yrkesrollen för 
första linjens chefer (verksamhetschefer) inom den kommunala äldre- och 
handikappomsorgen. Studiens fokus ligger på hur chefer och politiker ser på 
äldreomsorgen. Studien bygger på enkätstudier samt intervjuer. Studien bygger 
sammanlagt på 224 enkäter samt 34 intervjuer. Resultatet i studien visar på tre tendenser 
beträffande förändring och utveckling av området. Verksamheterna blir mer och mer 
marknadsorienterad, chefer och medarbetare upplever en pressad arbetssituation och ökad 
arbetsotillfredsställelse, samt ökning av legitimitetsskapande åtgärder mot medarbetarna 
och medborgarna. Resultatet påvisar att politiker och tjänstemän upplever att det är 
komplicerat att verka inom en politikerstyrd organisation, då de upplever svårigheter att 
dra tydliga gränser beträffande olika intressenters roller. Vidare så upplevde politiker och 
tjänstemän att de ekonomiska förhållandena var komplicerade. Chefer vill att politiker ska 
vara tydligare i sitt politiska ledarskap beträffande verksamheterna. Cheferna vill att 
politikerna ska vara tydligare beträffande målformulering och att målen ska vara mätbara. 
Resurser måste ställas i relation till uppsatta mål för att vara trovärdiga. Wolmesjö (2005) 
menar att resultatet i studien visar att ledarskapet successivt förändras. Ledarna som 
tidigare har varit kommunikatörer har ofrivilligt blivit effektivitetsorienterade chefer där 
kraven på effektivitet, verksamhets- och budgetansvar prioriteras framför ett 
relationsfokuserande ledarskap. Vidare anser Wolmesjö att studien påvisar att det finns en 
tendens att problem som bottnar i brister i chefskap, nämns i ordalag av ett otydligt 
ledarskap. 
 
 
Den andra studien är gjord av Ingrid Karlsson (2006) och titeln är Att leda i kommunal 
äldreomsorg. Avhandlingen är en licentiatavhandling och är en rapportserie i socialt 
arbete.  Fokus i avhandlingen är äldreomsorgens arbetsledare och handlar om 
arbetsledarens handlingsutrymme och handlingsfrihet.  Empirin i studien består av två 
studier, dels intervjuer med 17 verksamhetschefer inom äldreomsorgen, och dels en 
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enkätstudie där 47 verksamhetschefer har deltagit. Resultatet av studien visar att cheferna 
upplever att de har stor möjlighet att påverka arbetet i direkt anslutning till verksamheten, 
men upplever sig mycket begränsade av lagar och politiska beslut som ska verkställas. De 
mekanismer som de upplevde som mest påverkade och styrda av i sitt dagliga arbete som 
verksamhetschef var socialtjänstlagen, arbetsrättsliga lagar och politiska beslut. Resultatet 
visar att cheferna upplever att kontrollen av verksamhetens ekonomi är något som ligger i 
fokus för deras överordnade, vilket medför att de avsätter mycket tid på ekonomiska 
göromål. Cheferna påverkas enligt studien av sina kollegor i sitt agerade, detta genom 
gemensam utbildningsbakgrund och att cheferna socialiseras i organisationens normer och 
värderingar. Vidare visade studien att cheferna var lojala mot förvaltningen och agerandet 
mellan cheferna mer likasinnade, detta är enligt Karlsson (2006) ett tecken på att cheferna 
håller på att knytas uppåt i organisationen. Cheferna befinner sig i en klämsits mellan 
personal och förvaltningscheferna som deltog i studierna uppvisade ett administrativt 
förhållningssätt, detta för att lättare hantera svårigheter och etiska problem (ibid.).  
 
I enkätstudien från Länsstyrelsens Gävleborgs Rapport (Carlson Hansen, 2005) deltog 96 
stycken chefer inom Gävleborgs län. Rapporten visar att chefer inom länet har delegation 
på att de ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Däremot anser 16 
procent att delegationen är otydlig och att de inte vet vad delegationen innebär. Rapporten 
visar att majoriteten av cheferna har många anställda under sig. På grund av detta går den 
mesta av chefernas arbetstid åt till personalhantering, till exempel ha kontakter med 
personal, utvecklingssamtal och löpande personalplanering. Resultaten av detta visar att 
över hälften av cheferna inte anser sig ha resurser och förutsättningar att klara av sitt 
åtagande och orsaker som framkommer är för stort ansvarsområde, för lite tid samt för lite 
administrativ hjälp. Den viktigaste arbetsuppgiften tyckte majoriteten av cheferna är att se 
till att personal och att pensionären har det bra. Den svåraste arbetsuppgiften tycker 
cheferna är ekonomi, budget och att få tiden att räcka till (ibid.).   
 
Avslutningsvis presenterar vi en rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 
(Hjalmarson m.fl. 2004) med titeln Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå 
stadigt själv- En studie om äldreomsorgens chefer och deras förutsättningar. Ett av 
studiens syften består av att författarna vill ge en utförlig bild av enhetschefernas 
arbetssituation inom äldreomsorgen idag och ett annat syfte med studien är att ta reda på 
vad som uppfattas som goda förutsättningar, respektive vad som försvårar ett gott 
ledarskap där stöd och ledning för personalen är omöjligt. Empirin i studien utgår ifrån 20 
individuella intervjuer med enhetschefer inom äldreomsorgen, som arbetar inom olika 
typer av verksamheter (hemtjänst, särskilt boende, servicehus med mera), och från både 
större och mindre enheter. Vidare i studien användes en kontaktkarta, där fick 
intervjupersonerna kartlägga samt beskriva sitt kontaktnät och sina relationer i arbetet. 
Sexton av de tjugo intervjuade enhetscheferna fick skriva dagbok under en vecka om sina 
arbetsuppgifter, om arbetstidens fördelning och frivilligt ge kommentarer från varje dag. 
Analysen har, utifrån studiens erfarenheter av intervjuerna, diskuterats i så kallade 
fokusgrupper. Hjalmarson med flera menar att resultaten utifrån intervjuerna återspeglar 
det komplexa i äldreomsorgschefernas yrkesroll. Resultatet från studien visar att arbetet 
för verksamhetscheferna ser olika ut beror på i vilken verksamhet de arbetar i, cheferna 
utför sitt arbete på olika vis och det framgår i studien hur växlande och planeringsbart 
verksamhetschefernas arbete är. Studien visar att arbetsuppgifterna varierar allt mellan 
relativt rutinmässiga uppgifter till svåra verksamhetsproblem som måste redas ut, 
exempelvis gällande de äldre brukarna, personalfrågor eller om verksamheten i stort. 
Flertalet av de intervjuade ansåg sig ha en övermäktig arbetsbörda, men det positiva som 
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framkommer är att verksamhetscheferna upplever sitt arbete som viktigt och meningsfullt. 
Andra positiva upplevelser som nämns av flertalet verksamhetschefer är, att de känner 
uppmuntran och uppskattning i sitt arbete både från de äldre, anhöriga och från 
personalen. Dessa faktorer uppväger klagomålen och missnöjen som de möter i sitt 
dagliga arbete. Studien visar att verksamhetscheferna tycker att kortsiktiga politiska beslut 
och diffusa politiska mål försvårar för dem i sin planering i arbetet. Cheferna uppger i 
studien att det skett många omorganisationer som genomförts under de senaste 10 åren, 
framför allt ur ekonomiska perspektiv. En konsekvens av omorganisationer anser cheferna 
ger förluster på kompetens och på samarbete inom enheterna med mera, cheferna anser att 
de får återuppbygga sina enheter. I studien framkommer ekonomin som en röd tråd 
genom hela undersökningen, då den sätter spår i enheternas arbete. Detta visar sig genom 
bland annat inom hemtjänsten då pensionärerna får lite tid till sina insatser då personalen 
måste stressa hemma hos pensionären. Samtliga intervjuade chefer beskriver en ansträngd 
budget, och en konsekvens av detta menar cheferna ger inte någon ekonomisk möjlighet 
att ge personalen den kompetensutveckling som de behöver. Ur studien framkommer det 
att cheferna anser att de ska vara tillgängliga ledare, med tillgänglighet menar de att vara 
tillgänglig genom att svara i telefonen och  mejl samt vara tillgänglig för personalen. 
Studien visar att det råder delade meningar mellan cheferna om hur de kan leda sin 
verksamhet mot de uppsatta målen utifrån de medel som de blivit tilldelade. Orsaker som 
uppges då cheferna inte anser sig  klara av de uppsatta målen är ansträngd ekonomi, hög 
korttidsfrånvaro och en sjunkande kunskapsnivå hos personalen. Utvecklingsarbetet av 
verksamheten ser de flesta av de intervjuade cheferna som eftersatt, orsaken uppges som 
tidsbrist, ork, ansträngd ekonomi och att stödet från högre ledningen saknas. Resultatet 
från studien visar att chefer som får stöd uppifrån fungerar stabilare än chefer som inte får 
det (ibid.).    
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5.  KONTEXT 
 

5.1  Ledare och första linjens chef 
 
Ledarskap kan definieras på många olika sätt och det har bedrivits och bedrivs ständigt 
forskning inom området (Wolmesjö, 2005). Perspektiven gällande vad ledarskap är och 
bör bestå av har skiftat med tiden. Vid 2000-talets början ses det som en social 
konstruktion. I interaktionen mellan chef och medarbetare samt dess kontext skapas 2000-
talets ledarskap. Detta är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där ett bra respektive 
dåligt ledarskap skiftar efter organisation, medarbetare och är beroende av aktörernas 
förväntningar. Viktigt i detta perspektiv är hur ledaren använder sig av språket och hur 
ledarskapet kommer till uttryck (ibid.). Ledarskap innefattar arbetet som möjliggör att 
relationer och förutsättningar skapas så att chefen kan styra, leda och utveckla 
verksamheten (Karlsson, 2006). För en ledare ligger fokus på kommunikation ansikte mot 
ansikte för att nå uppsatta mål för verksamheten. Chefskap är den funktion som individen 
får i samband med anställningen och dess funktion utgår ifrån organisationens på förhand 
fastställda uppdrag. Första linjens chef kallas för operativa chefer i äldreomsorgen då de 
befinner sig längst ut i verkställarledet. Beslut och åtgärder av politiska och administrativ 
karaktär initieras och får praktiska och konkreta konsekvenser för dem som berörs, det 
vill säga medarbetare, kunder och anhöriga. Första linjens chef har ingen chef mellan sig 
och den praktiska verksamheten. Ledarens chefskap innebär fokus på effektivitet och 
produktivitet, och ledarskap i form av leda, engagera och skapa ett bra arbetsklimat. I 
realiteten finns det ingen tydlig gräns utan distinktionen chef respektive ledare överlappar 
varandra (ibid.).    
 

5.2. Hemtjänstens utveckling       
                                                                                                                                                                                                            
Fattigvården i Sverige under 1800-talet var länge kyrkans ansvar med sina barmhärtiga 
gärningar fram till mitten av 1850 talet (Nordström, 2000). Senare ålades varje socken 
eller stad att ansvara för sina arbetsoförmögna invånare till exempel äldre, barn, tiggare 
och handikappade. Innebörden av detta blev att varje socken eller stad fick ett 
fattigvårdsamhälle med ansvarig fattigvårdstyrelse. Prästen, läkaren och sockenstämman 
bestämde vilka som skulle få hjälp. Vid 1918-talet tillkom det nya riktlinjer i 
fattigvårdslagen att kommunerna skulle bygga ut sina ålderdomshem, där skulle normalt 
åldrande personer bo och därför urskildes sinnessjukvården och kronikersjukvården från 
fattigvården. Det byggdes även sinnessjukhus, barnhem, kronikersjukhus och vårdhem 
(ibid.). 
 
Fram till mitten av 1900- talet var omsorgen av äldre personer eftersatt i den svenska 
socialpolitiken (Nordström, 2000). Äldre som inte kunde klara sig själva fick sin omsorg 
via anhöriga eller välgörenhet, det vill säga via informell omsorg. När anhöriga inte 
längre kunde eller orkade ta hand om sina äldre släktingar fick de gamla flytta till 
fattigvårdsanstalt, försörjningsinrättning eller ålderdomshem (ibid.). En orsak till detta 
kan vara enligt Thorslund m.fl., (2002) att vid denna tidpunkt förlängdes befolkningens 
livslängd och antalet barn per familj minskades. Släktkretsens storlek växte och flera 
generationer levde tillsammans. Konsekvensen av detta blev att färre personer i familjerna 
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kunde försörja släkten. Levnadsvillkoren för de äldre förändrades när ett utbyggt 
pensionssystem gjorde att de ekonomiska förhållandena förbättrades. Nu behövde äldre 
inte längre flytta in på ålderdomshemmet för att bli försörjda (ibid.). Den allmänna 
folkpensionen gjorde att de äldre fick en större möjlighet att leva ett oberoende liv, men 
myndigheterna ansåg fortfarande att institutionsvård var den bästa vårdformen 
(Nordström, 2000).   
   
 
Att äldre skulle få bo kvar i hemmet, det vill säga hemmaboendets ideologi kommer från 
den engelska hemtjänsten (Nordström, 2000). Röda korset startade i Sverige under 1950 
en hemtjänst genom frivillig bas i Uppsala eftersom samhället inte ansåg sig ha resurser 
till detta. Samhället tyckte att hemmafruarna kunde sköta vården av de gamla. Först 1956 
utgick socialhjälpslagen från att åldringsvården inte skulle vara någon välgörenhet utan 
den sågs utifrån en socialpolitisk grundsyn, där social och ekonomisk trygghet ansågs som 
viktiga mål. Året efter tillkom det nya riktlinjer för åldringsvården och där 
uppmärksammande äldres integritet, intressen samt att individuella önskemål 
tillgodosågs. Fortfarande ansågs äldre som fattiga då de bodde på ålderdomshemmen och 
olika grupper människor blandades med sina handikapp, sjukdomar eller andra 
svårigheter (ibid.).  

 

Före 1918 kyrkan och socken 
1918-1955 kommunen, kyrka och frivillighetsorganisationer 
1956-1981 stat och kommun 
1982 Stat 
1992- nu kommun 
 
 
Enligt Nordström (2000) fick hemmaboendets ideologi sin genomslagskraft på 1970 talet, 
då lades fokus på människans behov samt att det uppstod ett tillägg i socialhjälpslagen 
vilket innebar att kommuner hade en skyldighet att få kännedom om äldres behov av 
hjälp. Den sociala hemhjälpen växte på så vis fram och blev ett komplement till 
institutionsvården. Den snabba framväxten och utvecklingen av hemtjänst berodde på att 
äldre var nöjda med denna hjälpform och behovet av efterfrågan om ålderdomshem 
minskade. En annan orsak till hemtjänstens utveckling berodde på att det var att lätt att 
rekrytera arbetskraft speciellt medelålders hemmafruar som var en billig arbetskraft. 
Hemmafruarna stod nu till arbetsmarknadens förfogande. I slutet av 1970-talet hade 
hemtjänsten växt fram och var den största vårdformen mätt i personer som hade hjälp i sitt 
hem (ibid.). Detta bekräftar även Thorslund m.fl.(2002) att kommunerna var generösa på 
1960-1970 talet, de ville ge äldre en välutbyggd äldreomsorg. Längre fram över tid 
började kommunerna med besparingar inom äldreomsorgen och därmed har hjälpen för 
äldre minskat framför allt inom det ordinära boendet (ibid.).  
 
Nordström (2000) påvisar också att det skett en minskning av äldre som fick 
institutionsboende. I dagens samhälle har en allt mindre grupp av äldre hjälp genom den 
offentliga omsorgen och konsekvensen av detta blir att anhöriga får ett större ansvar att ge 
anhörigomsorg (ibid.). Detta kan även Thorslund m.fl. (2002) bekräfta genom att trenden 
av de senaste årens besparingar har lett till förskjutning från institutionsvård till vård i 
hemmet, där många äldre med stora vårdbehov vårdas i det egna hemmet. Thorslund m.fl. 
(2002) säger att anhörigas hjälp till hemmaboende beräknats ge två till tre gånger mer 

Huvudansvar 
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hjälp än vad de äldre får från äldreomsorgen. Författarna ser ett samband då anhörigas 
hjälp till äldre personer har ökat på grund av att den offentliga sektorn minskat med sin 
finansiering. Thorslund m.fl. (2002) belyser att frivilligsektorn det vill säga ideella 
organisationer har fått en allt större och betydande roll för ansvaret av äldre, genom att de 
fått övertagit rollen som utförare av tjänster, det som tidigare utförts av offentliga 
verksamheter.     

                                                                                                                                                
5.3 Verksamhetschefers utbildning och framväxt 
 
Enligt Nordström (2000) har omsorg som ett yrke gått från fattigvård och ideell 
kvinnoverksamhet till att bli en växande yrkesgrupp inom den sociala omsorgen. Från 
början ute i fattigvårdsstugorna var det tillsyningsmannens uppgift att kontrollera att 
fattighjonen utförde sitt arbete. Tillsyningsmannen efterföljdes sedan av titeln 
”kommandoran”. 1908 startade fattigvårdsförbundet den första utbildningen som 
föreståndare/föreståndarinnor. De skulle arbeta i fattigvårdsanstalter. Utbildningen var på 
sex månader och innehöll undervisning om fattig, barnavård, handledning i slakt, tvätt, 
matlagning och trädgårdsskötsel. Senare beslutades det att män inte skulle få denna 
utbildning eftersom de var svårplacerade efter utbildningen. Lite senare kom det krav att 
sökande till denna utbildning skulle ha förkunskaper om hushållsarbete och matlagning, 
eftersom de skulle arbeta som husmor inne i förvaltningen. Ålderdomsföreståndarinnans 
roll som kommandora ändrades till husmor och sjuksyster och kraven innan utbildningen 
kunde påbörjas var att eleven skulle ha kunskaper inom sjukvård, sinnesvård, gjort praktik 
inom ålderdomshem, visa kunskaper på matlagning samt visa att de klarade av skötsel av 
ett lanthushåll. För att husmor skulle klara av alla sysslor på ålderdomshemmet fick hon 
pigor till hjälp, de skulle sköta om de sjuka äldre personerna (ibid.).  
 
På 1950-talet vände sig utbildningen som ålderdomshemsföreståndarinna till kvinnor 
mellan tjugo och trettio år (Nordström, 2000).  Kompetenskraven var desamma som 
tidigare men skillnaden var att elevernas kunskap skulle komma ifrån antingen 
husmoders- eller lanthushållsskola och eleverna skulle ha praktisk erfarenhet inom 
storhushåll. Under 1965 blir utbildningen som föreståndare treårig och kraven på de 
tidigare förkunskaperna tas bort. Nu läggs vikten på sjukvårdande uppgifter, eleven bör ha 
samhälls-, bostads-, hushålls- samt ekonomikunskap. Under 70- talet genomgick 
utbildningen flera förändringar, men fokus var fortfarande sjukvårdskunskaper. 1977 blev 
utbildningen en högskoleutbildning på 100 poäng, studenter som arbetat som 
undersköterska eller hemvårdare kunde korta ned sin utbildning till 60 poäng. 1983 
ändrades utbildningen igen och blev sociala omsorgslinjen 80 poäng. Här fick innehållet i 
utbildningen anknytning till socialtjänstlagen och man frångår hushållskunskapen. 
Utbildningen tillhör vårdsektorn och är fortfarande socialt inriktad. År 1997 blir 
utbildningen 120 poäng och huvudämnet är social omsorg samt att studenterna får en 
behörighet till forskarutbildning och dessutom ska utbildningen vara på vetenskaplig nivå 
(ibid.).    
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5.3.1. Arbetet som verksamhetschef i Gävle kommun i dag 

 
I Gävle kommun kallas verksamhetschefer för utförare, det vill säga verksamhetscheferna 
ska verkställa och utföra beställningarna som kommer från biståndshandläggaren. 
Biståndshandläggarna ska ses som beställare, då de skickar sina beviljade biståndsbeslut 
om att exempelvis en kund behöver få hjälp eller stödinsatser i sitt hem via hemtjänst. 
Verksamhetschefen tar nu över kunden från biståndshandläggaren och blir kundansvarig. 
Målet är att verksamhetschefen inom hemtjänsten ska uppfylla politiska riktlinjer vilket 
innebär för kunden att den trots ett omfattande omvårdnadsbehov kan bo kvar i sitt 
ordinära boende.   
 
Länsstyrelsen Gävleborg (2005) har gjort en tillsynsrapport (2006:11), Hur är det att vara 
chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län. Länsstyrelsens kommentarer i rapporten 
belyser att det inte är en lätt arbetsuppgift att vara verksamheternas närmaste chef inom 
äldreomsorgen, på grund av att det skett stora organisationsförändringar under de senaste 
åren. Förändringarna har lett till stora besparingskrav samt att det tillkommit flera 
administrativa arbetsuppgifter för cheferna. Chefen har många olika varierande 
arbetsuppgifter, se vad Länsstyrelsen Gävleborg beskriver nedan att verksamhetens 
närmaste chef arbetsuppgifter består av: 
Chefen skall verkställa politiska beslut, vara både ledningens och verksamhetens 
företrädare samt ta till vara på personalens och pensionärernas intressen. Utöver dessa 
arbetsuppgifter skall chefen dessutom ansvara för verksamhetsplanering, planera samt 
följa upp budgeten, hålla i personalmöten, vara delaktiga i möten med kollegor på samma 
nivå och vara på möten med överordnad chef. Andra viktiga faktorer är att chefen själv 
skall vidareutveckla sin kompetensutveckling samt se till att personalen får lämplig 
kompetensutveckling. Chefen skall även vara tillgänglig för de involverade aktörerna 
såsom kund, anhörig, personal, biståndshandläggare, sjuksköterskor och sjukgymnast 
mm. Chefen ska handleda och bekräfta sin personal i deras arbete. En annan viktig faktor 
är att personalen har en bra arbetsmiljö att arbeta i, för då kan personalen få en möjlighet 
att ge en god omsorg till pensionärerna.           
 

5.5  Verksamhetschefernas arbetsbeskrivning 
 
Idag arbetar verksamhetscheferna i Gävle kommun efter uppdragsbeskrivning, detta 
dokument ska ses som deras arbetsbeskrivning. Nedan kommer en redogörelse om deras 
uppdragsbeskrivning för hemtjänst perioden 2002-2004. Texten nedan refereras utifrån 
Omvårdnad Gävle Uppdragsbeskrivning hemtjänst (2002). Gävle kommuns 
uppdragsbeskrivning är en övergripande arbetsbeskrivning av verksamhetschefernas 
arbete. Vilket innebär för verksamhetscheferna att de arbetar efter styrdokument som 
innehåller olika styrkort, dessa styrkort ska sedan styra hela verksamheten som 
verksamhetschefen ansvarar för . I styrdokumenten avses till exempel lagar, förordningar, 
författningar, olika uppgjorda mål för olika grupper (äldre, handikappade, barn/ungdomar 
mm), omvårdnadsnämndens verksamhetsplan, budget samt riktlinjer och rutiner mm. 
Dessa dokument ingår i Omvårdnad Gävles kvalitetssystem och finns beskrivna i 
Förvaltningshandboken. I stora drag kan man säga att verksamhetschefernas 
arbetsbeskrivning innebär att de har ansvar att uppnå uppställda mål och riktlinjer som 



 19

ledningen har beslutat om samt har det totala ansvaret gällande kvalitet, personal samt 
ekonomi. 
 
Verksamhetschefernas uppdragsbeskrivning ”Hemtjänst 2002” är uppbyggd genom olika 
rubriker, där det utförligt beskrivs om vilka arbetsuppgifter verksamhetschefen ska 
genomföra samt verkställa (Uppdragsbeskrivning hemtjänst, 2002). 
Uppdragsbeskrivningen beskriver verksamhetschefen som utförare. De övergripande 
rutinerna som är skrivna i Förvaltningshandboken måste ibland brytas ned och anpassas 
till gällande verksamhet, detta är verksamhetschefen ansvarig att göra tillsammans med 
sin personal. En rubrik som finns i dokumentet är Uppdraget, där beskrivs att 
verksamhetschefens ansvarsområde är en egen resultatenhet. Denna enhet har en tre årig 
verksamhetsplan samt en övergripande budget. Varje år måste verksamhetschefen uppvisa 
en detaljerad årsbudget och påvisa om förbättringar för hur verksamhetsområdet ska klara 
sina åtaganden. Ett generellt krav inom kommunen är att verksamhetsområdets intäkter 
ska vid verksamhetsårets slut vara plus minus noll. Detta innebär att verksamhetschefen 
ansvarar för både intäkter och kostnader i sin verksamhet (Ibid.).   
 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Nedan kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Resultatet från intervjuerna med 
de fyra de fyra informanterna kommer att presenteras i teman. Sammanfattningarna 
kommer att bygga på de svar som är mest adekvata för frågeställningarna och syftet med 
studien. Varje tema kommer att analyseras var för sig i anslutning till att resultatet har 
presenterats. De fyra olika teman kommer att belysas/tolkas utifrån Goffmans 
dramaturgiska perspektiv. Det dramaturgiska perspektivet på vårt material tolkar vi som 
sådant: Pjäsförfattarna är politikerna/förvaltningsledningen som konstruerar ett manus 
utifrån deras perspektiv hur äldreomsorgen ska bedrivas. Manuset tolkar vi som 
uppdragsbeskrivningen som verksamhetscheferna har som övergripande dokument att 
arbeta utifrån. Aktörerna tolkar vi som verksamhetscheferna. Publiken är för oss ur det 
dramaturgiska perspektivet medarbetarna, kunder och anhöriga. Den bakre scenen är 
verksamhetscheferna där de förbereder rollen, dels i samtal med andra chefer och dels i 
möten med ledningsfunktioner inom Omvårdnad Gävle. Den främre regionen är scenen, 
sammanhanget och den fysiska inramningen i detta fall chefernas arbetsplats.  
 

6.1. Uppdragsbeskrivning 
 
De dokument som styr deras arbete som verksamhetschefer berättade alla utom en att de 
utgick ifrån uppdragsbeskrivningen. Informanten som inte nämnde 
uppdragsbeskrivningen som det övergripande styrdokumentet utgick ifrån alla dokument 
som härleder till personal, kunder och kvalitet som övergripande samt styrande. Andra 
dokument som var kompletterade till uppdragsbeskrivningen var delegationsförteckning, 
socialtjänstlagen, chefspolicyn och andra dokument som har utarbetats i direkt anknytning 
till verksamheten. Karlsson (2006) visar med sin studie att cheferna upplevde att deras 
vardag som verksamhetschef styrdes av Socialtjänstlagen, arbetsrättsliga lagar samt 
politiska beslut (ibid.).      
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Hälften av informanterna upplever att uppdragsbeskrivningen delvis, motsvarar det arbete 
som de utför, och hälften av verksamhetscheferna upplever inte att 
uppdragsbeskrivningen motsvarar vad de utför i det dagliga arbetet i verksamheten. Ur 
Länsstyrelsens Rapport (Carlson Hansen, 2006) visar resultatet att 16 % av cheferna 
upplever att delegationen är otydlig samt att de ej vet vad den innebär för dem i deras 
arbete (ibid.). Informanterna som upplever att uppdragsbeskrivningen delvis stämmer med 
vad de utför i det dagliga arbetet är osäkra på vad uppdragsbeskrivningen innehåller 
finstilt, samt att uppdragsbeskrivningens fokus ligger på fel saker. En informant vill att 
uppdragsbeskrivningen mer ska beskriva vad som är kvalitet för kunder och arbetet med 
personal frågor. De två informanter som upplevde att arbetsbeskrivningen inte stämde 
med deras vardag upplevde att det fattades resurser och tid till att uppfylla 
uppdragsbeskrivningen, vilket citatet nedan kan illustrera: 
 

Mitt arbete strävar emot att matcha uppdragsbeskrivningen men förutsättningarna finns inte 
för att göra det. Det som saknas är tid, resurser och praktiska problem så som att få personal 
att förstå sitt uppdrag. Men det går inte heller inte att alltid gå tillbaka till ett dokument i 
den praktiska vardagen. Det svåra är när man ser att man inte kan uppfylla 
uppdragsbeskrivningen att veta vad man ska prioritera bort. 
 

Länsstyrelsens Rapport (Carlson Hansen, 2006) visar att hälften av cheferna inte upplevde 
att de hade resurser och förutsättningar för att klara sitt åtagande (ibid.). När det gäller 
frågan hur uppdragsbeskrivningen speglade den reella arbetssituationen eller ej upplevde 
informanterna en frustration då uppdragsbeskrivningen inte stämde med vad de utför i det 
dagliga arbetet. Henriksen och Rosengren (2002) belyser i sin studie att uppfattningen om 
hur äldreomsorgen ska bedrivas skiljer sig åt mellan politiker och verksamhetschefer 
inom äldreomsorgen (ibid.). Ledarskapsfrågor och utvecklande av verksamheten är något 
som tas upp av samtliga informanter att det inte finns utrymme för och detta skapar 
frustration, de upplever att de blir sittande i detalj frågor, så som att beställa vikarier. 
Rollen som verksamhetschef upplevs som osäker då inte uppdragsbeskrivningen upplevs 
som förankrad i verkligheten: 
 

Problem uppstår om förvaltningsledningen tror att den (uppdragsbeskrivningen) uppfylls 
fullt ut, att alla medarbetare, chefer har uppdraget klart för sig för att det finns en 
uppdragsbeskrivning och verkligheten är den att man inte har kunnat leva upp de målen. 
Det kanske går lite fort fram när man tar nya beslut när gamla inte är uppfyllda (…) när 
man inte är säker vad man ska göra och vad man kan prioritera bort, detta medför att man 
undrar vad det är för fel på mig som inte klarar att öppna uppdragsbeskrivningen, det står ju 
här att jag ska göra det, men jag kan inte, är det mig som det är fel på eller är det 
arbetsomfattningen som det är fel på, detta kan medföra att man kommer i clinch med sig 
själv och börjar att tvivla lite. 

 
Rapporten från Äldrecentrum (2004) visar att verksamhetschefer upplever att kortsiktiga 
politiska beslut samt diffusa politiska mål försvårar det praktiska arbetet i vardagen då det 
ej går att planera för framtiden då nya beslut tas innan gamla är uppfyllda (ibid.). 
Informanterna vill inte att en uppdragsbeskrivning ska var för detaljstyrd men önskar att 
det som ingår i uppdragsbeskrivningen ska vara realistiskt att genomföra i praktiken. 
Uppdragsbeskrivningen bör informanterna tydliggöra vad som ingår under personal, 
kunder och ekonomi. Fina formuleringar och mål som är omöjliga att uppnå bör undvikas 
för att inte uppdragsbeskrivningen ska tappa sin trovärdighet. Uppdragsbeskrivningen bör 
enligt informanterna spegla verkligheten för att nyanställda verksamhetschefer inte ska 
uppleva att det som står i uppdragsbeskrivningen, arbetsbeskrivning eller arbetsannons 
inte stämmer i verkligheten. Ovanstående kan relateras till Wolmesjös studie (2005) där 
cheferna efterlyste en tydligare målformulering, samt en önskan att målen för 
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verksamheterna var realistiska och gjorda i relation till budgeten, detta för en ökad 
trovärdighet (ibid.). 
 
Betydelsen och uppgiften som uppdragsbeskrivningen har i deras arbete som 
verksamhetschefer varierar. Uppdragsbeskrivningen är det övergripande dokumentet då 
det belyser uppdraget som de ska utföra som chef inom hemtjänsten. Vidare så fungerar 
uppdragsbeskrivningen som trygghet för verksamhetscheferna i arbetet så att de 
övergripande vet vad de ska arbeta mot.   
 
Cheferna beskriver sina arbetsuppgifter så som att de har ett övergripande ansvar för 
verksamheten, personal, kunder och ekonomi. Mycket av tiden upplever de att som 
administrativ tid, där beställning av vikarier, afistera löner, semester scheman och dylikt 
upptar mycket tid. Cheferna upplever att de inte kan arbeta med att utveckla 
verksamheten samt att var mera ute hos personalgrupperna: 
 

Jag skulle vilja säga att jag mest sitter vid skrivbordet, eller 70 % då jag också sitter på 
möten cirka 20% då bli det 10% ute i gruppen, men jag skulle vilja vara där minst 25%, ja 
så är det. 
 

Karlsson (2006) poängterar i sin studie att arbetet som verksamhetschef inom 
äldreomsorgen mer och mer kännetecknas av administrativa inslag. Chefer som intog ett 
administrativt förhållningssätt gentemot verksamheten kan även fungera som ett skydd för 
att hantera etiska problem och andra svårigheter (ibid.).  
  

6.1.1. Tolkning av uppdragsbeskrivningen utifrån et t dramaturgiskt 
perspektiv 
 
Uppdragsbeskrivningen är manuset som verksamhetscheferna ska agera/spela utifrån, 
pjäsförfattarna är politiker och förvaltningsledningen. Rekvisitan är resurser dvs. pengar, 
lokaler etc. Medarbetarna är publiken. Aktörerna upplever manuset som svårtolkat, och 
att scenen och resurserna inte tillåter att de får agera som de önskar. Aktörerna vill 
utveckla interaktionen med publiken från scenen (ledarskapsfrågor), samt använda nya 
ytor på scenen (utveckling av verksamheten). De aktörer som inte kan uttolka sitt 
framträdande upplever frustration. De aktörer som upplever att manuset delvis går att 
spela efter upplever dock att innehållet ej är helt adekvat med rollen samt en avsaknad av 
rekvisita. Pjäsförfattarna och aktörerna har olika perspektiv hur manuset ska utformas för 
att syftet med pjäsen ska uppfyllas dvs. en god äldreomsorg. Pjäsförfattarna fortsätter att 
skriva på nya manus utan att gamla är färdigspelade. Aktörerna upplever en frustration då 
ridån ej har fallit och rollen inte är färdigspelad innan nästa scen ska spelas upp. 
Aktörerna har svårt att tolka och förstå manuset, vilket medför att publiken inte hänger 
med och meningen med framträdandet går om intet. Manus är inte anpassat efter 
aktörerna, scenen eller publiken. 
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6.2 Ledarskap/Chefskap 
 
Samtliga chefer är eniga om att vikarierekrytering är prioriterat i det dagliga arbetet. Utan 
personal fungerar inte verksamheten och kunderna får inte de insatser som de är beviljade. 
Utveckling av verksamheten och göra upp planer får ibland ske efter arbetsdagen har 
slutat. Den dagliga driften med fokus på kund och personal anses som huvuduppdraget. 
Länsstyrelsens Gävleborgs rapport (Carlson Hanson, 2006) deltog 96 verksamhets chefer. 
Resultatet visar att majoriteten av cheferna ansåg att de viktigaste uppgifterna som de 
hade i form av chef inom äldreomsorgen var att se till att personal samt kunder hade det 
bra (ibid.). Även en av våra informanter uttryckte ett liknande resonemang:  
 

Den dagliga driften går före ekonomi, en försvunnen kund eller ledsen personal går före en 
faktura. Vi har en verksamhet och vi avsätter tid för att göra något administrativt men det är 
alltid under den tiden någon kommer eller att det händer någonting. 

 
Vid arbetsuppgifter som möten eller när det har inträffat något som behövs redas ut då 
säger informanterna att de agerar mer som chefer än ledare. Stilen är som chef är lite 
hårdare och rak på sak än stilen som ledare, den är lite mjukare.  Arbetet i form av ledare 
blir tydligare när det gäller att leda och motivera personal. Detta stämmer bra med 
Karlssons (2006) definition vad ledarskap innebär, hon menar att ledarskap innefattar 
arbetet som möjliggör att relationer och förutsättningar skapas så att chefen kan styra, 
leda och utveckla verksamheten (ibid.). 
 
Informanternas upplevelse av arbetsbeskrivningens inverkan på ledarskap respektive 
chefskap beskrevs som följande. Uppdragsbeskrivningen var viktigare i början av 
karriären, med tiden upplevde cheferna att de kände sig tryggare i rollen som ledare och 
chef.  Uppdragsbeskrivningen upplevs inte som uppdaterad till hur verksamheten fungerar 
i dagsläget, vilket medför problem för trovärdigheten när medarbetare behöver förmedlas 
vad som gäller, då verksamhetscheferna inte kan skapa egna regler: 
 

Som ny känns uppdragsbeskrivningen som jätte viktig som svar på vad jag ska göra och hur 
jag ska göra visa saker och vad det är tänkt, hur är mitt uppdrag tänkt som chef och ledare, 
det är ju där jag ska hitta svaren hur. Som ny, från början, så är den nog viktig och att man 
uppdaterar den. Ju tryggare man själv blir i rollen, det tar några år att bli chef och ledare 
och nu kanske den inte har lika stor betydelse för mig som personer. 
 

Vidare upplever våra informanter att uppdragsbeskrivningen är otydlig. De uppger att om 
uppdragsbeskrivningen var tydligare skulle det vara lättare att hoppa in och vikariera för 
varandra i de olika distrikten. Erfarenhet ersätter uppdragsbeskrivningen för de erfarna 
cheferna då de genom erfarenhet vet vad som är rätt och hur de ska motivera det utan att 
det står skrivet i deras uppdragsbeskrivning. 
  

För mig är det här med tydligheten, kunna förstå vad mitt uppdrag är för att kunna förmedla 
till mina medarbetare vad uppdraget är. För att kunna vara en tydlig chef så ska jag ha fått 
tydliga förutsättningar. 
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6.2.1. Tolkning av ledarskap/chefskap utifrån ett d ramaturgiskt 
perspektiv 
 
Aktörerna har under framträdandet två övergripande skepnader under sitt framträdande 
och i interaktionen med publiken, dels som ledare och dels som chef. Ledarens skepnad 
kan utläsas då den samspelar med publiken för att få den att förstå pjäsens syfte och hur 
de ska interagera under föreställningen. Chefens skepnad infinner sig när något har 
inträffat på scenen t.ex. förändringar i manuset, eller någon i publiken som interagerar på 
ett sätt som inte är godtagbart utifrån salongens regler. Aktörerna använder sig av 
erfarenheter från tidigare framträdanden för att spela sin roll som ledare respektive chef. 
De aktörer med erfarenhet upplever sig mindre beroende av manus än de som saknar 
erfarenhet. Dock upplevs manuset som viktigt och en trygghet för att motivera publiken 
vid förändringar i manus eller kontroversiella inslag i framträdandet. 
    

6.3 Yrkesroll 
 
Cheferna berättar att de huvudsakligen såg positivt på sin roll som verksamhetschef. En 
chef poängterar att hon upplever att det skulle vara svårt att mantla rollen som 
verksamhetschef om hon inte kände att hon hade mandat, och känner att hon har 
handlingsutrymme. Karlssons (2006) resultat i sin studie påvisar att cheferna upplevde att 
de kunde påverka den dagliga nära verksamheten, men att de upplevde sig mycket 
begränsade av socialtjänstlagen, arbetsrättsliga lagar och politiska beslut. En annan chef 
ser på sin roll som verksamhetschef som mångfacetterad, men att hon inte har 
handlingsutrymme och att den politiska organisation som verkar inom medför att hon 
känner sig bunden vid sina händer. Nordström (2000) menar att verksamhetschefer är 
politiskt styrda förändringsagenter som ska förmedla och genomföra organisationens mål 
och visioner. Samtliga informanter ser sin roll som verksamhetschef som en viktig, och 
innebär att de får inta många olika roller som kan innebära motsättningar sinsemellan. 
  

Att vara både chef och ledare är en utmaning i det här arbetet (…) vi har kontakt med 
anhöriga och kunder, då är jag varken ledare eller chef för dem, sen ska jag vara ledare för 
personalen, det är just variationen 

  
Informanterna upplevde uppdragsbeskrivningens inverkan på yrkesrollen som både viktig 
och frustrerande. Uppdragsbeskrivningen är den ram som yrkesrollen formas inom, och 
som yrkesrollen har att spela inom. Upplevelsen var att uppdragsbeskrivningens mål och 
visioner och den verksamhet som verksamhetscheferna dagligen arbetar inom krockar, 
vilket medför frustration. Tydligt ledarskap nämns av flera informanter som något de vill 
tydligt ska framgå i deras uppdragsbeskrivning, vad det innebär och hur de ska förhålla 
sig till det. Vidare poängterar en informant att uppdragsbeskrivningen har i syfte att 
underlätta för chefskollegor att arbeta likartat.  
 

Jo det är klart att det har en stor inverkan det är ju den vi ska arbeta utifrån. Som när jag 
fick introduktion av min chef så var det uppdraget som hon fokuserade mest på och det är 
utifrån det som jag ska agera, så den har stor inverkan på min yrkesroll och det ska ju den 
ha för jag ju anställd för och att få min grupp att följa den, så den har en stor inverkan. 
 

Andra faktorer som inverkade på upplevelsen av informanternas yrkesroll var 
arbetsklimatet på arbetsplatsen och huruvida de klarar att hålla den ekonomiska budgeten. 
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En informant upplever att hon påverkas av hur andra ser på yrket som verksamhetschef 
inom den kommunala sektorn. Hon återberättar om en upplevelse, där hon berättat att hon 
arbetar som chef inom hemtjänsten och då kände hon att det inte fick någon bra respons, 
såsom det skulle ha varit om hon hade varit chef inom till exempel en industri.  
 

6.3.1. Tolkning av yrkesrollen utifrån ett dramatur giskt perspektiv 
 
Aktörerna ser positivt på sin roll, samt att de har en viktig roll. Rollen och manuset 
förbereds tillsammans med andra aktörer (chefer) vid repetitioner (möten) i den bakre 
scenen.  Aktörerna upplever olika handlingsutrymmen och frihet att utföra sitt 
framträdande. Rollen styrs av manuset och som en pjäsförfattare. Rollframträdandet på 
scenen formas av manuset, utifrån manuset konstrueras aktörerna sin repertoar. Rollen 
begränsas och dess gränser tydliggörs utifrån manuset. Aktörerna upplever en rollkonflikt 
då manuset inte är anpassat efter scenen och framträdandet. Svårigheten i rollutförandet är 
att både följa manuset och underhålla/engagera publiken. Publiken och pjäsförfattarna har 
olika förväntningar på rollen som aktörerna förfogar över. Aktörens roller är många och 
skapar tystnad i publiken när de kommer i clinch med varandra vid ett framträdande.   
 

6.4 Agerande 
 
Uppdragsbeskrivningens inverkan på verksamhetschefernas agerande upplevde våra 
informanter, se i kommande beskrivning. Informanterna upplevde uppdragsbeskrivningen 
som en trygghet då de har belägg och stöd från högre chefer vid åtgärder eller beslut som 
möts av missnöjd personal. Förutsättningarna för agerandet kommer i grunden ifrån 
uppdraget som verksamhetscheferna har. En informant upplever inte att 
uppdragsbeskrivningen påverkar hennes agerande utan att agerandet i största avseende 
påverkas av det dagliga arbetets skyldigheter och åtaganden inom verksamheten. 
 

Det skulle inte bli en bra verksamhet om jag som chefstruntar i uppdragsbeskrivningen och 
bara kör mitt eget race, för då skulle det se helt annorlunda ut om jag bestämde hur jag 
privat personligen skulle tycka att arbetet inom hemtjänsten skulle se ut. Jag skulle inte bli 
särskilt långlivad heller.  
 
Jag måste vara överens med det uppdrag som finns för att kunna vara trovärdig mot mina 
medarbetare, kunder och anhöriga. Jag kan inte säga en sak och visa att jag menar en annan. 
Det är en politisk organisation och de besluten finns och sen är det upp till mig att avgöra 
om jag köper de beslut som finns och de uppdrag jag har och gör jag inte det så är det mitt 
ansvar att kliva av. 
 

Förutom uppdragsbeskrivningen påverkas chefernas agerande av bland annat 
arbetsbelastningen, kollegor, hur personalgruppen mår och tillgången till adekvat 
information samt chefens personlighet. Vid hög arbetsbelastning upplever informanterna 
att de inte har tid att vara ute i personal grupperna, vilket medför att personalen blir orolig 
och upplever att chefen inte är tillgänglig. Wolmesjö (2005) menar att det är av stor vikt 
att det finns tid för interaktion mellan medarbetare och chef, interaktionen är en social 
konstruktion som konstruerar 2000-talets ledarskap. En informant berättar att hennes 
agerande påverkas av klimatet i arbetsgruppen till exempel när arbetsgruppen är orolig 
blir situationen oftast stressig, vilket påverkar hennes agerande negativt, trots att hon 
upplever sig som stresstålig. Tillgången till tydliga direktiv påverkar informanternas 
trovärdighet i sitt agerande mot personal, kunder och andra aktörer. Chefens personlighet 
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inverkar på agerandet. Hur chefen agerar bygger på varje chefs bakgrund, utbildning, 
personliga åsikter samt hur de har socialiserats in i chefsrollen. Ovanstående stämmer 
med Karlssons (2006) studie där resultatet påvisar att chefernas agerande bland annat 
påverkas av utbildningsbakgrund, socialiseringen av kollegor och organisation 
beträffande normer och värderingar. Två informanter uttrycker detta: 
 

Jag tror att vi måste ha tydliga instruktioner om det kommer något nytt eller ny information, 
så måste vi ha fått väldigt tydlig information och klara direktiv för att kunna vara trovärdiga 
gentemot våra medarbetare. Vi måste kunna svara och bemöta deras frågor, kan jag inte det 
så har jag inte fått tydlig information så blir inte jag särskilt trovärdig inför de jag pratar 
med. Gör vi inte mer lika kollegor i emellan tappar också vi trovärdighet. Våra medarbetare 
har bekanta som jobbar inom andra verksamheter på andra ställen och dom pratar med 
varandra och har dom fått olika direktiv i samma fråga så ser dom att någon har fel. 
 
Första tiden blev man hemskt stressad men det är klart det blir man väl nu också, man ska 
ju vara på sju ställen samtidigt och telefonen ringer samtidigt som det knackar på dörren 
och någon drar en i jackan för att man ska svara på något och då har man inte det här 
agerandet som man vill ha, man mäktar inte med det. Men man måste acceptera att så här är 
det, man kan inte gå hem och grubbla och analysera hela sin dags beteende heller för då går 
man nog under. 
 

6.4.1 Tolkning av agerande utifrån ett dramaturgisk t perspektiv 
 
Aktörerna upplever manuset som en trygghet vid tillfällen publiken motsätter sig 
utvecklingen i pjäsen eller förändringar i manus. Vid framträdanden där monologen på 
scenen och pausarna tillsammans med pjäsförfattarna tar ett stort utrymme medför att 
publiken blir oroliga och känner sig övergiven. Agerandet blir då lidande för aktörerna, 
och de kan inte spela rollen på det vis som de vill. Aktörerna vill att manuset utformas så 
att det möjliggör för aktörer att gästspela på andra teatrar med annan publik men ändå 
behålla trovärdigheten som aktör.     
 

6.5 Sammanfattning 
Resultatet visar att verksamhetscheferna inte upplever att uppdragsbeskrivningen 
motsvarar vad de utför i det dagliga arbetet i sin verksamhet. Uppdragsbeskrivningen 
inverkan på ledarskap respektive chefskap upplevdes som viktigt, dock upplever inte 
cheferna att den är uppdaterad. Vidare upplevde cheferna att uppdragsbeskrivningen 
inverkade mer på mindre erfarna chefer än de som hade erfarenhet. Chefer med erfarenhet 
konstruerar sitt chefskap respektive ledarskap mer på erfarenhet än på själva 
uppdragsbeskrivningen. Cheferna upplever att uppdragsbeskrivningen inverkan på 
yrkesrollen var viktig och frustrerande. Enligt cheferna var uppdragsbeskrivningen den 
ram som de kunde forma sin yrkesroll inom, dock upplever de att uppdragsbeskrivningen 
krockade med verksamheten i det dagliga arbetet. Uppdragsbeskrivningen inverkan på 
chefernas agerande var att de upplever uppdragsbeskrivningen som en trygghet för att 
motivera svåra beslut och åtgärder för medarbetare och kunder. Cheferna upplever att 
tillgång till tydliga direktiv ökade deras trovärdighet i sitt agerande.   
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7. DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om verksamhetschefer inom ordinärt boende 
hemtjänst i Gävle kommun upplever att deras arbetsuppgifter som de utför i det dagliga 
arbetet överrensstämmer med deras uppdrag. Vidare ville vi se hur 
uppdragsbeskrivningen inverkar på deras: ledarskap, yrkesroll samt agerande. Resultaten 
utifrån vår studie överrens stämde med vad vi hittat utifrån tidigare forskning och annan 
litteratur som vi använt oss av i studien.  
 
För att verksamhetscheferna ska kunna utöva ett tydligt och bra chef och ledarskap till sin 
personal, är det viktigt att cheferna får de rätta redskapen från högre ledningen för att 
möjliggöra sina uppdrag. Vi anser att det krävs tydliga mål, riktlinjer från politikerna som 
ska vara genomförbara i verkligheten. Vi tror att det är viktigt med uppföljningar från 
politikerna, så att de får vetskap om målen är genomförbara eller får besked om eventuella 
svårigheter som uppkommer. Politikerna kunde förväntas vara ute i verkligheten och 
bidra till lösningar när komplicerade situationer uppkommer eller svåra beslut måste tas. 
Vi menar inte att politikerna sitter inne med lösningar, men de ska vara behjälpliga i det 
dagliga arbetet för verksamhetscheferna. Vi tror att en ökad kommunikation mellan 
verkställandechefer och politiker, kan leda till ett bättre samarbete och en ökad förståelse 
för varandras perspektiv samt arbetsuppgifter. Om arbetet sker efter denna utförandeform 
är vi övertygade om att innehållet i mål, riktlinjer samt förhållningsregler blir lättare att 
arbeta efter. Klyftan mellan uppdragen och verkligheten minskar eftersom politikernas 
och chefernas perspektiv sammanfaller till en helhet. Detta stämmer väl med vad vi kan 
utläsa av resultatet utifrån Goffmans teori (1974). Vi är alla aktörer i livets teater, enligt 
Goffman blir vi till i interaktionen med omgivningen och identiteten skapas och byggs 
upp mellan individerna. För att individen ska kunna agera utifrån en yrkesroll behövs en 
ram för att agerandet ska upplevas som tryggt. Manusets beskaffenhet medför att aktören 
blir mer eller mindre trygg på sin scen och i sitt agerande. Ett detaljerat manus medför en 
trygghet, men kan även medföra en begränsning vid behov av improvisation. Aktörens 
scenvana inverkar på huruvida den är i behov av ett manus eller ej, nya aktörer är i behov 
av stöttning och ledning. Erfarenheten medför att aktören vid svåra framträdanden kan 
tolka sin roll och agerande utifrån tidigare framträdanden.  
 
Chefer med erfarenhet konstruerade sitt chefskap respektive ledarskap mer på erfarenhet 
än på själva uppdragsbeskrivningen. Detta kan enligt oss medföra att utvecklingen 
avstannar. En uppdragsbeskrivning har i vår mening ett syfte att utveckla och säkerställa 
en viss kvalitet för en verksamhet, om chefer börjar agera som de alltid har gjort för att 
det känns tryggt finns en viss risk, enligt oss att verksamheten stagnerar. Enligt cheferna 
var uppdragsbeskrivningen den ram som de kunde forma sin yrkesroll inom, dock 
upplevde de att uppdragsbeskrivningen krockade med verksamheten i det dagliga arbetet. 
Konsekvenserna kan enligt oss bli att verksamhetschefer som yrkesgrupp inte har något 
som binder dem samman som grupp, där en stark profession kan utvecklas och en trygg 
och stabil yrkesroll kan utformas. Utan ett gemensamt förhållningssätt i form av en 
uppdragsbeskrivning, kan inte cheferna arbeta likartat och cheferna har således inte 
möjligheten att spegla sig i kollegor för att få sitt agerande bekräftat. 
 
Denna studie är begränsad till en kommun och fyra verksamhetschefer. Vidare forskning 
skulle kunna göras och då innefatta ett större antal kommuner och ett större antal 
verksamhetschefer, detta för att dra allmängiltiga slutsatser för verksamhetschefer som 
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grupp eller se skillnader mellan regioner och grupper. Vidare skulle det vara intressant att 
studera själva processen från beslut till verkställighet. Utmaningen är att finna vad eller 
vilket i tjänsteproduktionen som skulle behöva utvecklas för att lyckas att få beslut att 
närma sig själva utförandet av tjänsten.
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Bilaga 1.  
 
Intervjuguide 
 
Intervjun som du ska medverka i ska verka som ett empiriskt komplement i vår studie. Vi 
kommer att spela in intervjun för att underlätta vårt arbete när vi ska sammanställa.  
 

• Intervjupersonen får vara anonym och materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Uppgifternas användning och ändamål specificeras.  
 

• Deltagandet i intervjun är frivillig och får avbrytas när som helst. 
 
Syfte med denna uppsats är att undersöka om verksamhetschefer anser att deras 
uppdragsbeskrivning stämmer med vad som utförs i det dagliga arbetet samt vilka 
verkningar får detta i yrkesrollen. 
 
Bakgrundsfrågor 
Ålder  
Vilken utbildning har du? 
Antal år i yrket? 
Hur stor personal grupp och kunder har du ansvar för? 
 
Arbetsbeskrivning 
1. Vilka dokument styr ditt arbete som verksamhetschef? 
2. Upplever du att arbetet du utför motsvarar din uppdragsbeskrivning? 
- Vilken inverkan tror du att det har? 
- Vad bör en arbetsbeskrivning innefatta? 
3. Vilken uppgift anser du uppdragsbeskrivningen har för dig i ditt arbete? 
4. Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter? 
 
Ledarskap/chefskap 
1. Vilka arbetsuppgifter prioriterar du? 
2. Hur skulle du beskriva din stil som ledare respektive chef? 
3. Hur upplever du att uppdragsbeskrivningen inverkar på ditt ledarskap? 
4. Hur upplever du att uppdragsbeskrivningen inverka på ditt chefskap? 
 
Yrkesroll 
1. Vad har du för tankar kring din yrkesroll? 
2. Vilken inverkan upplever du att din uppdragsbeskrivning har på din yrkesroll? 
3. Vilka faktorer tror du inverkar på din upplevelse av din yrkesroll? 
 
Agerande 
1. Vilken inverkan upplever du att uppdragsbeskrivningen har på ditt agerande i form av 
verksamhetschef? 
2. Vad tror du inverkar på hur du agerar som verksamhetschef? 
 


