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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att se hur omsorgspersonalen använder verksamhetsplanen i sitt 
dagliga arbete och om de är delaktiga i utformandet av densamma. Metoden som användes 
var personliga intervjuer som berörde frågeområdena: upprättande av verksamhetsplanen, 
uppföljning, informationsvägar och delaktighet. I intervjuerna framkom att vårdbiträdena inte 
alls kände till verksamhetsplanen för äldreomsorgen samt att den inte prioriterades av arbets-
ledarna på grund av den stora arbetsbördan. Verksamhetsplanen blev en pappersprodukt som 
efter genomgång hamnade i en pärm på boendet. Det framkom däremot att vårdbiträdena 
mycket väl kände till de målstyrda arbetsplanerna där de är delaktiga i utformningen samt 
ansvariga för att arbetet blir utfört. Det lättaste sättet att höja motivationen hos personalen är 
att låta dem vara delaktiga i arbetet med verksamhetsplanen. Delaktigheten gör också att per-
sonalen lättare accepterar förändringar samt arbetar hårdare för att uppnå satta mål. Utvärde-
ring av verksamhetsplanen var viktigt för avdelningschefen men prioriterades inte av arbets-
ledarna av samma orsak som de ej prioriterade verksamhetsplanen. Avdelningschefen ansåg 
även att varje boende skulle ha en egen verksamhetsplan, ett styrdokument att arbeta efter 
precis som skolan har sina läro- och kursplaner. Som i de flesta andra kommuner fanns ett 
stort budgetunderskott som överskuggade alla andra problem som till exempel den 
bristande verksamhetsplaneringen.     
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Inledning 
 

I den politiska organisationens omvärld finns medborgarna som har olika intressen och krav 

(Brunsson, 1991). Dessa krav kan vara rättmätiga, det vill säga de har stöd i olika lagar. 

Genom de fria valen är medborgarna representerade i de kommunala nämnderna via politiker 

som företräder olika partier (Svenska kommunförbundet, 2001, a). Politikerna sitter med i 

nämnden för att i första hand representera sitt parti som ombud för väljarna. Jacobsen och 

Thorsvik (2002) menar att politiska motsättningar innehåller kompromisser, motstridiga 

element och oklarheter. Detta leder till att det finns konflikter inbyggda i de kommunala 

nämnderna. Politiker vill ge intryck av handlingskraft och detta kan leda till att de väljer mål 

utifrån vad man i idealfallet borde göra, inte utifrån analyser och planering av vad som är  

realistiskt möjligt i verksamheten. Politiska mål speglar oenighet, förhandlingar och kompro-

misser. Det innebär att de anställda är tvungna att omdefiniera de politiskt satta målen och 

modifiera omfång, karaktär och innehåll med utgångspunkt om vad som är möjligt och vilka 

resurser som finns. 

 

Verksamheten i en politisk organisation är finansierad genom skatter vilket gör budgetering 

till ett viktigt styrinstrument (Brunsson, 1991). En annan sida är att skattefinansiering leder 

till att det uppstår fördelningsproblem, hur mycket ska varje enhet ha då de ekonomiska 

resurserna är begränsade? I kommunallagen (SFS 1991:900), (KL), finns det föreskrivet att 

kommunerna varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår. Den ska innehålla en tre-

årsplan för ekonomin vilket innebär att budgeten ska omfatta budgetåret och de två följande 

åren. Budgeten ska revideras varje år och genom detta kommer treårsplanen att vara rullande. 

Plan för verksamheten ska ingå i denna budget. KL preciserar inte vad planen ska innehålla 

men krav är att den ska redovisa vilka anslag som utgår och hur stor skattesatsen ska vara. Det 

ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och den beräknade ekonomiska ställ-

ningen vid årets slut. KL föreskriver att målet för den ekonomiska förvaltningen är att  

kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet vilket innebär balans 

mellan inkomster och utgifter. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 

kostnaderna. En annan aspekt av en god ekonomisk hushållning bör innefatta kontinuerlig 

analys av hur den kommunala utvecklingen påverkar ekonomin (Svenska Kommunförbundet, 

2001, b). För att åstadkomma god ekonomi bör man vidta åtgärder i den samlade kommunala 

verksamheten då ekonomin har en styrande effekt vid planeringen av verksamheten. Att 

pengarna används på rätt sätt är en angelägenhet både för arbetsgivare och arbetstagare. För 
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att detta ska kunna ske måste den ekonomiska medvetenheten finnas på alla nivåer i 

organisationen (ibid.). Inom omsorgsverksamheten har arbetsledarna ett eget budgetansvar 

och utifrån de gemensamt satta målen planeras verksamheten så att pengarna används på bästa 

sätt.   

 

Genom målstyrning och ramlagstiftning skapar regering och riksdag förutsättningar för de 

förtroendevalda politikerna att styra den kommunala verksamheten (Andersson et al., 2002). 

Fördelen med målstyrning är att det ger en plattform att stå på när verksamheten ska utvär-

deras (Nilsson et al., 1999). På det viset kan man kontrollera att målen har uppnåtts men inte 

hur. Ett av problemen är att formulera klara och tydliga mål. Oftast är målen så vaga att en 

kontroll av verksamheten utifrån mål blir omöjlig. I praktiken handlar uppföljningen om de 

medel eller metoder som har använts.   

 

De övergripande målen för socialförvaltningen formuleras i socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 

(SoL),  lag (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), (HSL), med flera. Med utgångspunkt från de övergripande 

målen formulerar politikerna och tjänstemännen en verksamhetsplan som omfattar verksam-

heten på både lång och kort sikt (Nilsson et al.,1999). Verksamhetsplanen bör innehålla en 

utvärdering av året som har gått, vad som ska göras det närmaste året och vad som ska göras 

på lång sikt. Dessutom bör en verksamhetsplanering innehålla en resursplanering. Detta inne-

bär en inventering av de befintliga resurserna och vilka som kommer att behövas. Resurserna 

omfattar ekonomi, utrustning, personal och kompetens. Om resurserna inte överensstämmer 

med den planerade verksamheten måste en utvärdering ske för att se om resurserna kan om-

fördelas (ibid.). Nästa steg i processen är utformning av målen för själva verksamhetsområdet. 

Detta bör arbetsledarna göra i samverkan med underställd personal. För att känna ansvar och 

delaktighet i en verksamhet bör samtliga i organisationen ha målen klara för sig för att ges 

möjlighet att arbeta mot samma mål. Syftet med studien är att ta reda på hur väl omsorgs-

personalen känner till verksamhetsplanen och använder de den som ett verktyg i sitt dagliga 

arbete? 

 

Bakgrund 
 

Ursprunget till kommunerna i Sverige kommer från de medeltida socknarna (Petersson, 

2001). Dessa var en del av den kyrkliga organisationen och socknens uppgifter var relaterade 
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till kyrkan. På 1600-talet fick socknen utökade ansvarsområden, bland annat fattigvården och 

skolundervisningen. Under 1800-talet omorganiserades socknen och kyrkorådet kom att ha 

ansvar över kyrkofrågorna medan sockennämnden skulle sörja de borgerliga uppgifterna så 

som allmän ordning, hälsovård och efter sockenstämmans beslut, ekonomisk förvaltning och 

verkställighet av stämmans beslut (Andersson et al., 2002). 

 

Begreppet kommun infördes i svensk lagstiftning först genom 1862 års kommunalförord-

ningar men en lokal självstyrelse har längre anor än så (Ivarsson, 1992). Byalag och härader 

har anor från förkristen tid. Den vanligaste och mest välkända lokala indelningen var den i 

socknar. Dessa var naturligt uppkomna geografiska områden där centralpunkten var kyrkan. 

Socknarnas befogenheter och skyldigheter vidgades successivt och kom att omfatta bland 

annat fattigvården, som tidigare legat på släkten och kyrkan.   

 

I början av 1800-talet började tankarna på att stärka den kommunala självstyrelsen att få 

större anslutning (ibid.). Med en organisation av starka och självstyrande kommunala enheter 

borde de kunna skapas kraftcentra för den andliga och materiella utvecklingen i landet. Den 

lokala enheten skulle också kunna erbjuda större möjligheter för folket att delta i politiska 

beslutsprocesser. En utbyggd kommunal självstyrelse var en förutsättning för ett mera  

demokratisk styrelsesätt.   

 

Genom KL från år 1862 lades grunden för de svenska kommunernas självstyre (Petersson, 

2001). Fyra typer av självstyrande organ inrättades, dessa organ var städer, församlingar, 

kommuner och landsting. Den lokala självstyrelsen hade tidigare till stor del berört främst 

landsbygdens och böndernas förhållande. Orsakerna till detta var främst att urbaniseringen 

kom igång sent i Sverige, städernas styrelseformer hade därför inte samma inflytande. Detta 

ändrades dock i takt med befolkningstillväxten i städerna och landsbygdens avfolkning vilket 

gav städerna allt större betydelse. De gamla socknarnas uppgifter kom nu att delas (Andersson 

et al., 2002). Kyrkans lokala organ blev församlingen. Sockenindelningen fick bli föredöme 

för kommunindelningen vilket kom att innebära att antalet landskommuner1 därmed blev 

cirka 2 500.  

 
                                                 
1 År 1952 års ”storkommunreform” minskade antalet till 816 stycken. En ytterligare minskning beslöts av 
regeringen 1963-1964. Landet delades in i kommunblock, det vill säga grupper av angränsande kommuner som 
efter hand slogs samman. 1974 var sammanslagningen genomförd och antalet kommuner nere i 278 stycken. 
Genom senare uppdelning av några kommuner är antalet numera 289 stycken (1999). 
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Orsaken till att landstingen inrättades var praktiska överväganden, genom befolknings-

ökningen uppstod ett behov av att skapa ett förvaltningsorgan som de ofta mycket små  

kommunerna inte kunde klara av ensamma. Landstingen kom att bestå av representanter från i 

länet ingående städer och landsbygd och dess viktigaste uppgift var från första början sjuk-

vården. Kommunerna fick genom KL från år 1862 ett ganska vidsträckt och allmänt formule-

rat kompetensområde samt fri beskattningsrätt. Den lokala självstyrelsens tanke var frivillig-

het och självverksamhet (Petersson, 2001). I takt med de växande uppgifterna måste den 

tanken överges och lokala självstyrelsen kom i allt högre grad att bli institutionaliserad, 

professionaliserad och byråkratiserad. 

 

Behovet av kommunal organisation för att administrera stadsstadgor i samhället gjorde det 

nödvändigt med ett tillägg till den landskommunala förordningen i form av en särskild 

municipalsamhällslagstiftning som antogs 1898 (Ivarsson, 1992). Municipalsamhällena2 hade 

endast att handlägga ärenden som hängde samman med stadsstadgornas tillämpning. Andra 

kommunala ärenden som fattigvård och skolundervisning handhades av den kommun inom 

vilket samhället låg. De flesta municipalsamhällen upplöstes under 1950-talet.  

 

Med tiden kom kommunernas verksamhet att regleras av ett växande system av lagar och för-

ordningar bestämda av regering och riksdag (Petersson, 2001). Gränsen mellan kommunalt 

och statligt kom att bli allt mer flytande. Homogeniseringen, dels mellan stat och kommun, 

och dels mellan stad och land, gjorde att man kunde tala om en enhetlig offentlig sektor. För 

staten kom det lokala förvaltningsenheterna att utgöra ett praktiskt arbetsfördelningssystem 

genom att de var lokalt förankrande. 

 

Välfärdsstaten kom att byggas upp med kommunerna och landstingen som grund. För att 

klara av sociala reformer inom välfärdsstaten slogs kommunerna samman (ibid.). De växande 

uppgifterna reglerades genom statlig centralstyrning vilket kom att kritiseras. I takt med 

ökade antalet offentliga angelägenheter visade den centraliserade statsapparaten sin begräns-

ning. Man ville inom kommunerna skapa lokala organ för att dels lägga besluten närmare 

människorna, dels att decentralisera en överlastad kommunalförvaltning.  

 

Omkring mitten av 1970-talet fick kommunerna rätt att införa lokala organ och idag är  

                                                 
2 Tidigare del av en eller flera angränsande landskommuner, där tätbebyggelsens regler om ordnings-,  
byggnads-,  brand-, eller hälsovårdsväsen ska gälla. 
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kommunal självstyrelse en självklarhet (ibid.). Ett bevis för detta är den europeiska 

konventionen om kommunal självstyrelse som trädde i kraft 1988 som Sverige godkände 

1989. Den ger uttryck för att de grundläggande regler som garanterar att kommunernas 

politiska, administrativa och ekonomiska oberoende ska tillämpas. Kommunal självstyrelse 

innebär att de ska både ha laglig rätt och reella resurser att sköta en väsentlig del av de 

offentliga angelägenheterna (ibid.). Kommunerna ska dessutom verka under eget ansvar, 

vilket innebär att de inte bara ska vara representanter för regeringen. Förutom de uppgifter 

som kommunen måste utföra enligt speciallagar får de inom vissa ramar själva bestämma vad 

som ska göras. De frivilliga uppgifterna är sådana som kommunerna åtar sig att göra. 

Förutsättningen är att dessa uppgifter ligger inom den kommunala kompetensen. Det innebär 

att kommunerna måste följa vissa principer (Andersson et al., 2002). Dessa principer är 

intresseprincipen, lokaliseringsprincipen, likställningsprincipen och självkostnadsprincipen. 

Intresseprincipen innebär att kommunerna får åta sig uppgifter som är av allmänt intresse och 

som har anknytning till kommunen eller dess invånare. Lokaliseringsprincipen innebär att det 

allmänna intresset ska finnas inom kommunens gränser. Likställningsprincipen betyder att 

alla kommunmedlemmar ska behandlas på lika villkor om det inte finns stöd i lag för 

särbehandling. De uppgifter som kommuner åtar sig att göra får enligt självkostnadsprincipen 

inte bli dyrare än självkostnadspriset.  

 

Faktorer som påverkar social omsorgsverksamheten 
En politisk-demokratisk förvaltning baseras på processkrav och substanskrav. Processkraven 

innebär att förvaltningen organiseras med vissa drag i enlighet med politisk-demokratiska 

idéer (Blom, 1994). Dessa är fria och allmänna val, möjligheter till medborgardeltagande, 

öppenhet gentemot omgivningen och att beakta medborgerliga fri- och rättigheter. De  

politisk-demokratiska substanskraven är lagens krav, politikernas vilja och medborgarnas 

vilja. Den politiska viljan i kommunala sammanhang refererar till kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och kommunalråd. Kommunfullmäktige har den högst beslutande makten i 

kommunen och fattar alla viktiga beslut för kommunen som till exempel mål och riktlinjer för 

verksamheten (Nilsson et al., 1999). Varje år måste fullmäktige ta ställning till vilken verk-

samhet som ska prioriteras, av detta följer att de bestämmer hur mycket pengar som behövs i 

verksamheten. Innan beslut fattas i ett ärende är det noga förberett av kommunens olika 

tjänstemän, nämnder och styrelser (ibid.). Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse, vilket 

är kommunens regering. Kommunstyrelsens uppgifter är att leda, förbereda och samordna det 
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som ska tas upp i fullmäktige och därefter se till att besluten blir verkställda. Utöver kommun-

styrelsen finns det nämnder som har hand om olika fackområden, som till exempel social-

nämnden som handlägger ärenden inom social omsorg. 

 

Vid sidan av den ovan beskrivna politiska kulturen inom organisationen, finns också den 

professionella kulturen (Thylefors, 1994). Det har debatterats en hel del om uppgiftsfördel-

ningen i kommunen och Blom (1994) menar att politikernas uppgift är att lägga fasta, tydliga 

och konkreta mål, och tjänstemännens uppgift är att ansvara för den löpande verksamheten. 

Kommunens politiker och tjänstemän befinner sig såväl fysiskt som organisatoriskt nära  

varandra och de som arbetar närmast politikerna är förvaltningscheferna (ibid.). De har det 

övergripande ledningsansvaret inom den kommunala organisationen, och det yttersta tjänste-

mannaansvaret för beredningen av de ärenden, som politikerna fattar beslut om. När de  

politiska besluten är fattade, har förvaltningschefen ansvaret att tolka den styrning som 

besluten inrymmer. De lagar, förordningar och direktiv som kommer från centrala politiker 

och myndigheter har i allt större omfattning fått ramkaraktär och de kan i allmänhet vara 

mångtydiga (ibid.). Politikernas skyldighet är att tolka och precisera de uppsatta målen och 

besluta hur socialtjänsten ska bedrivas inom kommunen. Thylefors (1994) skriver att det som 

kan bli ett problem är att politikerna är lekmän som kan sakna kunskap om verksamheten. I 

motsats till de professionella företrädarna befinner politikerna sig på avstånd från den 

vardagliga verksamheten. Politiker företräder sina väljare medan organisationens medarbetare 

har sin lojalitet bland de människor de företräder. De direktiv och instruktioner som de 

kommunala politikerna riktar mot förvaltningscheferna kan också vara otydliga. Blom (1994) 

menar att inte minst kan problem uppstå om beslut fattas med knappa politiska majoriteter, 

vilket inte är ovanligt i kommunala sammanhang. Till detta kommer målstyrningen som inte 

är så precis och detaljerad.  

 

Organisationen består även av informella egenskaper som kan påverka organisationsbeteende 

och processer (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Organisationskulturen består av värderingar, 

gruppnormer, social sammanhållning och grupptryck. Dessa kan begränsa effekten av organi-

sationens formella egenskaper och försvåra styrning, samordning och kontroll. Omvänt kan 

kulturen stödja målen, stimulera de anställdas uppslutning kring dessa och användas som ett 

medel för att förverkliga målen. Förtroende, etik och moral framhålls ofta som centrala värden 

för att nå de uppsatta målen. Förtroende kan ersätta administrativ styrning och kontroll samt 

ge grundval för delegering. Genom delegering befrämjas flexibiliteten i organisationen och 



 7  

man utnyttjar resurserna bättre. Etik har stor betydelse i allt arbete med människor (Carlsson, 

1996). I social omsorgsverksamheten är det viktigt att lägga fram fakta, söka stöd hos dem i 

kommunen som har ansvar för att gällande lagar tillämpas och vara noga med sekretess. Det 

handlar om att överväga och överlägga att handla på ett riktigt sätt. Det moraliska och etiska 

benämner Ronnby (1993) som värderationalitet. Det innebär att man gör det som får goda 

konsekvenser för människan. En annan betydelse i begreppet är att det förnuftiga och riktiga 

handlandet är det som stämmer med ideal och värdering. En annan typ av rationalitet som får 

betydelse i den sociala omsorgsverksamheten är omsorgsrationalitet vilket kommer att  

behandlas senare i uppsatsen. Moral syftar till de regler och normer som styr det sociala livet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Dessa anger i många fall det mest ändamålsenliga handlings-

sättet men också normer för vad som är rätt och riktigt beteende.  

 

Hittills har de interna förhållandena behandlats som påverkar organisationens mål och rikt-

linjer. För att förstå mål i organisationen måste man förstå hur förhållandena i omvärlden kan 

påverka organisationen (ibid.).  Dessa faktorer illustreras i figur 1. 

 
 

Teknik 
              Politik 
      
  

         Demografi    
  orgo 

 
     Ekonomi 
 
   Kultur 
 
Figur 1 Olika faktorer som påverkar social omsorg.  
 

Tekniska förhållanden handlar om input och output som visas i figur 2. Med input menas hur 

organisationer skaffar de resurser de har behov av i verksamheten som till exempel kvalifi-

cerad arbetskraft och kapital. Dessa resurser ska omvandlas i verksamheten till att tillfreds-

ställa olika behov som brukarna har (ibid.). Detta benämns som transformationsprocessen 

vilket innebär att människor med sin förmåga och kunskap gör någonting med de resurser de 

förfogar över. Output handlar om de förhållande som har betydelse för resultatet som till 

exempel kvalitet och distribution. 

 

 
 
 Organisation

  Social 
 omsorg 
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Figur 2 Hur företagen skaffar sig resurser, input, att användas i verksamheten samt vilket 
resultat, output, det ger. 
 

Demografi får betydelse för social omsorgsverksamhet i form av åldrande befolkning som 

kommunen måste kunna ta hand om (Hansson & Martinsson, 2002). En åldrande befolkning 

leder till ökade krav och behov, som i sin tur leder till ökade kostnader. Övervägande stor del 

av Sveriges kommuner brottas med utflyttning och detta innebär att kommuner med 

minskande befolkning får minskat skatteunderlag.  

 

De generella politiska förhållandena som får betydelse för verksamheten är den kommunala 

och den ekonomiska politiken (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vart fjärde år väljer de kommun-

invånare som har rösträtt genom direkta val, vilka som i kommunfullmäktige ska representera 

dem. Även lokala små partier kan få mandat. Hur många ledamöter som ska finnas i fullmäk-

tige beror på hur många invånare kommunen har. Fullmäktige beslutar om budget, skatt och 

andra viktiga ekonomiska frågor. 

 

Offentlig verksamhet finansieras till största delen av kommunala skattemedel och resten av 

statsbidrag och kommunala avgifter (Nilsson et al.,1999). Den ekonomiska utvecklingen i 

samhället får betydelse och trycket ökar på den offentliga sektorn att begränsa utgifterna 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Petersson (2001) skriver att bidragsramen bestäms med ut-

gångspunkt i vad regering och riksdag bedömer vara det samhällsekonomiska utrymmet för 

den kommunala sektorn. Statsbidragen består av ett invånarbaserat bidrag vilket innebär att de 

pengar staten bidrar med beräknas på antalet innevånare i kommunen. Överföringar från 

staten sker även genom ett utjämningssystem. Systemet innebär att rika kommuner får betala 

utjämningsavgift till staten och de kommuner som har en lägre skattekraft får i sin tur utjäm-

ningsbidrag från staten.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att även den allmänna samhällskulturen påverkar orga-

nisationen. De grundläggande antaganden, värderingar och normer som finns i omgivningen 

präglar hur verksamheter bör etableras och organiseras, styras, koordineras och ledas för att 

nå de fastlagda målen. Den instrumentella rationaliteten leder till mål och resultat och detta 

Input Output 
Social 
omsorgs-
verksam-
het
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innebär ett rationellt handlande där man planerar, är konsekvent i sina handlingar samt är 

metodiskt och systematisk (Ronnby, 1993). Av erfarenheter, beprövade metoder och tekniker 

uppnår man ett praktiskt och synligt resultat. Det som kan bli ett problem i den instrumentella 

rationaliteten är att följa olika reglementen kan bli ett mål i sig oavsett vilka konsekvenser det 

får.  

 

Omsorgsrationalitet är ett begrepp som skapats av den norske sociologen Kari Waerness 

(Eliasson, 1995). Waerness tankesätt grundar sig på begreppet att den generella kunskap som 

är intressant och användbar för politiker och administratörer är en liten hjälp för personalen 

som arbetar närmast brukarna. För att kunna lösa vardagliga konkreta problem i omsorgs-

arbetet krävs ett tänkesätt som är kontextuellt och beskrivande istället för formellt och 

abstrakt. Hon betonar vidare att omsorgsrationalitet är både förnuft och känsla, och har i  

likhet med andra som talar om omsorg att det är ”huvudets, hjärtats och handens” arbete.  

Begreppet omsorgsrationalitet förenar moral och kvalitet i relationen mellan människor som 

får omsorg och de människor som ger omsorg (ibid.). Omsorgsrationalitet kräver en personlig 

kännedom och en viss förmåga till inlevelse i den enskildes situation. Det krävs även att  

omsorgsarbetaren har de fackkunskaper och färdigheter som behövs för att hantera den ångest 

som kan uppstå med hjälpbehövande människor och de fysiska och psykiska belastningar som 

själva omsorgsarbetet innebär. Omsorgsrationalitet innebär också att man ska försöka stärka 

den hjälpbehövandes möjlighet och förmåga till självhjälp så långt det är möjligt.  

 

De lagar och bestämmelser som reglerar verksamheter skapar förväntningar hos medborgarna 

om vad som ska göras (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Organisationer som inte följer dessa för-

väntningar kan få legitimitetsproblem i omvärlden. Tjänstemännen ska rätt kunna tolka och 

tillämpa samt konsekvent och effektivt följa gällande rättsregler i verksamheten vilket  

benämns som det som den juridiska rationaliteten (Ronnby, 1993). 
 

Inom social omsorgsverksamheten kan man inte säga vilken rationalitet som står före en 

annan. För att bedöma konsekvenserna av olika handlingsalternativ använder man sig av 

intellektuell rationalitet där erfarenheten, den logiska analysen och den vetenskapliga  

kunskapen ingår samt lagens plikter och etiska principer (ibid.). De etiska principerna i  

social omsorg är självbestämmande, normalisering och valfrihet (Carlsson, 1996).  
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Målstyrning  
Bakgrunden till att målstyrning började praktiseras var trycket på att kommunerna skulle 

minska sina utgifter (Svensson, 1993). Samtidigt med kravet på utgiftsminskning tillkom nya 

behov, till exempel åldrande befolkning, som måste tillgodoses. Eftersom skattetrycket inte 

kunde höjas i samma takt som utgiftsökningarna blev det tvunget att titta på vilket sätt som 

var det mest effektiva att driva verksamheten. KL ger möjligheter att delegera uppgifter till de 

anställda. Detta har lett till att förvaltningen decentraliserar mer ansvar till de enskilda arbets-

platserna. Utvecklingen har fortsatt genom att kommunerna har övergett detaljstyrningen och 

övergått till målstyrning (ibid.). Grunden till målstyrningsfilosofin är att ta tillvara de anställ-

das kompetens och erfarenheter. Samtidigt är det politikernas ansvar att fördela de befintliga 

resurserna till de olika verksamheterna inom socialförvaltningen. Målstyrning innebär att: 

• mål anges för verksamheten 

• uppföljning sker i vilken mån målen har uppnåtts 

• ledningen anger vad som ska göras medan de anställda bestämmer hur de ska gå 

tillväga 

 

Det finns en skillnad i inriktnings-, effekt- och produktionsmål (ibid.). Inriktningsmålen är de 

övergripande och uttrycker en grundsyn eller verksamhetsidé om hur arbetet ska utföras 

(Nilsson et al., 1999). Utifrån SoL:s intentioner formulerar politikerna inriktningsmålen samt 

vilka resurser som finns tillgängliga. Effektmålen handlar om vilka effekter verksamheten ska 

nå för den enskilda individen (Svensson, 1993). Detta gör politikerna i samråd med förvalt-

ningen och dessa mål kan vara både kvantitativa och kvalitativa. På den här nivån formuleras 

även tidsaspekten för målens genomförande. Produktionsmålen anger vad som avses att göras 

och arbetsledarna anger vilka av dessa som måste uppfyllas för att uppnå effekterna. Målstyr-

ning förutsätter dialog mellan de olika nivåerna som visas i figur 3. Kärnan i målstyrnings-

filosofin är att målen ska formuleras på olika nivåer och dessa mål hänger ihop som en kedja. 

Alla ska engageras i arbetet med att beskriva målen för de olika verksamheterna. Tillsammans 

med sina medarbetare ska chefen åstadkomma vissa effekter/resultat för en viss summa 

pengar. 
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Politisk uppgift 
 
   Inriktningsmål           Politisk uppgift 
 
                                                                                                                    Arena för  
   Resurser   Effektmål                                 dialog 
                                     
               Förvaltnings-      
   Produktionsmål           uppgift               
 

 

Figur 3 Målstyrningens filosofi – målen ska formuleras på olika nivåer vilket förutsätter del-
aktighet av all personal samt en dialog mellan dessa nivåer. 
       

En ytterligare viktig förutsättning för styrformen är att målen stäms av mot de ekonomiska 

förutsättningarna i en budgetprocess. Resultatanalysen utgör underlag för omprövning av 

målen och resursprioriteringar. Pihlgren och Svensson (1989) skriver att målstyrningens idé är 

att på ett mätbart sätt koppla effekterna till resurserna. Styrformen innebär att målen är kända 

för beslutsfattaren inom verksamheten och att denne får ta beslut med målen som enda restrik-

tion. Det innebär att målstyrning ställer krav att ledare delegerar och överlämnar ansvar till de 

anställda (Nilsson et al., 1999). För att målstyrning ska vara tillämpbar och effektiv, menar 

Bruzelius och Skärvad (1995) att följande villkor ska vara uppfyllda: 

• kunskap om vilka mål som ska uppnås 

• medarbetarna kan vara med att påverka 

• måluppfyllelse kan mätas 

 

Jacobsen och Thorsvik (1995) tar upp svårigheter som offentliga organisationer dras med. I 

samband med målformuleringen måste hänsyn tas till motstridiga krav. Organisationen ska 

drivas kostnadseffektivt och det betyder att beslutet ska fattas utifrån lokala förhållanden samt 

att det krävs ett snabbt beslut. Samtidigt måste offentliga organisationer ta beslut utifrån vissa 

demokratiska aspekter, till exempel lika behandling, förutsägbarhet och deltagande av berörda 

parter. Demokratiaspekterna leder till starkare betoning av regelverk, formella processer och 

skriftlig handläggning (ibid.). Ett annat problem är att målen i offentliga sektorn inte är klara 

och entydiga. Det kan bero på att i offentliga organisationer finns konflikter inbyggda genom 

de politiskt valda organen. Politik innebär kompromissande, motstridigheter och oklara och 
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komplexa mål. Politiska mål kan snarare bli centrala symboler än riktlinjer för konkret hand-

lande.   
 

Verksamhetsplanering 
Kommunen är en serviceproducerande organisation som har två funktioner, den ena som en 

hushållare med offentliga resurser och den andra som en tjänare som tillhandahåller service 

till brukarna (Pierre & Lundqvist, 1995). I det första perspektivet belyses främst mål som 

effektivitet och serviceanpassning medan det andra perspektivet sätter rättssäkerheten som 

främsta mål. Framtidens organisation inom vård och omsorg kommer att utvecklas mot en 

ökad servicegrad och de man betjänar blir allt viktigare (Nilsson et al.,1999). Organisationen 

kommer allt mer att styras genom mål som beslutande nämnder inom kommun och landsting 

fastställer. Med detta som utgångspunkt kommer varje verksamhetsområde att formulera mera 

konkreta mål för den speciella verksamheten. Politikerna anger de övergripande målen för 

samtliga verksamheter de ansvarar för och beslutar om. De ska även kunna kontrollera om 

målen nås.  

 

De fastställda målen ska förankras i arbetsgruppen och därför är det viktigt med måldiskus-

sioner. Genom personalens delaktighet har de också en möjlighet att kunna påverka verksam-

heten (Bruzelius & Skärvad, 1995). Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver att målen för en 

verksamhet påverkar hur de anställda i organisationer tänker och handlar. Målen kan ha en 

motiverande effekt på de anställda och kan visa vilken väg de anställda ska gå. En verksamhet 

utan mål eller med bristande målsättningar kan tvärtom verka avmotiverande för de anställda. 

De menar att de anställda kan tänka att ”Vad är det för vits med att arbeta hårt och offra tid 

och krafter på organisationen när vi inte vet vad vi arbetar för?” (ibid. s. 53). Dessa mål inne-

bär att medarbetarna ska tillfredsställa olika behov till människor som behöver hjälp och 

dessa behov ska stå i centrum (Thylefors, 1994). Samtidigt måste organisationens personal 

arbeta utifrån sin yrkesmässiga kompetens och inom förelagda ramar. 

 

En verksamhetsplanering har sin utgångspunkt i det uppsatta målen. Henri Fayol (1841-

1925), som räknas som den administrativa skolans fader, menade att verksamhetsplaner är 

mycket viktiga (Abrahamsson & Aarum, 2000). Fayol (1965) skriver att den administrativa 

teorin som han presenterade kunde användas i alla verksamhetsformer. Sex huvudfunktioner 

krävs för att hålla ett industriföretag igång, det är de tekniska, kommersiella, finansiella, 
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säkerhets-, redovisnings- och administrativa funktionerna. Den administrativa funktionen har 

till uppgift att göra företagets allmänna verksamhetsplan, att bygga upp företagets personal-

organisation, att samordna olika åtgärder med varandra. Att administrera innebär att planera, 

organisera, leda och ge order, samordna och kontrollera (ibid.). Planera går ut på att utforska 

och bedöma framtiden samt att utforma verksamhetsplanen. Organisera betyder att bygga upp 

företagets sociala struktur. Att leda och ge order är att sätta in personalen i verksamheten, så 

att uppgifterna blir utförda. Samordna medför att alla deluppgifter i organisationen blir till en 

helhetsprodukt. Kontrollera är att vaka över att all verksamhet utförs och att de överens-

stämmer med fastställda regler och givna order.  

 

Verksamhetsplanens förberedande är en betydande och svår uppgift inom ett företag (ibid.). 

Företagschefen bör, för att fylla sin funktion som administratör, ta initiativ vid verksamhetens 

uppförande, bestämma verksamhetens mål, omfattningen och slutligen bestämma riktlinjer för 

verksamheten. Abrahamsson och Aarum (2000) menar att en organisation utan verksamhets-

plan som styrmedel kan karaktäriseras som ett äventyr. För att fungera ordentligt kräver 

verksamheten planläggning, organisering, ordergivning, koordinering och kontroll. Inom 

kommunerna sker planeringen på en övergripande nivå genom att politiker tillsammans med 

tjänstemän gör en verksamhetsplan som omfattar verksamheten på kort sikt (ett år) och på 

lång sikt (3-5 år) (Nilsson et al., 1999). Arbetet med utformandet av planen inleds med en 

utvärdering av året som gått och utifrån denna görs sedan årsplanen upp. I denna ska ingå 

utvecklingstendenser och verksamhetsförändring. Verksamhetsplanen beslutas tillsammans 

med den treåriga budgeten. 

 

I verksamhetsplanen beskrivs vad som gjorts under det gångna året i förhållande till det upp-

satta målen och de resurser som använts. I all verksamhetsplanering ingår en resursplanering. 

Resurserna omfattar – ekonomi, utrustning, personal och kompetens. Målen och resurser i 

form av pengar är det viktigaste styrinstrument för att ange verksamhetens inriktning (ibid.). 

Däremot överlämnas mer och mer till dem som ska se till att målen uppfylls att själva  

bestämma metoderna för att nå dem. Upprättandet av verksamhetsplanen bör ske i nära  

samarbete med medarbetare. Alla i en organisation förväntas ha kännedom om målen i 

verksamheten samt vara enade om vilka vägar man ska gå för att ha möjlighet att nå dem. En 

av chefernas viktigaste uppgifter är att engagera personalen i arbetet med att uppfylla målen.  
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I bakgrunden har beskrivits hur kraven på rationalitet och effektivitet har lett till att kommu-

nerna har övergått från detaljstyrning till målstyrning. Denna övergång har inneburit att det 

ställs krav på verksamhetsplanering från politikernivå ända ner till omsorgspersonalen. Ut-

ifrån detta kommer följande frågeställningar att behandlas i uppsatsen: är omsorgspersonalen 

delaktiga i utformningen av verksamhetsplanen och kan det ge några fördelar för dem? Finns 

det något samband mellan förvaltningens arbete med politikernas måldokument och omsorgs-

personalens delaktighet i verksamhetsplaneringen?  

 

Metod 
 

Att ha klara, tydliga och uppnåeliga mål är viktigt för personalen inom äldreomsorgen. Verk-

samhetsplanen ska leda dem i yrkesrollen att ta hand om våra äldre på rätt sätt. Att arbeta mot 

gemensamma mål skapar även en gemenskap i personalgruppen samt en smidig organisation 

(Senge, 2001).  

 

I den här uppsatsen kommer omsorgspersonalen som deltagit i undersökningen att omnämnas 

som vårdbiträden av den anledningen att det är deras yrkesbeteckning i denna Norrbottens-

kommun. 

 

Litteratursökning/genomgång 
För att komma in i ämnet började vi med litteratursökning samt genomgång av densamma. 

Detta gav bakgrund till varför man har indelat Sverige i kommuner, varför verksamhetsplanen 

började användas och varför den är så viktig i organisationen. Litteraturgenomgången kom 

även att ge hjälp i att definiera olika begrepp (jfr Svenning, 1999). Sökord som använts är 

verksamhetsplan, måldokument och styrdokument för att hitta litteratur i olika databaser. 

Förarbeten till KL har även studerats för att få grepp om vad lagen säger om 

verksamhetsplaner. Givetvis har denna Norrbottenskommuns måldokument för socialtjänsten, 

verksamhetsplan för äldreomsorgen samt policydokument med flera inhämtats för 

genomgång. 
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Intervjuer 
Eftersom vi valt att undersöka ett område där människors inflytande, eller brist på detta, ska 

komma i dagen har personliga intervjuer utförts. En totalundersökning där alla arbetsledare 

och vårdbiträden skulle ingå var tyvärr omöjligt att genomföra då denna undersökning var 

tidsbegränsad (ibid.). Istället blev ambitionen en urvalsundersökning där 1-2 arbetsledare och 

4-6 vårdbiträden skulle intervjuas samt någon på politiker- och avdelningsnivå. Vid kontakt 

med arbetsledare inom äldreomsorgen i undersökningskommunen gavs information om 

studien och försök gjordes att hitta frivilliga till intervjuerna samt få tillgång till olika verk-

samhetsplaner. Alla medverkande i intervjustudien informerades om att det var helt frivilligt 

att delta, att de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att de erhöll full anonymitet 

(jfr Kvale, 1997).   

 

En intervjuguide utarbetades för att täcka upp de aktuella områdena som var föremål för 

undersökningen (jfr Widerberg, 2002). Frågeställningarna blev till stor del gemensamma till 

arbetsledare och vårdbiträden men givetvis blev en del frågor specifika då verksamhetsplane-

ring ingår i arbetsledarnas arbete men inte i vårdbiträdenas. Även intervjuguiden för politiker 

och avdelningschef blev till stor del lika som den ovannämnda. Intervjuformen var delvis 

ostrukturerad, det vill säga färdigformulerade frågor utan svarsalternativ (Svenning, 1999). 

Då inga svarsalternativ fanns gav det stora möjligheter för deltagarna att beskriva sina 

erfarenheter med egna ord. En annan fördel med intervjuer var att man omedelbart kunde följa 

upp ett intressant spår med följdfrågor (Kvale,1997). Två av oss var med vid intervjuerna för 

att fånga upp kroppsspråk, minspel och tonfall som är viktiga inslag för att få en helhet 

tillsammans med intervjusvaren (jfr Patel & Davidson, 1994). Då bandspelare användes vid 

intervjuerna var det också bra att vara två ifall tekniken skulle ha krånglat, eller om någon 

intervjuperson vägrat att bandas så fanns chansen att hinna skriva ner samtalet. Det är även 

lättare att komma fram med så många följdfrågor som möjligt för att få intervjupersonerna att 

utveckla sina svar när vi var två. Att alla tre skulle vara med i intervjusituationen var inte att 

föredra då deltagarna kunde känna sig i underläge eller kanske bli obehagliga till mods på 

annat sätt. Andra brister vid intervjuformen skulle kunna vara ledande frågor eller frågor som 

är svåra att förstå för dem som intervjuas men även att vi misstolkade svaren vi fick (ibid.). 

Hela intervjusituationen och bandinspelningen kan också ha påverkat både de intervjuade och 

oss själva genom till exempel nervositet eller annat obehag.  
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Bandinspelningarna från intervjuerna skrevs ut i sin helhet för att vi sedan vid genomläsning 

skulle kunna hitta olika mönster, det karaktäristiska i innehållet (jfr Kvale, 1997). Kodningen 

skedde i själva texten, etiketter sattes ut där det gick. Koder med liknande innehåll 

sammanfördes i olika kategorier genom att helt enkelt klippa ut dessa och sortera de som 

hörde ihop.   

 

Då vi är tre författare till denna uppsats, valde vi att undersöka tre boenden för att alla skulle 

få var sitt ansvarsområde. Arbetsledare kontaktades i kommunen och de tre första som 

tackade ja fick ingå i studien. Arbetsledarna gav förslag på vårdbiträden att intervjua och 

utifrån dessa lottades två stycken ut på varje boende. En provintervju genomfördes med ett 

vårdbiträde vilket mynnade ut i justeringar i intervjuguiden. Alla intervjuer realiserades på 

deras arbetsplatser under arbetstid. Efter slutförda intervjuer med politiker och avdelningschef 

insåg vi att det vore intressant att intervjua någon som har de juridiska kunskaperna. Kontakt 

togs med jurist som ställde upp för intervju. Allt som allt gjordes tolv intervjuer. Vid analysen 

framkom en del oväntade dimensioner, som att undersökningen som från början var en mer 

administrativ/teoretisk fråga om verksamhetsplaner övergick till att handla mer om människan 

i organisationen vilket medförde att ytterligare litteratursökning blev nödvändig. I början av 

detta arbete antog vi att KL reglerade den verksamhetsplan som avdelningschefen upprättar 

för äldreomsorgen men så var inte fallet. KL är en ramlag som inte går ner på detaljer utan ser 

till kommunen som en helhet. Verksamhetsplanen är mera ett policydokument, ett verktyg i 

verksamheten. 

 

Intervjupersonerna 
De personer som har intervjuats är ordförande för omsorgsnämnden, en avdelningschef, tre 

arbetsledare och sex vårdbiträden. Kontakt har även tagits med en jurist för genomgång av 

lagar. Ordförande i omsorgsnämnden är en man på 25 år, utbildad målare, som har arbetat 

politiskt sedan 1997, varav tre år som ordförande i omsorgsnämnden. Även avdelningschefen 

var en man, 53 år, som hade en bakgrund som både sjuksköterska och lärare. Han hade arbetat 

som avdelningschef i 1,5 år. Arbetsledarna var kvinnor mellan 43–63 år som alla hade social 

omsorgsutbildning i bakgrunden och hade arbetat som enhetschefer mellan 1,5–14 år. Vård-

biträdena var också alla kvinnor mellan 38–57 år och hade arbetat i omsorgen 5–30 år. Tre av 

dessa var undersköterskor, en var vårdbiträdesutbildad, en hade social utbildning och en hade 

ingen utbildning alls. 
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Styrdokumentens funktion i undersökningskommunen 
 

De frågeområden vi utgått ifrån vid analysen var om vårdbiträdena kände till verksam-

hetsplanen, målstyrda arbetsplaner, om verksamhetsplanen betraktades som en pappers-

produkt, vilka var delaktiga i utformandet av verksamhetsplanen och hur kommunen utvärde-

rade verksamheten. 

 

Känner inte till verksamhetsplanen 
I intervjuerna med vårdbiträdena framkom att ingen av dem kände till verksamhetsplanen. På 

direkt fråga om de kände till verksamhetsplanen för äldreomsorgen framkom dessa svar: 

  

Nej, jag känner inte till den. 
 

Det är nog dåligt med det.  Nej, ingenting. 
 

Äääh…nej. 
 

Nej, jag kan säga nej, det har jag inte.  
 

De gled gärna och ofta över till målstyrda arbetsplaner vilket inte var relevant för vår intervju. 

En av arbetsledarna visade oss en pärm vars titel var ”Välkommen till A” vilken innehöll 

bland annat verksamhetsplanen. Titeln på pärmen kändes en aning fel i det här sammanhanget 

då den verkade vända sig mer till anhöriga än till vårdbiträdena. Samma arbetsledare uttryckte 

att vårdbiträdena arbetade efter verksamhetsplanen, både äldreomsorgens och boendets egen 

plan. En annan arbetsledare berättade om svårigheten att få ut informationen om verksam-

hetsplanen till vårdbiträdena. 

 

…jag tycker det är svårt och jobbigt att få personalen att ta till sig 
verksamhetsplanen, det tycker jag är jättejobbigt. 

 

Informationsvägen mellan politiker, avdelningschef och arbetsledare verkar fungera bra men 

från arbetsledare ner till vårdbiträdena tycks det finnas ett glapp. Arbetsledaren har ansvaret 

för att informationen når fram till vårdbiträdena (jfr Anrell, 1992 ). När det blir störningar i 

informationsflödet kan problem uppstå som till exempel att vårdbiträdena inte känner till 

verksamhetsplanen. Arbetsledarna har informerat om denna på arbetsplatsträffar där för det 

första all personal inte är närvarande och för det andra måste vårdbiträdena springa ifrån 

mötet vid larm från brukare. Då ingen av arbetsledarna prioriterar verksamhetsplanen kanske 
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de inte heller anstränger sig att ge informationen på bästa sätt (ibid.). Det är viktigt med både 

muntlig och skriftlig information, att ha anpassat språket till dem man ska informera, att  

undvika ”korvstoppning” samt kontrollera om mottagarna har uppfattat informationen rätt.  

 

Avdelningschefen var inte förvånad över att vårdbiträdena inte kände till verksamhetsplanen 

då han ansåg att det inte finns någon tradition att arbeta efter styrdokument inom äldreom-

sorgen. Det framkom även i intervjuerna att verksamhetsplanen var lågprioriterad bland 

arbetsledarna på grund av den stora arbetsbördan. 

 

…tyvärr så jobbar man ju inte så mycket med verksamhetsplanen för 
att man har, ja, det finns annat som man prioriterar. 

 

Utifrån detta kommer frågan hur vårdbiträdena kan arbeta efter de fastställda målen trots att 

de inte känner till dem? Är verksamhetsplanen för allmän? Är det kvinnors omsorgsrationa-

litet som gör att arbetet flyter utan verksamhetsplaner? Kari Waerness skapade begreppet  

omsorgsrationalitet som förklarar omsorgsarbetet som en förening mellan förnuft och känsla 

(Szebehely, 1996). Omsorgsrationalitet innebär att personalen sätter omsorgsmottagarens  

intressen främst, visar förståelse och inlevelse, visar respekt för den andres integritet och bryr 

sig om. I begreppet omsorgsrationalitet ingår även flexibilitet och att omsorgspersonalen har 

en förmåga att handla utifrån här och nu och med sin specifika kunskap som grundas på  

erfarenhet och praxis. Begreppet omsorgsrationalitet skapades då det upplevdes som viktigt 

att argumentera att kvinnor inte var irrationella bara för att de gjorde mer arbete än de fick 

betalt för (Waerness, 1996).  

 

Med begreppet KASAM menas känslan av sammanhang, där begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är viktiga faktorer (Nyqvist Cech, 1998). I sitt arbete behöver omsorgs-

personalen kunna förstå och förutse vad som kan hända, ha resurser för att klara av olika 

situationer samt känna engagemang och mening i vardagen. Som verksamhetsplanen i denna 

kommun utformas i dag, utan delaktighet av vårdbiträdena, blir den inte till mycket hjälp i 

deras arbete. Delaktighet i hela processen med verksamhetsplanering, budget med mera kan 

göra att alla begreppen i KASAM faller på plats. Delaktigheten ger också ansvar till persona-

len vilket stärker vi-känslan i gruppen samt ökar motivationen. Nyqvist Cech (1998) skriver 

även om HA-TA-GE-modellen som handlar om hur människan tar till sig och använder sina 

resurser och då kan verksamhetsplanen vara en stor tillgång för omsorgspersonalen i sin 



 19  

yrkesutövning. I kommunens eget policydokument angående ledar- och medarbetarskap står 

att personalen ska erbjudas möjlighet till delaktighet, eget ansvar och inflytande över sina 

arbetsuppgifter och sin arbetsplats. Detta kan tolkas som att vårdbiträdena bör vara delaktiga i 

att utarbeta en verksamhetsplan för sin arbetsplats. 

 

Verksamhetsplaner kontra målstyrda arbetsplaner 
Kunskaperna om de målstyrda arbetsplanerna bland vårdbiträdena var som tidigare sagt väl-

digt bra. Dessa upprättas av biståndshandläggare tillsammans med en kontaktperson (vård-

biträde) för brukaren och tar upp resurser, behov och mål för honom/henne. Genom att varje 

individ har en målstyrd arbetsplan vet all personal vad som ska göras hos brukaren. På det 

viset är det en fördel med detaljstyrning eftersom omsorgspersonalen inte behöver fundera 

eller diskutera vad som ska göras i det dagliga arbetet. 

 

...individplanerna är ju jätteviktiga. För jag menar varje vårdtagare är 
ju olika, för en del tar det en timme att äta och för andra bara en kvart. 
 

I de målstyrda arbetsplanerna är vårdbiträdena delaktiga i hela processen från att ta fram dessa 

dokument till att utföra arbetsinsatserna. Delaktigheten och ansvaret leder till en helhetssyn 

som innebär att medarbetaren utför sina åtaganden med engagemang och kompetens. Detta 

betyder inte att den övergripande verksamhetsplanen är överflödig utan visioner och mål för 

hela verksamheten bör alla känna till. För arbetsledaren ger målen ett bra underlag för besluts-

fattande som rör person, medel och metod vilket också ger förutsättningar för en klarare 

arbetssituation och möjligheter att sätta in rätt resurser för varje uppgift (Anrell, 1992).  Bara 

en av de tre arbetsledarna såg verksamhetsplanen som ett verktyg för framtida förändringar på 

arbetsplatsen.  

 

Hur man ska se framåt och vad man vill förändra. 

 

Avdelningschefen har som en vision att verksamhetsplanen ska fungera som ett styrdokument 

men han inser samtidigt att det är en lång väg dit. Då han också har erfarenhet från skolans 

organisation gör han en jämförelse med deras styrdokument. 

 

Det är otroligt viktig med verksamhetsplaner. Eftersom jag kommer 
från skolan och där har vi mycket styrdokument, alltså vi har en läro-



 20  

plan och vi har kursplaner och jag kan säga att det finns mycket att 
göra med att börja jobba med måldokument i äldreomsorgen. 

 

För vårdbiträdena kan kännedom om den övergripande verksamhetsplanen skapa en känsla av 

gemensam identitet. Wiberg (1999) menar att man i en dialogprocess ska utveckla en gemen-

sam identitet i en organisation. För att en gemensam identitet ska kunna utvecklas krävs att 

visionen eller affärsidén förankras neråt i organisationen. Att informera och kommunicera är 

viktigt vid gruppbildning, speciellt information om de gemensamma målen i företaget 

(Maltén, 1992). Varje medarbetare vet då i slutändan hur hans/hennes uppgift hänger ihop 

med uppdragen på de överordnade nivåerna (Wiberg, 1999). Fördelen med en gemensam 

identitet är att detta kan underlätta problemlösning. Det finns en gemensam uppfattning om 

mönstret för den ordning man söker och då organiseras självorganiseringen. Detta innebär att 

organisationen utvecklar en ny kompetens som klarar att hantera olika situationer.  

 

Pappersprodukt 
Avdelningschefen berättade under intervjun att allt hade handlat om budgeten under en lång 

tid och dessa signaler hade givetvis gått ner till arbetsledarna. 

  

…prioriteten har ju varit hela tiden att jobba med detta, att få ner 
budgetunderskottet…så jag menar att prioriteten att jobba med verk-
samhetsutveckling, den har varit väldigt låg… 
 

Detta kan vara en orsak till att två av arbetsledarna uttryckligen talade om verksamhetsplanen 

som en pappersprodukt trots att det är deras ansvar att verksamhetsplanen blir mer än så.  

 

Det blir en pappersprodukt, man tar upp verksamhetsplanen på arbets-
platsträffar och går igenom den. Ändå, om du frågar så vet de ingen-
ting om den. 

 

 
Arbetsledarna har till uppgift att förankra visionerna i måldokumentet och de långsiktiga 

målen hos omsorgspersonalen (Anrell, 1992). Därefter ska de i samarbete med personalen 

utveckla mål för den specifika verksamheten. Den tredje arbetsledaren berättade att verksam-

hetsplanen tas upp på en arbetsplatsträff men att hon inte lägger ner mycket tid på den. 

Samma arbetsledare återkom ofta till att hon var tvungen att prioritera för att hinna med det 
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löpande arbetet. Bland annat var arbetet med verksamhetsplanen och utvärdering lågt priorite-

rade arbetsuppgifter. Denna arbetsledare har cirka 60 underställda vårdbiträden. SKTF:s  

rapport (2002) ”1000 chefer kan inte ha fel” menar att arbetsgivare som organiserar arbetet på 

ett sådant sätt att chefen har ansvar för fler än 30 medarbetare knappast kan förvänta sig en 

effektiv organisation. Rubenowitz (1994) skriver att planeringen av verksamheten utgör en av 

ledarens huvuduppgifter. Utöver verksamhetsplaneringen ska ledaren även kunna planera den 

egna arbetstiden. Verkligheten är något helt annat i dag då arbetsledarna inom äldreomsorgen 

har en sådan stor arbetsbörda att dagsplaneringen oftast spricker vilket leder till dålig arbetsro. 

Ett av problemen kan vara att arbetsledarna har svårt att delegera uppgifter till sin personal. 

Orsakerna till detta kan vara att arbetsledaren inte vill belasta personalen med ytterligare 

arbetsuppgifter eller så kan det vara en förtroendefråga, att våga lita på personalen. Arbets-

ledarens huvuduppgift blir att se till att verksamheten flyter på. Det finns ingen möjlighet att 

avsätta tid och personalresurser för att arbeta med mål, utvärderingar, uppföljningar och 

medarbetarsamtal. Nackdelen med de många splittrande avbrotten och fokuseringen på  

konkreta frågor är att ledarens arbete och beslutsfattande riskerar att bli ytligt. 

 

Delaktighet 
Två av arbetsledarna sa att de skriver ner verksamhetsplanen efter samtal med personalen.  

 

Vi har gått igenom den på en AP-träff och då har alla tyckt att det är 
okey, så har man klubbat det och satt det som dokument så att säga. 

 

Utifrån det här citatet kan man få fram att det är inte så mycket diskussion om verksamhets-

planen, arbetsledaren går igenom den och sedan arkiveras dokumentet i en pärm. Avsikten att 

ha verksamhetsplanen som ett styrdokument faller med detta. För att vårdbiträdena ska känna 

delaktighet i verksamheten är det nödvändigt att arbetsledaren samarbetar med dem. En av 

ovanstående arbetsledare brukade ha verksamhetsplanen på en overheadbild och diskutera den 

med vårdbiträdena men samtidigt berättade hon att hon inte lägger ner så mycket tid på detta. 

Att bara visa upp verksamhetsplanen som en overheadbild är inget bra sätt att få vård-

biträdena delaktiga. Svensson (1993) poängterar att dialogen är viktigt i målstyrningsfilosofin.  

 

Av intervjuerna framkom att alla vårdbiträdena tyckte det skulle vara viktigt att delta i mål-

formuleringsarbetet och kunna vara med och påverka den egna arbetsplatsen.  
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Att alla får vara med och säga sitt och att vi, och just det här att man 
får planera, alltså göra en bra verksamhet på avdelningen. Det tycker 
jag är bra, viktigt alltså, men jag vet inte när vi ska ha tid. 

  

Omsorgsverksamheten har berörts av rationalisering och effektivitet (Davies, 1996). Detta 

märks tydligt bland vårdbiträdenas intervjuer. Alla återkommer till att de inte har den tid de 

skulle vilja ha med vårdtagarna och hur ska det då finnas tid till verksamhetsplanering. Vård-

biträdena får prioritera och göra den viktigaste biten vilket är omvårdnaden. Det är tydligt att 

det behövs mer personal i omsorgen för att man ska hinna med att arbeta efter visionerna i 

politikernas måldokument. Verksamheten ska kännetecknas bland annat av medmänsklighet, 

kunskap, inlevelseförmåga och empatiskt förhållningssätt. Dessa visioner återkommer i verk-

samhetsplanen för äldreomsorgen. Ronnby (1993) skriver att vanlig mänsklighet, medkänsla, 

omtanke och hänsyn tenderar att komma bort i dessa tider då rationalitet och effektivitet styr.  

 

Avdelningschefen berättade att i dag finns en stark göra-kultur i organisationen vilket innebär 

att man gör så som man alltid har gjort. Utifrån detta ser han att det blir väldigt svårt med för-

ändringar. 

 

Då blir varje förändring ett hot mot individen, man blir väldigt upp-
rörd och man känner sig hotad och man mår dåligt. 

 

Avdelningschefen hade visioner om en lära-göra-kultur och i kommunens policydokument 

om ledar- och medarbetarskap för socialtjänsten står det att ledare ansvarar för att arbetet 

organiseras så att det finns utrymme för både arbete, lärande och utveckling. Även ordförande 

för omsorgsnämnden hade visioner om en arbetsgrupp med vårdbiträden för att få information 

direkt från dem.  

 

Ingen av vårdbiträdena hade varit delaktig på ett aktivt sätt att arbeta fram målen. Ett problem 

är att vårdbiträdena inte får sitta i fred på arbetsplatsträffar och därför känns målsamtal, i den 

mån de förekommer, något som man snabbt vill gå förbi. 

 

… så att du kan inte sitta en och halv timme och tro att det inte händer 
något, vi måste jobba. 

 

För att komma ifrån problematiken utifrån vårdbiträdenas perspektiv skulle det behöva av-

sättas tid till speciella möten för att arbeta med verksamhetsplanen. För att detta ska kunna 
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ske utifrån de personalresurser som finns måste personalen förstå att det är i kommunen de är 

anställda och inte på ett speciellt boende. Detta kan innebära att vårdbiträdena hjälper till där 

behov finns, till exempel mellan våningarna eller på ett annat boende. Utifrån personliga 

erfarenheter och erfarenheter från praktikperioder brukar ett allmänt skäl mot att ställa upp för 

arbetskamrater på andra arbetsställen vara att man inte känner brukarna. Detta är ett svagt 

argument nu när de målstyrda arbetsplanerna fungerar som styrdokument för vårdbiträdena.  

 

Wiberg (1999) definierar delaktighet som frivilliga åtaganden och engagemang för gemen-

samma uppdrag.  Denna definition leder till att delaktighet vilar på två ben, omgivnings- och 

personlighetsdimensioner som illustreras i figur 4. 

 

 

Delaktighet 

 

 
 
 
 
 

 Omgivningsdimensioner  Personlighetsdimensioner 

- förbättring      - yrkeskompetens 

- länkning      - engagemang 

- socialt samspel      - social kompetens 

 
Figur 4 Delaktighet bygger på frivillighet och engagemang i gemensamma uppgifter. Omgiv-
nings- och personlighetsdimensionerna är två ”ben” som delaktigheten vilar på.     
 

Förbättringsaspekten gäller den enskilda medarbetarens egna arbetsresultat och processer. 

Delaktighet ska börja inom egna ansvarsområden och vardagliga arbetsuppgifter (ibid.). 

Medarbetaren gör egna val av vad hon ska åta sig att göra. Dessa val gäller kvalitet och  

produktivitet. Den andra aspekten i omgivningsdimensionerna handlar om att medarbetarens 

val ska vara länkat till ett gemensamt överordnat uppdrag. På det sättet blir målen på en högre 

nivå uppfyllda genom insatser på lägre nivåer. Den tredje aspekten inkluderar socialt samspel 

med någon person eller grupp som är berörd av den planerade förbättringen. Genom det 

sociala samspelet utvecklas kommunikation, samarbete och samverkan. 
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Personlighetsdimensionerna ökar parallellt med delaktighet. Med yrkeskompetens menas 

kunskapsbaserad förmåga att förverkliga egna avsikter (ibid.). Medarbetaren väljer vilka av-

sikter hon/han vill förverkliga i en dialog med chefen. Chefens uppgift är att ta ansvar för att 

dessa avsikter kan länkas till verksamhetens gemensamma uppdrag och ge medarbetaren det 

stöd hon/han kan behöva för att lyckas. Kunskapsbaserad förmåga handlar om både den for-

mella utbildningen och den tysta kunskapen, som är baserad på erfarenhet och kulturella väg-

ledande synsätt och normer. Engagemanget ökar efterhand som medarbetarens val av åtagan-

den blir väsentligare för honom/henne att genomföra. För att arbetet ska bli väl utfört ska det 

engagera hela människans kapacitet, intellekt, känslor och hennes fysiska förmåga. Genom 

detta blir individen tillfredsställd med sina egna insatser. Genom att varje åtagande sker i 

socialt samspel står det klart att den sociala kompetensen utvecklas genom individens delak-

tighet. Social kompetens är ”förmågan att ha sådan kontakt med, vara i sådant socialt samspel 

med andra att det gagnar båda parter” (ibid. s. 244). 

  

Delaktighet utvecklas i tre nivåer; samtycke, motivation och helhetsansvar. För samtycke 

krävs att förbättringsinsatsen formuleras till ett mål som medarbetaren uppfattar som legitimt, 

tolkningsbart och realistiskt (ibid.). Målet ska ge upplevelse av meningsfullhet, stimulans och 

inflytande. Då blir medarbetaren motiverad och visar tydligt egen vilja och känslomässig till-

fredsställelse. När det gäller att motivera sina medarbetare är kommunikation viktig för att 

förtydliga vad som ska göras, hur de utför sina arbetsuppgifter och hur de kan förbättra sin 

prestation (Robbins, 1998). Motivationen stimuleras av feedback om måluppfyllelsen och här 

är kommunikationen viktig. En motiverad personal arbetar hårdare för att nå de uppsatta 

målen (Hughes et al., 2001). De stannar också på sin arbetsplats, hjälper sina medarbetare och 

sätter sig inte upp mot ledningen lika lätt som omotiverad arbetskraft. Att låta personalen vara 

delaktiga i upprättandet av en verksamhetsplan är ett av det lättaste sätten att höja motiva-

tionen. Även mål som är svåra att nå och fordrar mycket arbete ökar motivationen (Robbins, 

1998). Delaktigheten gör också att medarbetarna lättare accepterar ”svåra” mål och föränd-

ringar.  

 

Utvärdering/verksamhetsberättelse 
När det gäller uppföljning av verksamhetsplanen bland arbetsledaren uttryckte en av dem: 

 

Aldrig varit med om att följa upp den. 
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En av de andra arbetsledarna berättade att hon hade haft någon form av uppföljning av verk-

samhetsplanen när hon tillträdde tjänsten och därefter en uppföljning för ett år sedan. Hon 

hade arbetat fyra år som arbetsledare på det aktuella boendet. Uppföljning är lågt prioriterat 

bland arbetsledarna. 

  

För att bedriva en effektiv verksamhet krävs en tydlig styrning och uppföljning av såväl verk-

samhet och ekonomi (Hansson & Martinsson, 2002). Utav detta följer att såväl verksamheten 

som ekonomin måste utvärderas. Svensson (1993) skriver att uppföljningen är grunden för 

resultatanalysen och detta i sin tur utgör underlag för omprövning av målen och resursprio-

riteringar. Hansson och Martinsson (2002) skriver att det finns två typer av resultat. Verk-

samhetens resultat handlar om volym och kvalitet och det ekonomiska resultatet är intäkter 

minus kostnader. Kommunens uppgift är att tillhandahålla service åt invånarna och av den 

anledningen kan resultat inte bara räknas i ekonomiska termer. Även det verksamhetsmässiga 

resultatet måste följas upp. Resultatuppföljningen utgör sedan underlag när nya mål ska sättas. 

Med hjälp av utvärderingen ska de folkvalda i efterhand bedöma hur förvaltningen har skött 

sitt arbete (Vedung, 1991). 

 

I måldokumentet framgår att det ska utvärderas och presenteras för omsorgsnämnden senast 

mars udda år. Omsorgsnämndens ordförande nämnde under intervjun att de egentligen följer 

upp resultatet under hela året men utvärderingen görs inte förrän det nya måldokumentet ska 

läggas fram. Vidare framgår det av måldokumentet att avdelningschefen ansvarar för att ut-

värderingen sker. Utvärderingen ska visa hur verksamheterna uppfyllt målen, ekonomiska 

nyckeltal samt förändringar i verksamheterna inför framtiden. Avdelningschefen var inte helt 

tvärsäker på frågan om hur ofta de har uppföljning av verksamhetsplanen. 

 

En gång per år tror jag det är sagt det ska vara. 

 

Han förtydligade senare att uppföljningen görs vart annat år och att denna lämnas till om-

sorgsnämnden. Som avdelningschef tyckte han att verksamhetsplanen skulle utvärderas varje 

år och att alla enheter skulle ha en egen verksamhetsplan.  

 

…och sedan tycker jag att varje enhet ska ha en egen verksamhetsplan 
som de ska jobba med. Alltså vad vill vi på det här boende, vad vill vi 
i det här hemtjänstdistriktet, hur ska vi kunna verkställa politikernas 
mål? 
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 Bland arbetsledarna hade bara en av dem arbetat med egna verksamhetsplaner. Den över-

gripande verksamhetsplanen hade de endast pratat om på någon arbetsplatsträff och utvärde-

ring av verksamheten gjordes nästan aldrig.  

 

På grund av att verksamheten inte följs upp så måste det vara svårt att korrigera innehållet i 

verksamheten under perioden. Hansson och Martinsson (2002) menar att den löpande 

budget- och verksamhetsuppföljningen bör ske månadsvis. Månadsrapporten bör innehålla: 

• budgeterade kostnader/intäkter och utfall (förbrukning) 

• kommentar till avvikelserna och vad man ska göra för att rätta till dem 

• helårsprognos, det vill säga hur utfallet beräknas bli vid årets slut 

 

Genom att titta tillbaka kan nytta dras av erfarenheterna och styra utvecklingen i rätt riktning 

(ibid.). Om detta inte görs så får till exempelvis kostnadsutvecklingen ticka på och när det 

senare framgår av delårsrapporten hur stora avvikelserna är mellan budget och utfall kommer 

bakslaget. Arbetsledarna har budget- och verksamhetsansvar och i detta ingår att utvärdera 

verksamheten. 

 

Enligt juristen i kommunen var uppföljning viktig och hon menade att ”gör man sig besväret 

att upprätta en verksamhetsplan bör den också följas upp”. Vidare berättade hon att verksam-

hetsberättelser var viktiga enligt lag (SFS 1997:614) om kommunal redovisning som reglerar 

den ekonomiska redovisningen. Ekonomi och verksamhet är kopplade till varandra, med 

andra ord så är det helt klart att även verksamheten måste utvärderas. Ett naturligt sätt att 

avsluta ett kalenderår är en verksamhetsberättelse där året som gått sammanfattas samt vad 

som ska uträttas under det kommande året och detta utgör sedan grunden för ett nytt 

måldokument.  

 

Det var lite diffusa besked, både från omsorgsnämndens ordförande och från de tre arbets-

ledarna, vad gällde verksamhetsberättelser. Omsorgsnämndens ordförande berättade först att 

verksamhetsberättelser skrivs varje år men när vi återkom till den frågan senare under inter-

vjun ändrade han sig. Tidigare hade vi fått reda på att den senaste verksamhetsberättelsen var 

från år 2000. Ordförande förklarade för oss att nämnden hade tagit ett beslut om att inte skriva 

verksamhetsberättelser för en tid. Anledningen till detta var att det har varit en lång process 

att ta fram det nya måldokumentet. 
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…hela tiden så skrivs ju vad som har hänt och under året och så, vi 
menar på att vi kan frysa in det ett tag tills vi har fått ett måldokument 
färdigt… 

 

Två av arbetsledarna berättade att det skrev verksamhetsberättelser men inte i lika stor om-

fattning som tidigare. Den tredje arbetsledaren hade aldrig gjort någon sådan.  

 

Avslutande diskussion 
 
Denna undersökning angående hur verksamhetsplanen utformas och används i det dagliga 

arbetet av vårdbiträdena började som en ganska teoretisk fråga där så gott som all litteratur 

var helt överens. Verksamhetsplanen var viktig och alla skulle vara delaktiga i utformandet 

för att sedan tillsammans arbeta mot målen. Hur skulle personalen annars kunna arbeta i ett 

företag om de inte kände till målen? Efter intervjuerna med vårdbiträdena var förvåningen 

stor då sex vårdbiträden på tre olika boenden inte hade någon som helst aning om äldreom-

sorgens verksamhetsplan. Ett av boendena hade dessutom en egen verksamhetsplan men 

ingen av de intervjuade vårdbiträdena var medvetna om att denna fanns. Avdelningschefen 

säger att det inte finns någon tradition i kommunen att arbeta efter verksamhetsplaner och att 

arbetet med budgetunderskottet överskuggar allt annat. Arbetsledarna får signaler uppifrån att 

verksamhetsplaneringen är lågprioriterad och skickar dessa signaler vidare till vårdbiträdena 

genom att verksamhetsplanerna hamnar i en pärm på kontoret. Trots detta fungerar äldreom-

sorgen, kanske inte helt bra, men det fungerar. Omsorgsyrken är kvinnodominerat och frågan 

är om det är kvinnors omsorgsrationalitet och deras förnuft och känsla för inlevelse i 

människors behov som är anledningen till detta. Har vi kvinnor omsorgen i generna eller är 

det undersköterskeutbildningen samt arbetskamraters hjälp som får det att fungera? Skulle 

organisationen fungera bättre om vårdbiträdena var delaktiga i verksamhetsplaneringen? 

Antagligen, all litteratur är av den meningen, även de vi har intervjuat anser att delaktigheten 

är viktig, förutom arbetsledarna(!), och efter vårt arbete är även vår åsikt densamma.  

                                                        
Politikerna diskuterar fram ett måldokument i målgruppsutskottet som består av ledamöter 

från olika partier. I samband med måldiskussionerna har målgruppsutskottet tittat på gamla 

mål, huruvida de fortfarande är relevanta och om verksamheten har uppfyllt dessa. Politikerna 

har även samtalat med tjänstemännen om vilka mål som är realistiska och genomförbara. Det 

framkom under intervjun med omsorgsnämndens ordförande att politikerna inte har underlag 

från verksamhetsåret i någon större omfattning och det kan bero på att det i måldokumentet 
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uttryckligen formulerats att utvärdering ska ske senast mars udda år. Det förefaller som att det 

är för lång tid mellan utvärderingarna. 

 
Lagen om kommunal redovisning reglerar delårsrapporteringen som ska omfatta 6-8 månader 

och en årsredovisning. I det här sammanhanget handlar det om en ekonomisk rapportering 

som visar hur verksamheten har gått ihop. Vi har tagit del av delårsrapporten för kommunen 

som omfattar januari-augusti 2003. I denna framgår att omsorgsnämnden har skrivit en verk-

samhetsberättelse som tar upp periodens händelser, framtiden och periodens driftresultat. Det 

framgår också av verksamhetsberättelsen att för äldreomsorgen beror avvikelserna på 

personalkostnader men det framgår inte varför dessa har blivit högre än budgeterat. I intervjun 

med juristen framkom att verksamhetsberättelser är viktiga för att dessa ligger till grund för 

nästa års budget som kommunfullmäktige beslutar om. Ekonomi och verksamhet går ihop 

som hand i handske och därför räcker det inte att endast utvärdera ekonomin. Genom konti-

nuerliga utvärderingar av verksamheten skulle arbetsledarna kunna göra löpande korrigeringar 

och detta skulle påverka det ekonomiska resultatet. Den undersökta kommunen har under en 

längre tid brottats med stora budgetunderskott och de har inte haft tid med verksamhetsut-

veckling. Genom att utvärdering sker i alla led skulle det leda till en ekonomisk medvetenhet i 

organisationen. Djupare analyser av verksamheten skulle även medföra att underlagen för 

budgetering förbättrades. En annan följd av kontinuerliga utvärderingar är att det möjligen 

skulle kunna ge arbetsro till verksamhetsutveckling. Den biten är lågt prioriterat i verksam-

heten på grund av att allt handlar om att få budgeten i balans.  

 

Verksamhetsplaner och målstyrda arbetsplaner är en del av de resurser som omsorgs-

personalen ska göra någonting av för att det i slutändan ska mynna ut i ett resultat. För social 

omsorgsverksamhet innebär resultatet att man gör rätt saker för brukarna utifrån deras behov.  

Det som också påverkar det slutgiltiga resultatet för brukarna är olika lagar som kommunen 

har att beakta och även olika policydokument som verksamheten har antagit. 

 

Avdelningschefen utformar den övergripande verksamhetsplanen utifrån politikernas mål-

dokument, som han sedan delger till arbetsledarna. Om avdelningschefen skulle ha en bättre 

dialog med tydliga direktiv till arbetsledarna om verksamhetsplanens värde skulle det med-

föra att de känner ett större ansvar för den vilket leder till ett större engagemang för att infor-

mera och kommunicera verksamhetsplanen med vårdbiträdena. Genom att arbetet med verk-

samhetsplanen skulle få ett större utrymme än vad den har i dag kan det innebära att resone-
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manget om pappersprodukt försvinner. Avdelningschefen var väl medveten om att verksam-

hetsutveckling är lågt prioriterad i kommunen på grund av att det i dagsläget handlar om att få 

budgeten i balans. Hans önskan var att verksamhetsplanerna skulle fungera som styrdokument 

så som läroplanen fungerar i skolan. Avdelningschefen ville att det skulle utvecklas en tradi-

tion att verksamhetsplan upprättades för varje arbetsplats. För att komma dit hän måste det 

komma klara och tydliga direktiv uppifrån och i det här sammanhanget är det viktigt att 

arbetsledarna får tid avsatt för detta samt att vårdbiträdena görs delaktiga. Genom denna  

delaktighet får de en helhetssyn på sitt arbete och då ökar engagemanget och kompetensen. I 

det tidigare nämnda policydokumentet om ledar- och medarbetarskap framgår att det ska 

finnas utrymme för både arbete, lärande och utveckling. Avdelningschefen nämnde under 

intervjun att hans vision är att ändra från en göra-kultur till en lära-göra-kultur. Tyvärr verkar 

det bara finnas plats för arbete och kanske är det så att policydokumentet också sätts i en pärm 

precis som verksamhetsplanen. 

 

När det gäller de målstyrda arbetsplanerna är de ett ypperligt bra bevis på hur delaktighet kan 

resultera i ett engagemang och kompetens. Genom att vårdbiträdena är med i upprättandet av 

de målstyrda arbetsplanerna leder det till att de känner ett ansvar att uppnå målen för  

brukarna. Vårdbiträdena nämnde i intervjuerna att de målstyrda arbetsplanerna är mycket 

viktiga som styrdokument av den anledningen att alla vet vad som ska göras hos den enskilda 

brukaren. Faran med att bara ha de målstyrda arbetsplanerna som styrdokument är att den 

anställde kan få en känsla av att bara vara en kugge i det stora maskineriet. Vårdbiträdet utför 

sina arbetsuppgifter enligt de målstyrda arbetsplanerna om och om igen. Arbetet kan bli 

enformigt och robotlikt och helheten försvinner vilket är till nackdel både för den egna 

arbetstillfredsställelsen och i arbetet med människor. Den här detaljstyrningen kan motverkas 

av målstyrning där vårdbiträdena är delaktiga i utformandet av en verksamhetsplan. Genom 

denna delaktighet skulle det innebära att den informella kulturen stödjer målen och detta 

skulle underlätta styrningen och samordningen. I och med detta utvecklas en vi-känsla i 

kommunen som kan minska det organisatoriska avståndet. 

 

För att den övergripande verksamhetsplanen ska få en mening och inte bara betraktas som en 

pappersprodukt måste den utvärderas. Utvärderingen leder till en resultatanalys av verksam-

heten och denna måste informeras och kommuniceras med arbetsledarna (Svensson, 1993). På 

det viset får arbetsledarna en återkoppling till den övergripande verksamhetsplanen vilket 

medför en kostnadsmedvetenhet hos dem som är viktigt då de har budgetansvar. Utvärde-
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ringen av den övergripande verksamhetsplanen bör ligga på avdelningschefen eftersom det är 

han som upprättar den. Genom avdelningschefens utvärdering får den politiska ledningen 

rapportering och det skulle innebära förbättrade underlag för politikernas beslutsfattande 

(Tengblad, 1990). Avdelningschefen berättade att det är sagt att utvärdering ska göras varje år 

men till omsorgsnämnden ska de lämna in en uppföljning vart annat år. Det kan man fråga sig 

är varför man gör en utvärdering varje år då den inte rapporteras till omsorgsnämnden och 

omvänt kan man undra varför omsorgsnämnden inte är intresserade av utvärdering varje år. 

Varje arbetsställe borde upprätta en egen verksamhetsplan och denna måste då utvärderas i ett 

arbetsperspektiv (ibid.). Detta innebär att uppföljning, utvärdering och analys görs för den 

enskilde anställde, dennes arbetsgrupp eller enhet som denne har överblick över. För att ut-

värderingsprocessen ska leda till förenklingar bör den påbörjas nerifrån vilket skulle medföra 

att när den når upp till avdelningsnivå är det mesta arbetet gjort. En annan fördel med konti-

nuerliga utvärderingar är att informationen uppåt förbättras och verksamheten får ett bra 

underlag för budgetprocessen. Genom utvärderingar kan arbetsgruppen löpande följa verk-

samheten och relatera arbetsuppgifterna till de uppsatta målen, det vill säga en återkoppling 

på resultatet. Det här arbetssättet leder till att arbetsgruppen lär sig mer om verksamheten och 

dess effekter vilket kan leda till att de blir bättre på problemlösning. Återkopplingen till resul-

tatet skulle kunna innebära att visionen om lära-göra-kultur kan bli verklighet.  

 

Sammanfattningsvis gav studien ett tydligt svar från de sex vårdbiträdena som intervjuats – de 

kände inte till verksamhetsplanen och de var inte delaktiga i utformandet av densamma men 

alla ville vara med om att utveckla verksamheten då det gällde deras egna arbetsplatser. Det 

framkom även att de övriga intervjuade, politiker, avdelningschef och arbetsledare, tyckte 

verksamhetsplanering var viktigt men det kom inte längre än så på grund av budgetunderskott 

och tidsbrist. Visionerna hos politiker och avdelningschef var stora om att i framtiden kunna 

arbeta mer med verksamhetsutveckling men så länge vårdbiträdena inte är delaktiga i verk-

samhetsplaneringen går organisationen miste om den kunskap och kompetens som finns hos 

dem. Det är trots allt de som är experter i omsorgsarbetet. 
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