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Abstrakt 
 
Denna C-uppsats i social omsorg är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på teorierna om 
ledarskap, ledarstilar och förändringar i organisationer inom social omsorgsverksamhet. Syftet 
med studien är att fördjupa kunskapen om organisationsförändringar inom social 
omsorgsverksamhet och att öka förståelsen för valet av olika ledarskapsstilar vid 
organisationsförändringar inom social omsorgsverksamhet. Resultatet som författaren till 
studien presenterar är att chefer/ledare inom social omsorgsverksamhet ständigt möter nya 
förändringar. Detta beror dels på samhällsutvecklingen och synen på funktionshindrade, dels 
på att chefer inom social omsorgsverksamhet stöter på nya situationer och problem inom sitt 
yrke som ledare. För chefer/ledaren innebär detta att han eller hon måste anpassa sin 
ledarskapsstil till den specifika situationen eller till det problem som ledaren kan hamna i. 
 
Nyckelord: ledarskap, ledarstilar, organisationsförändring och handikappomsorg. 
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1. Inledning 
 
Till min studie har jag valt ämnet organisation och ledarskap och har vidare tänkt studera 
ledarskap vid olika förändringar inom organisationer. Mitt intresse kommer av att jag har 
planer på att arbeta som enhetschef efter min utbildning men också från en intervju med en 
enhetschef under kursen arbetslivspsykologi som jag läste hösten 2006. Som ledare kan man 
stöta på olika förändringar inom organisationer och detta kan bland annat innebär utmaningar, 
svårigheter, motstånd, hinder och attityder, något som även jag kan komma att stöta på i 
framtiden som enhetschef. För att på bästa sätt lära mig hantera sådana situationer är jag 
intresserad av att studera olika typer av ledarstilar gällande att leda en organisation med en 
grupp människor. Min erfarenhet inom detta område är begränsad då jag inte varit med om 
någon större förändring i arbetslivet, utan enbart genom de enhetschefer jag kommit i kontakt 
med på arbetet. Under kursen ”Organisation och ledning” fick jag en inblick i vad ledarskap 
och organisationsförändring kan innebära, något som också gjort mig intresserad av detta 
ämnesval. 
 
 

2. Bakgrund 
 
I följande stycke kommer författaren till denna studie att definiera begreppet ledarskap och 
beskriva olika ledarstilar samt redogöra för förändring i organisationer. Vidare kommer 
författaren till studien att kortfattat redogöra för tidigare forskning inom ledarskap och 
organisationsförändring med betoning på social omsorg. Denna beskrivning av ledarskap, 
ledarstilar och organisationsförändring utgör också studiens teoretiska ansats. 
 
2.1 Ledarskap 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) innebär ledarskap ett speciellt beteende och att man som 
ledare har som avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Författarna 
skriver även att när ledningen sker inom ramen för en organisation så är avsikten oftast att få 
andra att arbeta för att förverkliga vissa mål, motivera dem till att prestera mer och få dem att 
trivas på sitt arbete. Detta innebär att ledarskap först och främst är en process mellan 
individer, och i andra hand att försöka påverka andra. Författarna ger tre aspekter på 
ledarskap: 
 

1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 
2. Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något. 
3. Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål. 

 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) arbetar ledaren inom ramarna för formellt mål, 
strukturer, nätverk av personliga och sociala relationer, kultur och maktförhållanden i 
organisationen samt i förhållanden till dess omvärld. Förhållanden som dessa skapar riktlinjer, 
sätter gränser för ledarnas handlingsfrihet och bestämmer i högsta grad innehållet i ledarens 
arbetsuppgifter. Utifrån ledarens organisatoriska positioner har han/hon möjligheter att 
påverka och form dessa förhållanden. Enligt författarna är detta ledarens viktigaste uppgift.  
Ahrenfelt (2001) definierar ledarskap på följande sätt; ledarskapet handlar om att skapa och 
leda integrerande processer, till exempel att koordinera agerande hos samtliga medarbetare i 
riktning mot mål. Ahrenfeldt (2001, s.52) menar att leda kan beskrivas som: 
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”att regissera situationer där andra människor får lyckas, där andra människor får bygga 
upp sin självkänsla och utvecklas. Inse och acceptera att du som förändringsledare för alltid 
är beroende av andra, dina medarbetare, för att du skall lyckas” . 
 
Enligt Ahrenfelt (2001) är ledarens uppgift att driva förändringsprocesser. Ledarskapet 
innebär att se en uppgift. Uppgiften kan handla om att koordinera människors agerande då de 
skall ta sig från en plats till en annan, det vill säga att skapa en förändring under minsta 
möjliga energiåtgång. Exempel på energi är mänskligt arbete, pengar, lokaler 
teknikutnyttjande etc. Kaufman och Kaufman (2005) definierar ledarskap på följande sätt; att 
ta initiativ, gå i spetsen, utveckla och formulera strategier, visioner och planera 
organisationen. Ledning uppstår när en person har inflytande över en större eller mindre 
grupp underordnande. En person blir utsedd som ledare genom sin kompetens och sina 
egenskaper. Ledaren får då befogenheter att fatta beslut om de centrala frågor som gäller 
arbetsutförande i gruppen. Ledaren har även mandat att framträda och fatta beslut. Ledarskap 
är inte bara en fråga om socialt inflytande, utan inflytandet har också ett praktiskt syfte som är 
knytet till måluppfyllelse. Ledarens centrala uppgift är att motivera till insatser och se till att 
arbetet samordnas, organiseras och utförs på ett sådant sätt att gruppen når de mål som satts 
upp för arbetet. 
 
2.1.1 Skillnad på begreppet chef och ledare 
 
Wolmesjö (2005) skiljer mellan chefskap och ledarskap. Chefskapet relateras till en formell 
position samt administrativa funktioner medan ledarskap relateras till ledningsfunktion. Även 
Enquist (2004) menar att det finns skillnader mellan att vara chef och att vara ledare. 
Chefskapet brukar i första hand förknippas med en formell ställning eller en persons plats i 
hierarkin. En ledare är en person som dels har den formella makten och alltså är chef, dels har 
förmågan att få folk med sig i samarbete mot gemensamma mål. Ledaren kan vara en person 
som inte formellt är chef men som har reell makt att påverka människor i en organisation. 
Ahltorp (1998) beskriver skillnader mellan begreppen chef och ledare. Chef innebär att ha en 
formell funktion. Chefsfunktionen innebär en position i organisationen med både ansvar och 
befogenheter i olika områden. Ledarskap är däremot något som växer fram i relation till dem 
man är satt att leda. Ledarskap handlar om en informell process som bygger på det osynliga 
kontrakt som växer fram mellan ledare och medarbetare. Ledarskap handlar om relationer till 
andra individer. Ledaren behöver inte ha några formella ansvarsområden eller befogenheter. 
Även Gustavsson, Gustavsson och Högberg (1998) skiljer mellan att vara ledare och chef. En 
ledare har under en viss tid eller vid en viss tidpunkt mer inflytande än andra i en grupp. 
Ledaren kan antingen bli utsedd av en grupp människor eller så kan han/hon utse sig själv 
som ledare. En ledare behöver inte ha en formell befattning och den som är/blir ledare har 
oftast en naturlig förmåga att leda. Ledaren kan ha både en formell och en personlig 
auktoritet. Den formella medföljer i befattningen eller i tjänsten och den personliga förvärvas 
genom till exempel egenskaper som kunskap, karaktär och en naturlig förmåga att leda. 
Exempel på ledare inom vård och omsorg är sjuksköterska, undersköterska och de 
vårdbiträden som är gruppledare inom hemtjänsten. En chef på en arbetsplats har en viss 
befattning i organisationen. Chefen är överordnad andra befattningshavare och får genom sin 
tjänst automatiskt en viss makt. En chef däremot har en formell befattning inom 
organisationen och han/hon är också en ledare. Exempel på chefer inom vård och omsorg är 
avdelningschef och klinikchef samt medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) i en kommun. 
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2.2 Ledarstilar 

 
Abrahamsson och Andersen (2000) beskriver begreppet ledarstil. Författarna menar att det 
handlar om det grundläggande draget eller mönstret i ledarens beteende. 
Ledarskapstilsbegreppet beskriver ledarens beteende, det vill säga vad ledaren lägger vikt vid 
när han/hon utför sitt ledarskap. Den vanligaste uppdelningen av ledarstilar gjordes på 1940 
talet. Dessa tre typer av ledarstilar är följande (Nilsson, 1993; Gustavsson, Gustavsson & 
Högberg, 1998; Wolven, 2000): 
 

• En auktoritär ledare: Ledarstilen baseras på den auktoritära personligheten som är 
moraliserande, rigid och intolerant. Personen vill gärna styra och ställa med sina 
underställda. Ledaren lägger tonvikten på sin makt och auktoritet. Personen upplever 
ofta kritik som ett hot mot sin position och han rådfrågar ingen utan fattar alla beslut 
själv. Ledaren upplever ”påverkansförsök” som ett slags fördröjning/hinder mot 
ledaren. Han bryr sig inte heller om relationerna i gruppen. Lydnad krävs av 
medarbetarna och personen drar sig inte för att hota enskilda deltagare. Arbetstagarna 
blir oengagerade och passiva eftersom de inte har något att säga till om och för att de 
inte har något ansvar. En strikt auktoritär ledare ser andra som opålitliga, lata samt 
okunniga och anser därför att de ska få order och direktiv uppifrån. Det är vanligt med 
aggressiva förhållanden mellan ledaren och medarbetarna. Det är inte heller ovanligt 
att ledaren inte är omtyckt av sina medarbetare. Det går att arbeta med en sådan ledare 
om gruppen är stor, eller när det gäller rutinuppgifter. Ledaren av denna typ måste ha 
kontroll över arbetet. 

• En låt-gå-ledare1: Denna typ av ledarstil innebär att ledaren uppträder passivt och 
utövar minimal kontroll. Ledarstilen brukar inte kopplas till någon speciell typ av 
personlighet. Det som däremot är vanligt hos en låt-gå-ledare är att han har en 
människosyn som innebär att medarbetaren fungerar bäst under fullständigt frihet utan 
onödiga direktiv, ramar, kontroll eller uppmuntran. Ledaren har svårt att ta egna 
initiativ vid olika åtgärder och när han/hon ska fatta beslut. Detta leder till att 
problemen oftast skjuts på framtiden. Den här typen av ledare är en person som inte 
ställer särskilt höga krav på sina medarbetare. Personen är väldigt otydlig i sin roll i 
gruppen och tar inte tag i konflikter. Information av ledaren kan endast fås då någon 
begär det, och den ges oftast vid fel tillfälle. Informationen är oftast så diffus att 
förvirring uppstår. En låt-gå-ledare överlämnar ofta ansvaret till sina medarbetare utan 
att ha gett klara besked om vad arbetet kommer att innebära, vilket leder till att 
personalen blir osäkra. 

• En grupporienterad ledar2: Ledarstilen baseras på demokratiska personligheter som är 
icke-moraliserande. Ledaren är flexibel, tolerant, öppen och nyfiken på nya idéer. 
Personen är en samordnare. Personligheten leder till en ledarstil som innebär att alla 
underställda blir informerade om målet. Det blir en allmän diskussion om 
organisationens mål och hur man på bästa sätt ska nå dem. Han vill att alla ska vara 
delaktiga och ta ansvar. Ledaren är öppen för olika förslag, synpunkter och idéer från 
de anställda. Detta kan påverka ledarens beslut. Ledaren av denna typ tar inte illa upp 
av kritik, utan anser att det är viktigt och nödvändigt för att uppnå de uppställda 
målen. Personen ser till att det finns jämlikhet i gruppen och vill gärna ha ett bra 
klimat och närhet i gruppen. Genom att ledaren tillvaratar personalens intresse ökar 

                                                 
1 Wolven (2000) använder sig av begrepp Lassez faire-ledarstil när han beskriver låt-gå-ledaren. 
2 För att slippa politiska övertoner använder Nilsson (1993) begreppet grupporienterad ledarstil istället för 
demokratisk ledarstil.  
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ansvarstagandet och engagemanget hos de anställda. Gruppen arbetar bra utan att 
ledare måste vara närvarande och man är bra på att lösa problem som kan uppstå i 
gruppen. Aggressivitet eller utstötandetendenser i gruppen visar sig sällan och andan 
är oftast god. Medarbetarna tycker oftast om den här typen av ledare och 
arbetstillfredsställelsen är oftast hög hos gruppen. 

 
2.2.1 Ledarstilsteorier 
 
Ahltorp (1998) använder sig av RONS - modellen som hjälp för att karaktärisera olika typer 
av ledningsstilar. Det finns fyra olika kategorier av ledningsstilar. Dessa fyra är inte 
heltäckande, men användbara när olika ledarbeteenden ska beskrivas. Den första kategorin är, 
R-resultatjägaren. Denna typ av ledare är ständigt på språng. Personen kommer alltid först till 
jobbet och är oftast den som går sist. Resultatjägaren är den som jobbar mest av alla. Personen 
vill ständigt förbättra sina arbetsprestationer och ser till att saker och ting sker snabbt. 
Resultatjägaren är den som alltid kommer springandes i korridorerna och den person som 
kastar ett ord till medarbetaren, då dessa möts. Han eller hon tillåter vilka arbetsrutiner som 
helst, men bara om det blir snabba resultat. Resultatjägaren är den som säger att om det blir 
tid över i helgen så kan man ju alltid göra nytta. Den andra kategorin är, O-organisatören. 
Personen med denna typ av ledarstil kommer alltid i tid och går i tid. Klockan skulle kunna 
ställas efter honom/henne. Organisatören har sina rutiner samt vanor. Det är en person som 
man kan lita på, han/hon är ärlig och konsekvent. Organisatören är en person som är väldigt 
bestämd när det gäller tider, till exempel när man har bestämt att ett möte ska ta en timme så 
är det som gäller. Den här typen av ledare tycker om att ha ordning och reda, har ordning på 
viktiga papper och förutom detta har personen sinne för det estiska i tillvaron. Det är mer 
viktigt för personen hur man presenterar saker, än innehållet som läggs fram. Personen 
accepterar inget slarv och han/hon anser att det som man lämnar ifrån sig ska vara utfört på ett 
snyggt och prydligt sätt. Organisatören är den person som är kvalitetsmedveten och den som 
är noggrann med dokumentation. Den tredje kategorin är, N- nytänkaren. Den här personen 
har ett helt annat temperament än de tidigare nämnda. Personen är spännande att ha som chef 
eftersom att man inte vet var man har honom/henne. Den här typen av ledare kommer 
oavbrutet med nya idéer och startar ständigt nya projekt. Ingen dag är sig lik för nytänkare. 
Typiska drag hos nytänkaren är att han/hon kommer ständigt med nya planer, personen är 
impulsiv och är den som tycker om förändring. Eftersom personen är impulsiv, kan han/hon 
inte alltid se konsekvenserna av sina handlingar. Medarbetarna som känner personen väl 
förstår och kan ofta förlåta, eftersom han/hon inte kan rå för att människor ibland blir sårade 
av dennes framfart. En annan negativ egenskap är att personens entusiasm kan slockna ganska 
snabbt. Nytänkaren är den som tycker allt nytta är både spännande och intressant. På grund av 
detta får medarbetarna ofta ta del av alla möjliga nyheter som dyker upp. Om medarbetarna 
lyckas följa med de snabba svängningarna, som ibland kan ske så blir jobbet mer spännande 
för dem. Den fjärde och sista kategorin är, S-samordnaren. Personen är mera stillsam.  Den 
här personen anser att man ska lägga mer tid på att prata sig samman, personen vill att man 
ska vara överens och han/hon vill att alla ska kunna komma till tals vid möten. Det sist 
nämnda leder ofta till att möten kan dra ut på tiden. Det egenskaper som en samordnare ofta 
har är värme och mänsklighet. Samordnaren blir en populär chef på grund av detta, samt för 
att han/hon är mån om sina medarbetare och för att personen vill hjälpa till med att lösa 
medarbetarens personliga problem. Personen är alltid öppen för dialog och han/hon är mycket 
närvarande. Detta för att visa att man som chef bryr sig om sina medarbetare. Samordnaren är 
en person som inte gilla konflikter och han/hon ser till att man är överens i arbetsgruppen. 
 
Fiedlers teori är en av de mest kända av alla interaktionsteorier. Fiedlers studie går ut på att 
finna skäl till varför vissa ledare är bättre än andra när det gäller att få underordnade att jobba 
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effektivt. För att resultatet ska bli effektivt i olika situationer krävs olika ledarstilar. Det 
centrala i denna teori är samspelet mellan ledaren och det sammanhang som ledaren verkar 
inom, ska fungera. Studien visar att ledarskapet är en process där ledaren samverkar med den 
situation som ledarskapet utövas i. Ledaren måste vara uppmärksam på situationsfaktorer som 
påverkar de underställda och ledaren måste således anpassa sitt beteende efter dessa faktorer 
om han/hon ska vara effektiv. Ledaren är ”effektiv”3 på grund av situationsfaktorer och 
samspelet mellan ledaren och situationen. Det väsentliga i teorin är huruvida ledarstilen är 
anpassad till situationen eller inte. Fiedler utvecklade först en metod för att bestämma vilka 
grundläggande ledarstilar en ledare ska ha. Sedan utgick han från att ledarstilen måste ha ett 
samband med vilken attityd ledaren har till sina underordnade. Fiedler fann genom sin 
forskning tre kritiska faktorer i ledningssituationen och dessa faktorer bestämmer vilken 
ledarstil som är effektivast för ledaren. De mest betydelsefulla av faktorerna är 
uppgiftsmotiverad och relationsmotiverad ledarstil. Ledare som är uppgiftsmotiverade vill 
först och främst utföra sina arbetsuppgifter och därefter lösa problem. Den 
relationsmotiverade ledaren har som ambition att skapa goda relationer till sina medarbetare 
och få en uppskattad position bland dem. Det finns även en tredje ledarstil i Fiedler teori. 
Denna ledarstil innehåller en blandning av de två tidigare nämnda inriktningarna och kallas 
socioavhängig ledarstil. Det finns faktorer i ledningssituationen4 som avgör vilken ledarstil 
som är effektivast. Den första är ledarens motivation och den andra är hur ledarens kontroll 
samt inflytande över sin ledarsituation, påverkar ledarens effektivitet samt organisationens 
effektivitet. Det finns tre förhållanden som bestämmer ledarens kontroll och inflytande på 
situationen (Abrahamsson & Andersen, 2000; Jacobsen & Thorsvik, 2002): 
 

1. Förhållandet mellan ledare och underordnade: utgår från i vilken grad de 
underordnade stödjer sin ledare. 

2. Uppgiftsstrukturen: gäller i vilken grad arbetsuppgifterna klart anger mål och 
procedurer och om beskrivning för arbetsutföranden finns. 

3. Ställningsmakt: utgår från i vilken grad ställningen ger ledaren makt att belöna och 
straffa sina medarbetare. 

 
Dessa variabler utgör inte hela ledningssituationen, utan teorin menar att det även är ett 
uttryck för vilken grad ledaren har kontroll samt hur man kan påverka. Fiedlers hypotes 
gällande vilken ledarstil som lämpar sig bäst i de olika situationerna är, att en 
uppgiftsorienterad ledare fungerar bäst i situationer som antingen är mycket gynnsamma eller 
mycket ogynnsamma för ledaren. En relationsorienterad fungerar bäst i situationer som är 
delvis gynnsamma eller delvis ogynnsamma. Denna hypotes handlar om vilka speciella krav 
som situationen ställer för att ledaren ska kunna bidra till att medarbetarna arbetar effektivare. 
Fiedlers delar in situationskontroll i tre zoner; stark kontroll, moderat kontroll och svag 
kontroll.  De slutsatser som Fiedler har tagit är att kombinationen av relationsmotiverande 
ledarstil och moderat situationskontroll ger effektivitet, samt att kombinationen av 
uppgiftsmotiverande ledarstil och stark kontroll över ledningssituationen ger effektivitet. 
Däremot är inte uppgiftsmotiverande ledarstilen effektiv, om ledaren har moderat kontroll 
över sin situation. Enligt detta är ledarskapet situationsbetingat. Den effektivaste ledarstilen är 
alltså helt beroende på vilken situation ledarskapet utövas i. Det är därför viktigt för ledaren 

                                                 
3 Fiedler definierar effektivitet i termer av gruppens prestationer i förhållanden till gruppens tilldelade primära 
uppgift. Det övergripande måttet på effektiviteten är gruppens prestationer (Abrahamsson & Andersen, 2000). 
4 Det Fiedler menar med ledningssituation är vilken grad ledaren kan förutsäga och bestämma vad de 
underordnade vill göra och vad resultatet av deras handlingar och beslut kommer att bli. Detta innebär att ledare 
kan förutsäga vad som skall ske när ledaren önskar något gjort i organisationen (Abrahamsson & Andersen, 
2000). 
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att lära sig att diagnostisera situationer; veta när de är effektivast och i vilka situationer de inte 
lyckas (Abrahamsson & Andersen, 2000; Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
2.3 Förändring i organisationer 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002, s.439) handlar organisatorisk förändring om att 
någonting förändras och detta kan ske antingen genom att: 
 

1. Det utvecklas nya element utöver de som organisationen redan har. Det kan till 
exempel vara ett företag som inrättar en ny avdelning för marknadsföring. 

2. Existerande element kopplas samman eller delas upp på ett nytt sätt. Exempel på 
sådana förändringar finner vi i att de allra flesta norska kommuner har slagit samman 
hälsovårdsnämnden och socialnämnden till en nämnd med gemensamma ordförande, 
eller att ett större företag delar upp en avdelning i två resultatenheter. 

3. Man avskaffar existerande element. Det kan innebära att något helt nytt kommer i 
stället. Men också att det gamla överges. Sådana förändringar kan vara nedläggningar 
av en särskild avdelning eller en speciell funktion i organisationen. 

 
Enligt Jacobsen och Thorsvik kan förändringar många gånger innebära ett nytänkande, till 
exempel att man ska göra något nytt. Författarna vill poängtera att en förändring inte alltid 
behöver betyda att något nytt är på gång. Enligt författarna så finns det organisationer där man 
har återgått till det gamla och välkända organisationsstrukturer, målsättningar etc. 
Förändring handlar om förhållanden så som (Jacobsen och Thorsvik, 2002, s.440): 
 

1. Förändring av uppgift, teknik och/eller mål och strategi. Detta innebär att en 
organisation kan hitta nya sätt att utföra existerande uppgifter, att man t.ex. använder 
ny teknik genom att automatisera en uppgift eller att man justerar mål och kanske 
byter strategi. 

2. Förändring i organisationens struktur, något som innebär förändring i hur 
arbetsuppgifter delas upp och samordnas, hur man kontrollerar och styr organisationen 
eller viktiga slags belöningssystem man använder. 

3. Förändring av organisationens kultur, något som innebär ändrade antaganden, normer 
och vädringar. 

 
Angelöw (1991) definierar förändring som något ändras från ett tillstånd till ett annat. 
Förändringar i samhället har skapats genom människors beslut och handlingar. Förändring är 
dynamisk, det vill säga en fortlöpande process och en naturlig del av det vardagliga arbetet. 
Ahrenfelt (2001, s.9) beskriver förändring på följande sätt: 
 
 Förändring är det tillstånd vi befinner oss i under hela livet, i arbete och i privatliv. Vissa 
faser i livet är lugna, andra häftiga och kaotiska. Förändring är också det tillstånd varje 
organisation befinner sig i under hela sin levnad i lugn och i kaos. Förändring är ett tillstånd 
och saknar därför en absolut början, en given mitt och ett absolut slut. Förändringskunskap, 
förändringsledning och utvecklingsarbete utgör därför organisationens överlevnadsledning! 
 
Ahrenfelt (2001) menar att det finns förändring av första och andra ordningen. Förändring av 
första ordningen är en förändring inom systemet som handlar om att övergå från ett inre 
tillstånd till ett annat, utan att förändra själva systemet. Förändringar sker genom att man 
förnyar något som redan finns, men man förändrar inte organisatoriska tankmönster eller 
organisatoriskt agerande. Inom förändring av första ordningen görs nya kombinationer av 
gamla mönster. Detta gör att organisationen håller kvar sina gamla traditioner och system 
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intakta och oförändrade. Exempel på detta är då försäkringskassan får nya regler som 
riksdagen har beslutat. Handläggarna tvingas lära sig de nya reglerna men kan i stort sett 
bibehålla sitt gamla sätt att tänka, sitt gamla arbetssätt eller sitt gamla beteende gentemot den 
försäkrade. Ledarskapet behöver inte påverkas vid förändring av första ordningen. Ledningen 
behöver inte engagera sig i nyheterna eftersom dessa inte får några organisatoriska 
konsekvenser ur ett strategiskt perspektiv. Förändring av andra ordningen handlar om att hela 
systemet förändras. Tankemönster, verklighetsbeskrivning och agerande förändras. 
Verkligheten ses i förändring av andra ordningen med ny annorlunda förståelse. Detta kan 
leda till att ledningen inte längre upplever gamla problem som problem och att nya problem 
har skapat lösningar till gamla problem. Då allt är förändrat ser verkligheten annorlunda ut. 
Detta ger möjlighet att få ett helt nytt beslutsunderlag. Beslutsunderlaget kan i sin tur hjälpa 
till att agera på ett helt nytt sätt. Exempel på detta är när en handläggare på försäkringskassan 
får besked om att han/hon inte kommer att få mer regler och detaljerade beskrivningar om hur 
handläggning av ärenden ska gå till. Personen ska istället arbeta efter mål. Vägen dit kan se ut 
på många olika sätt. Tänkandet och agerandet kommer att förändras från grunden. Personen 
ska gå från att ha varit styrd och kontrollerad till att själv ta ansvar för hela arbetsprocessen. 
Hela myndigheten förändras och nya roller tillkommer, medan andra försvinner på grund av 
arbetsbrist. Ledarskapet påverkas i stor utsträckning vid alla förändringar av andra ordningen.  
Chefen måste bli ledare. Denna ska vara lagledare, människokännare, målsättare, 
kommunikatör, uppföljare, utvecklare, pådrivare etc. Då trycket varierar, behöver 
organisationer röra sig och anpassa sig till en ständig föränderlig omvärld och kontinuerliga 
kontextuella förändringar. Om detta ska klaras av behövs det organisatorisk 
förändringskompetens som kan hantera, leda och genomföra förändringar av första och andra 
ordningen. Enligt Kaufman och Kaufman (2005) är förändringstakten hög i det moderna 
organisationslivet och i den moderna företagsverksamheten. Samhället blir alltmer beroende 
av att kunna skapa nya idéer som är inriktade på förbättring och utveckling av nya produkter, 
arbetsprocesser och strategiska riktlinjer, för att kunna hänga med och vara 
konkurrenskraftiga. 
 
2.4 Tidigare studier 
 
Genom litteraturundersökningar har jag funnit tidigare forskning som riktar sig mot ledarskap 
i organisationer och förändring i organisationer.  
 
Ahltorp (2003) har skrivit en avhandling om ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv. Studien5 
går ut på att undersöka olika modeller för ledarskap och ledarstilar. I studien jämförs också 
hur chefer och medarbetare ser på ledarens sätt att leda och kommunicera. Ahltorp utgår i sin 
studie från två modeller. Den första är RONS - modellen som beskriver olika ledarstilar. De 
grupper av beteenden som Ahltorp har fått fram genom sin undersökning är; den operative 
genomföraren, den lagspelande coachen, den mänskliga förvaltaren, den drivande 
entreprenören, den sociale visionären, den analytiske strategen, den extreme resultatjägaren, 
den extreme organisatören, den extreme nytänkaren och den extreme samordnaren. Den andra 
modellen kallar Ahltorp för rollorienterad modell och hon använder sig av ett instrument som 
hon kallar för FLIS6. Undersökningen visar att chefernas självskattning överensstämmer med 
de sex ledarstilarna. Däremot framkom av undersökningen att medarbetarna inte ser lika 
tydligt de nyanser som cheferna har med i sina bedömningar. I undersökningen framkommer 
                                                 
5 I studien deltog bland annat 32 mellanchefer från vård och omsorg samt privat (Ahltorp, 2003).  
6 FLIS är ett frågeformulär med 68 frågor som deltagarna i studien får ta ställning till. Detta görs genom att på 
en femgradig skala ange hur ett visst beteende är. FLIS utgår från de sex första ledarstilarna (1-6 ovan). Utöver 
detta beskrivs i FLIS – frågorna, ett antal olika kommunikationssätt (Ahltorp, 2003).  
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även att det finns skillnader mellan chefernas och medarbetarnas beskrivningar av 
kommunikationsstilar. 
 
Wolmesjö (2005) har skrivit en avhandling om ledningsfunktion i omvandling. Där beskrivs 
politikernas samt chefers syn på och upplevelser av chef- och ledarskap inom kommunal 
äldre- och handikappomsorg. Det resultat som Wolmesjö presenterar i sin studie är att 
övervägande delen av både politiker och tjänstemän är överens om att den viktigaste 
förmågan hos en bra chef är att kunna lösa problem, motivera andra och ge och ta kritik 
(funktionella kompetensen). Studie visar också att både tjänstemän och politiker anser att den 
yrkesetiska kompetensen är mindre viktig och den prioriteras lägst. Både politikerna och 
överordnande chefer anser att en bra chef ska ha ett professionellt bemötande i kontakt med 
kunder. En chef ska vara tydlig och leda verksamheten mot ett mål. Ett stort antal politiker 
lyfter även fram betydelsen av att kunna hantera medarbetare och svåra etiska 
personalrelaterade problem. Resultat visar också att personliga egenskaper som är viktiga hos 
chefer är till exempel att vara psykisk stark och klok och att våga dela med sig av egna styrkor 
och svagheter. En av de nya krävande uppgifterna som flera av de högre tjänstemännen talar 
om handlar om krav på en ökad omvärldsbevakning. Detta medför nya krav på förändring och 
förmåga att ta till sig nya uppgifter inom kommunala organisationer. En av de högre 
tjänstemännen i undersökningen menar att kriterierna för vad en duktig chef är, är en chef 
som är klar över sitt uppdrag och kan leda sin verksamhet framåt. Vidare betonas att chefen 
måste kunna arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete på ett dynamiskt sätt, det vill säga 
få personalen med sig.  
 
I Wolmesjös (2005) enkätundersökning handlar en av frågorna om kompetens och en fråga 
om den viktigaste kunskapen en chef behöver ha. Både politiker och tjänstemän svarade att 
den viktigaste kunskapen en chef behöver är kunskap om och förtrogenhet med arbetsledning. 
Därefter kommer kunskap om och förtrogenhet med verksamhetsområdet. På tredje plats i 
rangordningen hamnar kunskap om och förtrogenhet med budget och ekonomi. Politiker 
värdesätter i undersökningen att kunskapen om verksamhetsområdet är lika viktigt som 
budget och ekonomi, något högre än tjänstemännen, avseende denna fråga. I Wolmesjös 
studie framkommer att både kvinnor och män prioriterar den funktionella kompetensen högt, 
följd av den strategiska och den personliga. En jämförelse mellan könen visar att både kvinnor 
och män anser att det viktigaste hos en bra chef är kunskapen om arbetsledning. I 
undersökningen betonas detta starkare av kvinnor än av män.  Män i sin tur prioriterar 
kunskapen om verksamhetsområdet högre än kvinnorna i enkätstudien och i intervjuerna.  
Kvinnor beskriver generellt sitt ledarskap i termer av omsorg och med fokus på relationer. 
Kvinnorna anser att den funktionella kompetensen är viktig men även att det är viktigt med 
kunskap om arbetsledningen. Männen i undersökningen beskriver däremot generellt sitt 
ledarskap med termer som lånas från idrottens område (coach laget, spela med det lag vi har). 
Männen anser också att den funktionella kompetensen är viktig men fokuserar mera på 
verksamhetsansvaret. Resultatet av undersökningen visar både likheter och skillnader i de 
kompetenskrav som politiker och tjänstemän i den kommunala äldre- och handikappomsorgen 
anser bör ställas på chefer och ledare.  Delar av Wolmesjö empiriska studie (intervjuerna med 
tjänstemännen och chefer) antyder att det behövs en specifik professionsutbildning för chefer 
inom socialt arbete. Enligt Wolmesjö konstruerar politiker och tjänstemän tillsammans en 
idealbild av hur ledare bör vara. Studien visar dock på att organisationsformen i de tre 
fallstudiekommunerna (som hon använder i sin studie) påverkar utvecklingen av 
ledningsfunktionen i olika riktningar. Chefer intar skilda positioner i verksamheten. Enligt 
Wolmesjö påvisar en analys om professionsidentitet för chefer inom äldre- och 
handikappomsorg, behovet av olika ledare och ledarstilar, snarare än en gemensam. 
Wolmesjö skriver i sin avhandling att det mest häpnadsväckande resultatet i studien är att man 
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tycks ha varit oförutseende och blivit överraskad av de effekter organisationsförändring fått 
för arbetsledarfunktion. Hennes studie visar att samspelet mellan politiska beslut och 
genomförande tyder på att de initierande förändringarna ibland fått oväntade konsekvenser. 
Enligt Wolmesjö skulle detta kunna vara förklaringen till varför entusiasmen över olika 
organisationsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen tycks vara så kortlivade. 
Hennes studie visar att samtliga fallstudiekommuner efterfrågar ett tydligare ledarskap och 
ställer liknande formella krav på ledaren. Studien visar också att samma krav ställs trots att 
ledningsfunktionen utvecklas åt olika håll. En iakttagelse som Wolmesjö bland annat har gjort 
är att ledarskapet innebär ett dilemma oavsett organisationsform. Det Wolmesjö menar är att 
svårigheterna bottnar i den utsatta positionen, dels mellan myndighet och brukare, dels mellan 
tjänstemännens värderingar, som har fokus på en rättviseprincip.  
 
Edvardsson (1997) har i sin avhandling gjort en pilotstudie om förändringsprocesser i 
kommunala organisationer. De slutsatser som Edvardsson drar är att planeringsfasen har olika 
betydelse för olika grupper av människor i organisationen. Detta leder till att framtiden kan 
ses med olika ögon. Studien visar att meningsskapandet i grupper har stor betydelse vid 
förändringsarbete. Exempel på faktorer som är viktiga i detta sammanhang är var olika 
grupper är lokaliserade och relationen till ledningen och till varandra. Här har betydelsen av 
närhet och/eller distans till ledningen samt tillgången till information varit av stor betydelse. 
Meningsskapandet är lokalt. Detta innebär enligt Edvardsson att människor inom varje grupp, 
i första hand intresserar sig för det som sker i den närmaste omgivningen. Enligt Edvardsson 
är det på grund av detta som människors framtidssyn och känslor förändras vid 
planeringsprocessen. Studien visar även att kommunledningen ger mening i den övergripande 
organisationen. Edvardsson påstår att ideologiska strukturer7 både kan möjliggöra och/eller 
begränsa meningsskapandet och organisationsstrategierna. Slutsatsen som Edvardsson drar är 
att viktiga ställningstaganden tas i planeringsfasen vid förändringsprocessen, och att mening 
ges och skapas.  
 
Szucs (2004) artikel bygger på skyddsombudens uppgifter om omorganisationer och ohälsa 
vid flertal kommunala arbetsplatser. Studien bygger på en tidigare undersökning gjord år 
2000, med verksamheternas personal. Denna studie uppvisar ett starkt samband mellan oro för 
omorganisering och långa sjukskrivningar i kommunen. Målet med Szucs studie är att visa 
när och varför de kommunala förändringsarbetena leder till en hög grad av ohälsa, 
sjukskrivningar och långtidssjukskrivningar/förtidspension. Enligt Szucs anger både 
offentliga utredningar och forskning att organisationsförändringar är förklaringen till varför så 
många är långtidssjukskrivna inom offentlig sektor. I undersökningen framkommer att det 
finns ett starkt sammanband mellan personalens oro för omorganisation och 
långtidssjukskrivning/förtidspension. Studien visar att organisatorisk oro och ohälsa (med 
sjukskrivningar, långtidssjukskrivningar och förtidspension) påverkar genomförandet av 
förändringsarbetet, att arbetsplatser har blivit utsatta för upprepade omorganisationer och/eller 
att en viss organisationsmodell införts på arbetsplatsen. Undersökningen visa att cirka 60 
procent av omorganisationer har framkallat oro i ganska hög grad, eller mycket hög grad. 
Första slutsatsen som Szucs drar är att det finns ett starkt samband mellan organisatorisk oro 
och därpå följande sjukskrivning och långtidssjukskrivning/förtidspension. Undersökningen 
visade även att desto större organisatoriska oron var bland personalen vid en arbetsplats eller i 
en kommun år 2000, desto allvarligare grad av sjukskrivning, långtidssjukskrivning eller 
förtidspension vid arbetsplatsen eller i kommunen år 2003, enligt skyddsombudens 
rapportering. Enligt Szucs är de vanligaste personalpolitiska konsekvenserna (när 

                                                 
7 Enligt Edvardsson (1997) är ideologiska strukturer ett sammanfattande begrepp för  
handlings-, tanke- och dialogstrukturer. 
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omorganisation har skapat oro hos personalen) protester, dålig stämning, konflikter och 
ohälsa. Undersökningen visar att i 20 procent av fallen har den organisatoriska oron vid 
omorganisationen lett till hög grad av sjukskrivning, långtidssjukskrivning eller 
förtidspension. Studien visar andra personalkonsekvenser som till exempel missnöje, tystnad 
och konflikter mellan ledning och personal. Den andra slutsatsen som Szucs tagit, är att 
antalet omorganisationer vid arbetsplatsen och hur ledningen har hanterat processen, har haft 
stor betydelse för graden av ohälsa. Resultatet visar tre typer av ledarskap vid 
förändringsprocessen; ledarskap som antingen karaktäriseras av järnvilja eller kompromiss, 
pseudodemokratiska processer (där personalen kallas till dialog men sedan körs över) och när 
omorganisationen präglas av stor otydlighet (speciellt i processens inledningsskede). För att 
undvika organisatorisk oro och ohälsa vid omorganisation menar Szucs att man måste vara 
tydlig (framförallt vid inledningsfasen/-skedet), kompromissvilja och låta 
personaldemokratisk process få löpa linan ut i de fall sådan påbörjas. Det som nås med en 
sådan process är tillit, snarare än oro. Den tredje slutsatsen som Szucs drar genom sin 
undersökning är att omorganisationens syfte eller organisationsmodellen är av mindre 
betydelse i detta sammanhang.  
 
2.5 Social omsorg 
 
Begreppet social omsorg omnämns i Regeringsformen (SFS, 1974:152  2§).  
 
 Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål 
för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till 
hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.  
 
Kangas-Fyhr och Wilhelmsson (1994) beskriver begreppet social genom; människors 
omgivning och levnadsförhållanden. Omsorg är uttryck för; omtanke, omtänksamhet, intresse, 
uppsikt, tillsyn, skötsel, försorg och återgärd. Exempel på verksamheter som utföra omsorg är 
barnomsorg, äldreomsorg, omsorger om utvecklingsstörda, handikappomsorg eller individ- 
och familjeomsorg. Kangas-Fyhr och Wilhelmsson (1994) menar att social omsorg innebär: 
 

• Att olika personer skapar relationer till dem som får omsorg. 
• Att sörja för människors levnadsförhållanden på ett kärleksfullt sätt. 
• Att öka och stimulera individens egen förmåga men också att hjälpa eller stödja 

honom/henne. 
 
Nordin (i Gustavsson och Möller, 1998, s.262) skriver bland annat detta om social omsorg; 
 
 Social omsorg är en diskurs i Focalts mening, på så sätt att människor har en viss 
uppfattning om vad det är, en uppfattning som styr yttranden och agerande; som lägger 
grunden för gränsdragning, för hjälpinsatser såväl som för stämpling, marginalisering och 
uteslutning; som mer eller mindre genomgripande, på gott och ont, påverkar människors liv. 
 
Social omsorg består i att hjälpa människor med olika funktionshinder och de personer som 
har särskilda behov, för att dessa människor ska kunna hantera sin vardagliga livsföring 
(Eriksson, Jansson och Cech i Gustavsson och Möller, 1998). De inriktningar som finns inom 
social omsorg är att äldre och funktionshindrade ska få leva ett gott liv så länge som möjligt. 
Återgärderna ser olika ut beroende på vilka behov omsorgstagarna har (Gustavsson och 
Möller, 1998). Blomdahl Frej (1998) beskriver också social omsorg på liknande sätt. Social 
omsorg består i att hjälpa funktionshindrade och/eller dem med särskilda behov för att dessa 
människor ska kunna hantera sitt vardagliga liv. Omsorgsarbetaren och socialpedagogen ska 
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tillsammans med den funktionshindrade försöka bevara, utveckla, förändra och skapa 
livsstrategier för och i olika livssituationer. Enligt Göthson (2000) handlar socialt 
omsorgsarbete om att möta människor i behov av stöd och hjälp. Inom socialt omsorgsarbete 
finns en strävan efter att ge individuell anpassad omsorg och service utifrån ett 
socialpedagogiskt förhållningssätt. Att ha ett socialpedagogiskt förhållningssätt går ut på att 
man arbetar med att frigöra och utveckla en människas resurser med respekt för individens 
självbestämmande och integritet. I socialt omsorgsarbete ansvarar man för att människor ska 
få service, vård och omsorg. Det finns inga givna standardlösningar i socialt omsorgsarbete, 
utan arbetslaget diskuterar vilka metoder som kan vara lämpliga att använda i olika 
situationer. Det vill säga man tittar på människans behov och vilka förutsättningar den 
enskilde individen har. Det är viktigt att regelbundet diskutera, utvärdera och eventuellt 
förändra metoderna. Enligt Blume, Karlström och Lennartsson (2000) innebär begreppet 
social omsorg; att ge stöd och hjälp åt människor i verksamheter som äldreomsorg, 
handikappomsorg, omsorg om utvecklingsstörda, barnomsorg eller individ- och 
familjeomsorg. Begreppet social betyder samhälls- eller samhällelig och omsorg betyder att 
sörja för. 
 
2.5.1 Förändring inom social omsorg 

 
Under 1990-talet skedde tre omfattande reformer inom social omsorgsverksamhet som berör 
äldre och funktionshindrade: Ädelreformen, Handikappreformen och Psykiatrireformen 
(Socialstyrelsen, 1997). 
 
Enligt Cech (i Gustavsson & A. Möller, 1998) sker förändringsarbete inom social omsorg i 
organisations- och i individnivå. Exempel som Cech ger i detta sammanhang är 
kommunaliseringsprojektet i Värmland. Där gjorde man en undersökning för att få kunskap 
om den funktionshindrades erfarenheter och för att medvetandegöra personerna om deras 
möjligheter till förändring. Enligt Holgersson (2004) fick kommunerna ökad frihet att utforma 
sin nämnd- och förvaltningsorganisation, i samband med den nya kommunallag som 
utformades 1992. Samtliga kommuner har använt sig av de möjligheter som den nya 
kommunallagen gav och våren 1993 hade 21 kommuner någon variant av decentraliserad 
kommunorganisation med kommundelsnämnd. När det gäller decentralisering, så har flertal 
av kommunerna också ansvaret för socialtjänsten. Över 40 procent av kommunerna hade år 
1995 en barn- och utbildningsnämnd, tre fjärdedelar hade socialnämnd och cirka 15 procent 
hade en omsorgsnämnd. Under de första åren av 1990-talet hade de flesta kommuner 
förändrat nämnd - och förvaltningsorganisationen. Vid 1990-talet slut fanns det inte något 
enhetligt organisationsstruktur för socialtjänstens nämnd- eller förvaltningsorganisation. 
Under 1990-talet hade de flesta kommuner provat nya former av verksamhet och 
styrmodeller, anslagsstyrning, beställar- utförarmodeller, entreprenaddrift, kundvalssystem 
och resultatenheter. Gustavsson, Gustavsson och Högberg (1998) menar att det sker en 
samhälls- och organisationsutveckling, där både privata och offentliga företag tävlar om att få 
driva och att organisera sjukhem. Inom kommun och landsting har nya organisationsformer 
med beställare och utförare införts. Enligt Gustavsson, Gustavsson och Högberg (1998, s.75) 
går detta till på följande sätt: 
 
 Kommunpolitikerna beslutar om beställningen som sker genom avtal med utförarsidan8. 
Beställarkontorets tjänstemän upphandlar och följer upp avtal med utförarsidan. 
Utförarsidan ansvarar för och bedriver verksamhet efter vad som beslutats. 
 

                                                 
8 Exempel på utförarsidan är: Servicehus, sjukhem, skolor, daghem och fritidshem (Gustavsson, Gustavsson och 
Högberg, 1998). 
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Gustavsson, Gustavsson och Högberg (1998) menar att politikerna är beställare och 
företrädare för invånarna i kommunen. Oftast är avtalsperioden på tre år och när anbuds läggs 
så avgör politikerna vilket anbud som är bäst med hänsyn till kvalitet och pris. Reformerna 
som rör vård och omsorg har gjort det möjligt för funktionshindrade att leva ute i samhället. 
Det är även av stor vikt att det finns ett aktivt förändringsarbete inom vård och omsorg om de 
nya formerna av vård och omsorg ska fungera väl. Hjälparens, hjälptagarens och anhörigas 
erfarenheter måste tas tillvara, för att förändringsarbetet ska fungera för utveckling av ny 
kunskap och nya arbetsformer. Det är i samarbetet mellan dessa tre parter som nya arbetssätt 
kan utvecklas för att bemöta den enskildes behov och önskningar. Nilsson, Noren-Winsell och 
Djärv (1999) menar att förändringsarbete påbörjas ibland uppifrån och ibland nedifrån i 
organisationen. Ibland kan direktiv även komma från intressenter utanför organisationen. 
Både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen har fört med sig en utveckling av 
organisationen. Enligt Nilsson, Noren-Winsell och Djärv löser inte en ny organisationskultur 
några problem i vård och omsorg, om inte förändringen innebär en påverkan av normer, 
värderingar och grundtaganden hos organisationsmedlemmarna. Enligt Ahltorp (1998) 
kommer nya organisationer att formas. Företagen kommer att organisera arbetet på ett nytt 
sätt för att möta framtida förändringar. Det skulle innebära flexiblare arbetstider, flytande 
semestrar, säsongsvariationer på arbetstimmar. I framtiden kommer det att bli mindre hierarki 
och mindre formell tyngd. Inom den offentliga sektorn kommer man med stor sannolikhet gå 
över från en förvaltande organisation till organisation med fokus på samspel mellan 
organisationer och marknad/kunder. Fler matrisorganisationer9 kommer att växa fram och 
cheferna kommer successivt att tappa makten. Självstyrande grupper av medarbetare kommer 
att bli fler och det kommer att bli mer teamarbete än det hittills har varit. Även nätverket 
kommer att bli allt viktigare. 

 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
I följande stycke redogörs för problemformulering, studiens syfte samt de frågeställningar 
som använts under undersökningen. 
 
3.1 Problemformulering 

 
Enligt Ahltorp (1998) möter framtidens ledare större krav på att kunna hantera 
organisationsförändringar. Ledaren skall kunna hantera avveckling och utveckling, samt att 
planera för expansion och för avveckling. Framtidens ledare kommer bland annat att ansvara 
för avveckling av resurser och personal, mänskligt och konstruktivt sätt blir alltså utmaningar 
för framtida ledare. Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att de första teorierna om ledarstil 
där man antog att det finns en stil som ger de bästa resultat oberoende vad som kännetecknar 
situationen. Författarna menar att en viktig del i sammanhanget är relationer mellan ledare 
och underordnade samt vilken effekt ledarstilen har på den underordnade.  
 
Engquist (2004) menar att chefer bör ha en policy eller en filosofi som han/hon kan stå för, 
särskilt då när budskap och krav kommer uppifrån och nedifrån och som kan vara ganska 
motsägelsefulla. En sådan chef kan åtminstone ge trygghet åt medarbetarna genom att de 
känner till den filosofi som chefen har och styrs av. Enligt Engquist försöker många 

                                                 
9 Matrisstrukturen kännetecknas av att man har beslutat att lägga stor vikt på fördelarna av att samla likartade 
uppgifter som inköp, produktion och intern service till särskilda avdelningar för att fördelarna av att inrätta 
särskilda enheter för att betjäna skilda produkt- och marknadssegment (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
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medarbetare utsätta sina chefer för motstridiga krav och önskemål som inte går att 
tillmötesgå. Engquist skriver att chefen skall vara strikt och strukturerad men också lyssna 
och medge frihet för andra att skapa. Chefen skall vara stark men mänsklig. Chefen skall vara 
begåvad men inte alltför briljant och ha självförtroende men samtidigt vara ödmjuk.  
 
För att begränsa ämnet planerar författaren till denna studie att studera ledarskap vid 
förändringar inom social omsorgsverksamhet och ledarskap inom social omsorgsverksamhet. 
 
3.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om organisationsförändringar inom social 
omsorgsverksamhet och att öka förståelsen för valet av olika ledarskapsstilar vid 
organisationsförändringar inom social omsorgsverksamhet. För att begränsa ämnet planerar 
författaren till studien att studera förändringar inom social omsorgsverksamhet med betoning 
på handikappreformens införande och genomförande i en kommun. 
 
3.3 Frågeställningar 
 

1. Med utgångspunkt från handikappreformen analysera och beskriva de bakomliggande 
ideologierna och principerna till en sådan samhällsförändring. 

2. Beskriva en kommuns förändringsarbete kring en sådan process, det vill säga 
genomförandet och införandet av handikappreformen samt val av 
organisationsstruktur. 

3. Beskriva olika ledarskapsstilar/ledarskapsstrategier vid förändringsarbete inom 
kommunal verksamhet.  

 

 
4. Vetenskapsteori, metod och tillvägagångssätt 
 
I följande stycke redovisas vetenskapsteori, val av metod samt hur författaren har gått till väga 
föra att kunna genomföra denna studie. 
 
4.1 Vetenskapsteori 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) har inspirerat mig till mitt val av vetenskapsteori. Författarna 
börjar med att beskriva två huvudinriktningar på området, objektiverande och aletisk 
hermeneutik. Författarna skriver om bland annat deras likheter och särskilt nämns dessa 
begrepps betoning av intuitionens betydelse. Intuitionen innebär ett slags inre skådande. Det 
finns två typer av intuition. Den första förekommer i objektiverande hermeneutik och handlar 
om inlevelse i andra individers mening. Enligt författarna så leder den till förståelse av 
meningsbakgrund. Den andra, aletiska hermeneutiken inriktar sig på sanning som en 
avslöjandeakt. 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) har hermeneutiken sina rötter från renässansen. 
Utgångspunkten i hermeneutiken är texttolkning (exegetik). I begynnelsen var huvudtemat 
”att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”. 
Författarna ger ett exempel på detta genom att förklara att en bibeltext kan förstås endast om 
den sätts i samband med hela bibeln. Omvänt så består helheten av delar och kan endast 
förstås ur dessa. Härigenom så ger författarna förklaringen till så kallade hermeneutiska 
cirkeln, delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. Alvesson och 
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Sköldberg (1994) menar att man sedan har förvandlat cirkeln till en spiral. Författarna 
förklarar detta genom att man till exempel börjar på någon punkt och sedan borrar in sig 
successivt genom att skifta mellan del och helhet. Därigenom skulle man få en djupare 
förståelse. Enligt författarna är detta den objektiverande hermeneutikens cirkel och den 
aletiska hermeneutikens cirkel förespråkar mellan för-förståelse och förståelse. Författarna 
skriver även om en tredje cirkel, mellan förklaring och förståelse. 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) så finns det fyra aspekter i en god hermeneutisk 
tolkning:  
 

1. Tolkningsmönster: bör göra enskildheter/avskildheter i texten, bör innefatta fakta från 
tolkningsföremålet, mönstret utformas i dialogen med texten och startpunkten är 
föreställningarna hos uttolkaren. 

2. Text: föremålet för en tolkning är en text. Fakta framgår ur texten genom en 
tolkningsprocess. 

3. Dialog: tillvägagångssättet är att ställa frågor till texten och lyssna, i dialogform. 
4. Uttolkning: under processen gång formulerar vi hela tiden deltolkningar. Vid 

avgörandet mellan dessa arbetar vi med vissa bakgrundsföreställningar. 
 
Enligt Hartman (1993) innebär läsprocessen i hermeneutikens sätt att betrakta att det inte 
räcker med att avläsa texten, den måste tolkas. Läsaren tolkar texten utifrån sina personliga 
referensramar, utifrån en för-förståelse. Läsarens förmåga att sätta i texten i ett större 
sammanhang och dennes förmåga till inlevelse är avgörande för hur texten tolkas. Tolkningen 
leder läsaren fram till en viss uppfattning, en förförståelse av textens budskap. Den 
förförståelse som läsaren hade innan läroprocessen inleddes och på vilket sätt tolkningen 
genomförs har betydelse för läsarens förståelse av texten. Det viktigaste är att läsaren efter en 
första genomläsning av texten, fått en textförståelse som ger nya förutsättningar i det fortsatta 
arbetet med texten. Den ger en ny och förhoppningsvis fördjupad för-förtåelse. Detta kallas 
för den hermeneutiska cirkeln. Tolkningsdjupet i litteraturstudier kan således variera. En text 
kan läsas på många olika sätt beroende på vilka förutsättningar läsaren har.  
 
4.2 Metod 
 
Hartman (1993) redogör för metodbegreppet i sin bok och menar att i forskningssammanhang 
kan begreppet ”metod” ha många olika innebörder. En del författare använder 
metodbegreppet när de beskriver hur de gått till väga när forskningsmaterialet samlats in. I 
andra sammanhang kan det handla om att använda sig av begreppet metod för att beskriva 
tillvägagångssättet när materialet bearbetats. Hartman menar att metodbegreppet även kan 
syfta till valet av forskningsmaterial, samt hur forskningsmaterialet analyserats. Enligt 
Hartman finns andra synpunkter gällande metodbegreppet. Det kan handla om forskarens 
personliga förhållningssätt till sin uppgift och till sitt material. Metodbegreppet kan även 
användas för att visa på hur forskaren tänker samt argumenterar, särskilt då forskaren 
bestämmer sitt forskningsproblem eller drar slutsatser om verkligheten utifrån sina material. 
 
Författaren till denna studie har valt att använda sig av en kvalitativ metod. Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar att i den kvalitativa metoden utgår forskaren från studiesubjektens 
perspektiv. Författaren till ovanstudie har således studerat vad tidigare forskningar kommit 
fram till gällande ledarskap, ledarstilar samt organisationsförändringar. Denna studies 
författare använder metodbegreppet för att beskriva tillvägagångssättet, hur materialet samlats 
in och hur materialet analyserats. Enligt Alvesson och Sköldberg finns större möjligheter till 
tolkningar i kvalitativ forskning än vid kvantitativ forskning. Författaren till studien har valt 



      15 

att göra en dokumentanalys. Larsson (i Larsson, Liljan & Mannheimer, 2005) menar att 
dokumentanalys i kvalitativ forskning består av citat från olika typer av skrivna källor, till 
exempel behandlingsdokument, officiella rapporter och publicerade skrifter, biografiskt 
material samt öppna svar från tidigare frågeformulär. Första tiden avsatte författaren till denna 
studie till att granska och undersöka det som redan skrivits gällande ledarskap, ledarstilar, 
förändring i organisationer, tidigare studier och social omsorg. Backman (1998) menar att 
genom litteraturgranskning fås en bakgrund och en överblick av vad som redan framkommit 
inom ett givet problemfält. Författaren till ovanstående studie valde att i nästa steg göra en 
granskning och undersökning. Detta för att få en översikt av vad reformen inom 
handikappomsorgen innebär. Enligt Hartman (1993) innebär läsprocessen i hermeneutikens 
sätt att betrakta att det inte räcker med att avläsa texten, den måste tolkas. Läsaren tolkar 
texten utifrån sina personliga referensramar, utifrån en förförståelse. Läsarens förmåga att 
sätta in texten i ett större sammanhang och dennes förmåga till inlevelse, är avgörande för hur 
texten tolkas. Det viktigaste är att läsaren efter en första genomläsning av texten, fått en 
textförståelse som ger nya förutsättningar i det fortsatta arbetet med texten. Det ger en ny och 
fördjupad förförståelse. När författaren till ovanstående studie fått en förförståelse av 
begreppen ledarskap, ledarstilar, förändring i organisationer, tidigare studier och social 
omsorg valde författaren att ta kontakt med proAros och Sociala nämndernas stab. Detta för 
att få ta del av det som finns dokumentaterat gällande ledarskap, ledarstilar, förändring i 
organisationer, tidigare studier och social omsorg. Det som framkom av det som var 
dokumenterat användes därefter i resultatet och i analysen. 
 
4.3 Tillvägagångssätt 
 
För att få en uppfattning om vad ledarskap, tidigare studier inom ledarskap, ledarstilar, 
organisationsförändring, social omsorg samt handikappreformen innebär, så har material sökts 
på LIBRIS och på bibliotek. Därefter har kontakt tagits med ledningen på proAros. Det 
material som författaren fick ta del av handlade om proAros organisationsstruktur och 
förändringar i dess organisation. Kontakt har även tagits med Sociala nämndernas stab (SNS) 
för att få ta del av deras dokumentation och för att kunna analysera kommunaliseringen inom 
omsorgerna. De sökord som använts i litteraturundersökningen är: ledarskap, ledarskap inom 
social omsorg, ledarstilar, organisation, organisationsförändring, förändringar inom social 
omsorg, social omsorg, handikappreformen, organisationsstruktur i proAros, förändringar i 
proAros, ledarskap i proAros och förändringar under kommunaliseringen av omsorgerna. 
Resultatet har analyserats med hjälp av de teorier som beskrivs i bakgrunden, det vill säga 
förändring i organisationer (Jacobsens & Thorsviks, 2002 teori), (se bilaga I), ledarskap samt 
ledarstilar. 
 
 

5. Resultat 
 
I följande stycke redovisas införandet av handikappreformen i en kommun samt resultat- och 
analyssammanfattning. Inledningsvis vill författaren bara understryka att i vissa avsnitt i 
resultatet används begreppet Västerås kommun och i vissa avsnitt Västerås stad. Båda dessa 
begrepp innefattar kommunen Västerås.  
 
5.1 Handikappreformen 
 
Under internationella handikappåret 1981 publicerades i Sverige ett handlingsprogram för 
personer med funktionshinder och där utgick man från följande principer (Socialstyrelsen, 
1997): 
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• Funktionshindrade personers rätt till god levnadsförhållanden får inte påverkas av 

svängningar i samhällsekonomin. 
• Staten har det övergripande ansvaret för utveckling medan kommuner och landsting 

ansvarar för stöd och vårdinsatser som direkt påverkar funktionshindrades 
levnadsförhållanden. 

• Funktionshindrade personer skall erbjudas likvärdiga resurser oavsett var de bor, och 
den enskildes behov skall alltid vara avgörande för utformningen av den service som 
tillhandahålls. 

• Dessa principer antogs av FN:s generalförsamling i december 1993 som 
standardregler för handikappolitiken. Sverige har, liksom övriga medlemsstater 
anslutit sig till reglerna och därmed påtagit sig att tillämpa dem och arbete för att de 
omsätts i praktiken.  

 
För att livsvillkoren skulle bli mer jämlik mellan personer med funktionshinder och andra 
människor i samhället så beslutade riksdagen 1993 om en individinriktad återgärd och därmed 
uppstod handikappreformen. I den statliga Handikapputredningen hade man arbetat i flera år 
på förslag till förbättringar för funktionshindrade personer och beslut som riksdagen tog 
baserades på förslag i regeringens proportion om stöd och service till funktionshindrade 
(Ceder & Leczinsky, 1993). Den 1 januari 1994 trädde handikappreformen i kraft och en ny 
rättighetslag infördes i samband med handikappsreformen, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Med hjälp av denna nya lag kommer svårt funktionshindrade 
personer att ha rätt till olika former av stöd- och serviceinsatser. Målet med denna lag är att ge 
funktionshindrade personer möjlighet att leva så normalt liv som möjligt, funktionshindrade 
barn och ungdomar skall ha likvärdig uppväxtvillkor som andra barn och ungdomar och 
vuxna funktionshindrade personer skall få leva så självständigt och oberoende liv som 
möjligt, med de särskilda insatserna enligt lagen skall man kunna förebygga och minska 
följderna av funktionshinder och insatserna skall ges kontinuerligt enligt lagen. Samtidigt 
infördes statlig assistansersättning (LASS), som är en ny statlig ersättning till svårt 
funktionshindrade och denna ersättning skulle täcka kostnader som svårt funktionshindrade 
har för personlig assistans. Det skedde även andra förändringar under 1990-talet, bland annat 
fick landstinget och kommunen en lagstadgad skyldighet att erbjuda invånarna habilitering, 
rehabilitering och hjälpmedel. Kommunerna fick genom socialtjänstlagen skyldighet att 
uppsöka verksamhet med inriktning på funktionshindrade personer samt att upprätta planer på 
handikappområdet. Man genomförde även viktiga förbättringar av tolktjänst för döva och 
dövblinda (Ceder & Leczinsky, 1993). Genom handikappreformen har man skapade nya 
respektive förändrad lagstiftning, nya stat- och stimulansbidrag inklusive förbättrat stöd till 
små och mindre kända handikappsgrupper samt kommunalisering av de särskilda omsorgerna 
för utvecklingsstörda. Reformens utgångspunkt var att den skulle bidra till en utjämning av de 
skillnader i levnadsvillkor som finns mellan funktionshindrade personer och befolkningen i 
övrigt. Genom reformen har både kommunerna och landstinget fått ett större och förändrat 
ansvar för hur insatserna för funktionshindrade personer ska utformas. Funktionshindrade och 
deras anhöriga har fått större närhet. Genom den större närheten till service i kommunerna och 
ökad delaktighet i samhället främjar huvudmannaskapsförändringen av 
omsorgsverksamheten, normaliseringen och en utveckling av verksamheten för 
funktionshindrade och deras familjer. Det kommer att ta tid för att handikappreformen 
kommer att slå igenom ordentligt och de samlade effekterna kommer att bli synliga först efter 
flera år (Socialstyrelsen, 1997). Genom utökning i socialtjänstlagen (SoL 20 a och 21 a §§) 
har kommunerna bland annat blivit skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för äldre och 
funktionshindrade. Kommunerna har också huvudansvaret när det gäller planering av insatser 
för personer med funktionshinder i samverkan med landstinget samt andra samhällsorgan och 
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organisationer. Förändringar har också skett inom hälso- och sjukvårdslagen genom två nya 
paragrafer (3 a och 18 a §§) som förtydligar sjukvårdshuvudmännens ansvar för habilitering, 
rehabilitering, hjälpmedel samt för landstingets del även tolktjänst (Socialstyrelsen, 1997).  
 
Kommunaliseringen10 av omsorgerna skedde successivt under 1990-talet och detta 
genomfördes genom att den kommunala organisationen förändrades genom att 
huvudmannaskapet för de särskilda omsorgerna fördes över från landstinget till kommunerna 
(Socialstyrelsen, 1997). Huvudmannaskapet för omsorgsverksamheten för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna har övergåt från landsting till kommunerna. Kommunerna har 
också genom handikappreformen fått ett huvudansvar för nio av tio insatser enligt LSS 
(Socialstyrelsen, 1997). Kommunerna har enligt SoL yttersta ansvaret för att medverka till att 
den enskilde får en meningsfull sysselsättning och enligt LSS ansvarar kommunen för daglig 
verksamhet som vänder sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig (Socialstyrelsen, 1997). Socialpolitik förändring har skett genom flera 
politiska beslut som har påverkat huvudmännens möjligheter att bedriva vård och omsorg. 
Bland annat när kommunallagen infördes 1992 så ökad kommunernas möjlighet till 
decentralisering och frihet. Detta skedde genom att kommunerna kunde utvecklade sin egen 
organisation. Inom kommunerna pågick det också en förskjutning av verkställdhets ansvar 
från central till loka nivå. Detta skedde oftast genom att beslutsfunktionen delegeras långt ut i 
organisationen till olika verksamheter. Många gånger har kommunernas ekonomi stor 
betydelse för att bedriva en god omsorg och ge en god service. De flesta kommunerna har fått 
tagit del av den krympande ekonomin samtidigt som man har ökat kraven på produktivitet och 
effektivitet hos kommunerna. Kommunerna har försökt förbättra ekonomistyrningen genom 
att decentralisera budgetansvar, privatisering och konkurrensutsättning av sociala 
verksamheter. Det som uttalas tydligare från samhället är att det ställs krav och förväntningar 
på att den enskilde skall ta ett ökat eget ansvar för sin välfärd. Samtidigt vill man att anhöriga 
och frivilligorganisationer skall återta vård- och omsorgsuppgifter (Socialstyrelsen, 1997).  
 
Enlig Tideman (2000) är personer med funktionshinder livslångt beroende av samhällets stöd 
och insatser. Vid samhälleliga förändringar bli funktionshindrade oftast mer drabbade än 
andra människor. Under kommunaliseringsreformen skedde flera förändringar. Bland annat 
försämrades kommunernas ekonomi samtidigt som kommunövertagandet skedde. 
Funktionshindrade har genomgått flera förändringar och Tideman menar att dessa 
förändringar inte enbart kan förklaras av kommunaliseringen av omsorgerna. 
Huvudmannaskapsförändringen eller med andra ord kommunaliseringen av särskola och 
omsorgsverksamheter för personer med utvecklingsstörning, kan ses ur två perspektiv: 
 

1. Som en del av en generell förändring av välfärdssamhället. 
2. Som en följd av den handikappideologiska utvecklingen. 

 
Historiskt sett har situationen för funktionshindrade påverkats av den generella 
välfärdspolitiken och påverkas även idag av det som kallas för välfärdsamhället11. Tideman 
menar att kommunaliseringen av särskolan och omsorgsverksamheter är en del av den 
generella decentraliseringstrend som föreställer dagens välfärds politik. Dagens 
välfärdspolitik kännetecknas av att staten i allt större omfattning övervakar och kontrollerar 

                                                 
10 Kommunaliseringen av omsorgerna skedde mellan 1994 – 1995, först i några län på frivillig väg och senare 
som en obligatorisk uppgift genom ändringar i skollagen och tillkomsten av LSS till funktionshindrade 
(Tideman, 2000). 
11Tideman (2000) beskriver välfärdssamhället genom att det finns någorlunda jämn fördelning av resurser och att 
alla människor i samhället tillförsäkras det som anses vara ett minimum. 
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den lokalt producerade och bekostade verksamheten. Kommuner och landsting har tagit över 
ansvaret från staten. Genom detta har kommunerna bland annat fått ökad frihet att själva 
besluta hur resurserna ska användas och vilka regler som ska gälla för organisationen. 
Principen om problembaserade och specialiserade organisationer är inte längre lika aktuell. 
Idag är geografisk närhet en betydligt viktigare organisationsprincip. Orsaken till detta är 
decentraliseringen av administrativa funktioner samt beslut om en mer anpassad verksamhet 
till de lokala förhållandena och kraven. Enligt Tideman innebär decentraliseringen för 
kommunerna ökat ansvar och ökad lokal frihet. Genom att kommunerna får ökad frihet att 
organisera och fördela resurser innebär förändringarna ökad demokrati, bättre 
resursutnyttjande, mer flexibilitet, större utrymme för individuella önskemål och inflytande 
och bättre anpassningsförmåga, vilket skulle gynna individerna. Avsikten med 
decentraliseringen va att verksamheterna skulle få större möjlighet att göra ampassaningar 
efter lokala förutsättningar. Detta skulle innebära att tjänstemännen inte skulle behöva följa 
några centrala bestämda detaljregler, utan man kunna se till det enskilda fallet. Under 1960- 
talet introducerades handikappideologiska ideal som normalisering och integrering. Under 
denna epok utvecklades bland annat skolintegrering och institutionsavveckling och därmed 
ökade behovet av kommunalt ansvarstagande för personer med utvecklingsstörning. För att 
samhället skulle kunna hjälpa och stödja personer med utvecklingsstörning på bästa sätt fick 
kommunen huvudmannaskapet för omsorgen av funktionshindrade.  
 
Kommunaliseringen kan också ses som en effekt av utvecklingen samt som ett medel för att 
lättare och på bättre sätt kunna uppnå de handikappideologiska och handikappolitiska 
målsättningar avseende normalisering och integritet. Det som vill uppnås med de 
handikappideologiska målen är att skapa normala livsvillkor för funktionshindrade, samt att 
dessa individer ska kunna integreras i det lokala samhället. På så sätt kan funktionshindrade få 
ökat deltagande i samhället. Kommunaliseringen är verktyget för att funktionshindrade ska få 
möjlighet att bli jämställda med övriga kommuninvånare och få undervisning och stöd från 
samma insatser som andra. Under kommunaliseringen överfördes ansvaret för särskolan och 
de särskilda omsorgerna till kommunen. Detta beslut bygger bland annat på att vissa 
handikappolitiska övertygelser, till exempel att stöd och insatser för funktionshindrade och 
deras anhöriga skulle bli kvalitativt bättre vid en mer lokal och nära placering. 
Kommunaliseringen ansågs även öka närheten mellan funktionshindrade och beslutsfattarna.  
 

5.2 Införandet av handikappreformen i en kommun (proAros) 
 
Ansvaret för personer med funktionshinder övergår 1996-01-01 från landstinget till 
kommunen. Personer som avses är de med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd, samt personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder 
efter hjärnskada i vuxen ålder. Samordning med andra kommunala verksamheter kommer att 
ge den enskilde en bättre lösning på sina behov (Policydokument, 1995-05-03). 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 24 februari 1994 om inriktningen och 
projektorganisationen för omsorgerna och särskolans kommunalisering. Styrgruppen för 
projektet har varit Strategiska gruppen (Titel saknas, 1994-06-07). Gruppen fick också 
uppdraget från Kommunstyrelsen att informera om övertagandet. Nyhetsbrevet som skickades 
ut, var ett led i den informationsstrategi som Strategiska gruppen beslutade om för 
information till politiker, brukarorganisationer, brukare, föräldrar/anhöriga, gode män, 
förmyndare, stödfamiljer, familjehem, personal, fackliga organisationer och allmänheten. 
Under den strategiska gruppen arbetar fem arbetsgrupper: verksamhetsgrupp omsorg, 
verksamhetsgrupp särskola, arbetsgrupp ekonomi, arbetsgrupp personal och arbetsgrupp 
fastighet. Deras uppgift var att arbeta fram organisationsförslag till omsorgen och särskolan 
(Omsorgsinfo, nr 1/95). Det utsågs även en projektledare inom proAros. Projektledarens 
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uppgift var bland annat att vara kontaktman för gruppen, hålla kontakt med brukarna, gå 
igenom den fortsatta inriktningen med arbetsgruppen och se till att arbetet gick framåt, sköta 
kontakterna mellan referensgruppen och arbetsgrupperna, sköta kontakterna med olika 
intressegrupper samt vara kontaktperson gentemot Västmanlands kommunförbund (Titel 
saknas, 1994-03-09). 
 
ProAros tar över ansvaret för samordningen av de transporter som ligger hos Omsorgen (Titel 
saknas, 1995-04-10). NN inom proAros redogjorde för aktuell situation gällande transporter 
inom omsorger och särskola. Den nya personkretsens transportbehov kan läggas till redan 
befintligt avtal för skolskjutsverksamhet respektive färdtjänst, med hänsyn tagen till att det 
ibland krävs särlösningar för att klara transporter på ett bra sätt exempelvis specialfordon. 
Strategiska gruppen ställer sig bakom normaliseringsprincipen, det vill säga att 
omsorgstagarnas transportbehov löses inom respektive färdtjänstavtal och avtalet om 
skolskjutsverksamheten. Strategiska gruppen framhåller emellertid vikten av att hänsyn tas till 
omsorgstagarnas individuella behov och att de lösningar som kommunen väljer är juridiskt 
oantastbara (Titel saknas, 1995-08-15). Äldre- och handikappnämnden har nu godkänt att 
Västmanlands lokaltrafik (VL) också tar över ansvaret för Omsorgsskjutsarna (Titel saknas, 
1995-10-30). 
 
Västerås stad och omsorgerna inom landstinget diskuterar bland annat utbyggnaden av 
gruppbostäder för omsorgstagarna. I omsorgens verksamhetsplan 1995 finns medtaget 
byggnation av följande fyra nya gruppbostäder: 
 

• Ny gruppbostad för fem boenden från Sala vårdhem. 
• Ny gruppbostad för fem boenden från Salboheds vårdhem. 
• Ny gruppbostad för fem boenden för boenden med gravt funktionshinder. 
• Ny gruppbostad för fem boenden för boenden med psykiska tilläggshandikapp. 

 
Äldre- och handikappnämnden beslutar att godkänna utbyggnaden av de tre första 
gruppbostäderna enligt ovan (Titel saknas, 1994-10-11). 
 
Från och med 1996-01-01 gäller följande avtal (mellan Landstigen i Västmanland och 
Västerås kommun) beträffande huvudmannaskapet för särskolan och stöd och service till 
funktionshindrade (se bilaga II).  
 
Ansvarsgränser och samverkan: 
 

• Rådgivning och anat personligt stöd: Enligt 2 § LSS ansvarar landstinget för 
rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS § 9:1. Innehållet i den särskilda 
insatsen rådgivning och annat personligt stöd är expertinsatser av personal med 
särskild kunskap om levnadsvillkor för människor med stora och varaktiga 
funktionshinder. Rådgivning och annat personligt stöd förmedlas av 
omsorgsförvaltningens så kallad team som finns stationerade i Köping, Västerås och 
Sala. Teamet förmedlar också om arbetsinsatser som övergår till ett kommunalt 
ansvar.  Fördelningen av teaminsatser till de olika ansvarsområdena överenskommes 
enligt följande: 

 
1. Landstinget ansvarar för:  
- Rådgivning och annat personligt stöd riktat till den enskilde eller anhörig.  
- Rådgivning och annat personligt stöd riktat till kommunal personal för indirekt stöd 

till den enskilde. 
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2. Kommunen ansvarar för: 
- Information om mål och medel för verksamheten. 
- Samordna hjälpmedel till den enskilde.  
- Rekrytering, stöd och kontakt med kontaktpersoner. 
- Elevvård inom skolan. 
- Bedömning av underlag angående personkrets och insats samt utarbetande av förlag 

till beslut i enskild ärenden. 
 

• Habilitering och rehabilitering: enligt HSL har landstinget ett generellt ansvar för. 
Kommunen har ett sådant ansvar utifrån HSL ansvar, det vill säga för personer i 
bostäder med särskild service och i dagverksamhet. Parterna är överens om att 
personkrets 1 och 2 enligt LSS erhåller all sin habilitering, rehabilitering och 
hjälpmedelsförsörjning av landstinget. Barn- och ungdomshabilitering kvarstår i sin 
helhet hos lanstinget oavsett personkretstillhörighet. 

• Samverkan: den enskilde funktionshindrade människan är, för sin möjlighet att leva ett 
värdigt liv, beroende av både kommunen och landtinget professionella sätt att hantera 
LSS. Gemensamma ambitioner och gemensamma synsätt är både viktiga 
förutsättningar och samtidigt en konsekvens av ett bra samarbete (Ansvarsgränser och 
samverkan, 1995-03-23). 

 
Kommunstyrelsen har i sitt beslut pekat ut följande tre viktiga perspektiv för att 
förändringsprocessen skall lyckas: 
 

1. Brukarperspektivet: De brukare som berörs av lagstiftningen ska känna trygghet med 
att kommunen klarar att ge stöd och service på ett kompetent och kvalitativt bra sätt. 
Det kräver information, delaktighet och inflytande för brukarna och 
handikapporganisationerna. 

2. Övertagandeperspektivet: Det är kommunen som ska bygga upp organisationen, 
resurser och kompetens för att klara den nya lagens krav och överta 
omsorgsverksamheten från landstinget. Riktningen är att kommunen övertar från 
landstinget, vilket ger kommunen en aktiv roll i genomförandet. En aktiv roll att lära 
och bygga nytt. 

3. Personalperspektivet: Verksamhetens kvalitet utgår till den absoluta huvuddelen från 
personalens kompetens. Att skapa trygghet och utvecklingsvilja bland den berörda 
personalen är centralt i förändringsprocessen. Information, delaktighet och inflytande 
över hur arbetsuppgifterna ska lösas är återigen centralt. Men också en tydlighet med 
vilka ramar och mål som gäller för förändringen. En plan för kompetensutveckling är 
en del av förändring (Titel saknas, 1994-05-17). 

 
Ett sammanträde skedde 1995-02-17 där man diskuterade organisationen av särskolan. 
Minnesanteckningar därifrån gör gällande att: Huvudmannaskapet för särskolan överförs från 
landtinget till Västerås stad senast den 31 december 1995. ProAros kommer nu att ansvara för 
grundsärskolan, träningsskolan (den obligatoriska särskolan), gymnasiesärskolan, och särvux 
(den frivilliga särskolan). Särskolan i Västerås består av åtta enheter och är organiserad i två 
rektorsområden. Ett för den obligatoriska särskolan inklusive gymnasiesärskolan individuella 
program/verksamhetsträning samt ett rektorsområde för övriga gymnasiesärskolan och 
särvux. Enheten för elever med autism finns i Sofiaskolan och övriga Särskolor är lokaliserad 
i stadens skolor. Gymnasiesärskolan och särvux är lokaliserade på Wenströmska gymnasiet. 
Korttidsvistelse (fritidsklubb) för ungdomar mellan 12-21 år finns på de tre enheterna 
Sofiaskolan, Sundinska Vreten och Wenströmska gymnasiet. Från 1995 finns även en 
fritidklubb på Lillhagaskolan. Inom proAros har man ett så kallat ”Team 17”. Detta är ett 
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pedagogiskt resursteam som bestående av fyra lärare med specialkompetens för syn, hörsel, 
rörelsehinder och autism. Elevvård ingår både i den obligatoriska och i gymnasiesärskolan.  
 
De förslag som fanns år 1995 gällande organisering av de olika skolformerna var: 
Gymnasiesärskolan: Rektor för gymnasiesärskolan blir biträdande rektor (enhetschef/rektor) 
underställd rektor för Wenströmska gymnasiet. Biträdande rektor får resultatansvar för 
verksamhet, personal och ekonomi. I resultatenheten ingår gymnasiesärskolans nationella 
program, individuella programmet/yrkesträning, yrkesvalslärare och fritidsklubb. 
Verksamhetsträning föreslås vara underställd rektor för Sofiaskolan och Lillhagaskolan. 
Särvux: Särvux skall organisatoriskt tillhöra den kommunala vuxenutbildningen. Elev vid 
särvux får råd och stöd genom LSS, 9 §. Den obligatoriska särskolan: Värdskolans rektor blir 
chef för grundsärskolan och träningsskolan. Studieledar- och tillsynslärarfunktionen ersätts 
med en samordnare för särskolan på enheten.  
 
Myndighetsutövning skedde på följande vis: På delegation av Barn- och ungdomsnämnden 
fattar värdskolans rektor beslut om mottagande av elever i den obligatoriska särskolan. 
Utredning om mottagande och placering av elever görs av konsult. Denna konsult skall ha 
kunskap, kompetens och erfarenhet av särskolan. På delegation av Utbildningsnämnden fattar 
värdskolans rektor beslut om mottagande av elever i gymnasiesärskolan. Utredning om 
mottagande och placering av elever görs av biträdande rektor för gymnasiesärskolan. 
Biträdande rektor skall ha kunskap, kompetens och erfarenhet av gymnasiesärskolan. På 
delegation fattar värdskolans rektor alternativt enhetschefen för fritidsklubb beslut om 
mottagande av elever till fritidsklubben enligt LSS, 9 §. Utredning om mottagande och 
placering görs av en konsult. Denna konsult skall ha nödvändig kunskap och kompetens om 
området (Titel saknas, 1995-02-17). 
 
Verksamhetsgrupp särskola uppdrag: 
 

• Övergripande mål: I en delaktighetsprocess utveckla en verksamhet som tillvaratar det 
som är bra i respektive huvudmans arbetssätt, organisationskultur och kompetens och 
där utgångspunkten är alla barns och ungdomars rätt till utbildning. 

• Strategi:  
- Gemensam kultur skall utvecklas.  
- Delaktighet (personal, föräldrar, intresseorganisation). 
- Samordning där det är lämpligt och möjligt.  
- Hög kvalitet till rätt kostnad och kontinuerlig information. 
• Uppgifter: 
- Sätta sig i förutsättningarna – lära känna särskolan, grundsärskolan, träningsskolan, 

gymnasiesärskolan, särvux och ta vara på kompetens. 
- Formera nätverk med särskolan. 
- För att underlätta överföringen – ta fram information och utbildningsplaner för 

personal på olika nivåer inom särskola/skola i samverkan med arbetsgruppen 
(personal). 

- Ta fram förslag på hur verksamheten skall organiseras. Diskutera graden av 
samordning, på områdesnivå respektive enhetsnivå etc. 

- Komma med förslag på eventuella entreprenadsavtal från landstinget under tiden fram 
till 1996-01-01. 

- Eventuella ytterligare uppdrag från Strategigruppen i samband med 
kommunaliseringen. 

- Samarbete med övriga arbetsgrupper inom projektet (Titel saknas, 1994-06-13). 
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Sammanfattning av förslag om organisationen för omsorgen- mellersta distriktet: 
 

• Myndighetsutövning: Myndighetsarbetet organiseras i en enhet under en enhetschef. 
Enheten ansvarar för utredning, beslut och uppföljning. Idealt är att när 
utredningsprocessen är klar och beslut fattat så är även själva insatsen formulerad. 
Idag utförs inom proAros och Skultuna kommundelstjänst myndighetsutövningen. 
Bochef och sysselsättningschef fattar besluten. Under 1995 bedrivs denna 
myndighetsutövning i projektform. 

• Daglig verksamhet: Det finns cirka 210 personer som har daglig verksamhet inom 
omsorgen i Västerås. Verksamheten består av 4 dagcenter med tillhörande utegrupper 
(daglig verksamhet på en arbetsplats med arbetsledare) och tekniska platser (daglig 
verksamhet på en arbetsplats utan att ha sin anställning där, stöd av en arbetsterapeut) 
samt specialenhet. Fördelningen är 100 platser på dagcenter, 76 i utegruppen och 21 
på tekniska platser. Daglig verksamhet är inom mellersta distriktet organiserat som en 
egen enhet. Enheten kan utvidgas för insatser för andra grupper med olika handikapp. 
Där det är lämpligt inrättas samordnare som på uppdrag av chefen ansvarar för 
samordningen av det dagliga arbetet. 

• Boende för barn och ungdom samt bostöd: De tre boendeenheter organisera under en 
gemensam enhetschef. De tre enheter för korttidsboende organiseras under en 
gemensam enhetschef. Verksamheten vid Gäststuguvägen förs över till verksamheten 
för vuxenboende och bildar en enhet tillsammans med Visthusgatan. Där det är 
lämpligt inrättas samordnare som på uppdrag av chefen ansvarar för samordningen av 
det dagliga arbetet. 

• Vuxenboende: Gruppbostäder för vuxna inklusive boende med service bör organiseras 
gruppvist i Västerås Kommuns geografiska områden inom äldre- och 
handikappomsorgen. Det innebär 7-10 egna enheter samt 3 integrerade enheter. Där 
det är lämpligt inrättas samordnare som på uppdrag av chefen ansvarar för 
samordningen av det dagliga arbetet. 

• Kultur och fritidsverksamhet: Arbetsgruppen Kultur och fritidsfrågor tar fram 
underlag vilket kan komma att påverka hur verksamheten skall organiseras. 

• Stödfunktioner: Arbetsgruppen hälso- och sjukvård samt tandvård tar fram underlag 
vilket kan påverka hur arbetet med hälso- och sjukvård skall bedrivas och organiseras. 
Organisationsförslaget konkretiseras efter sommaren. 

• Utvecklare- och samordnarfunktioner: Inom såväl daglig verksamhet, vuxenboende, 
boende för barn och ungdom samt bostöd kan finnas behov av samordnar- eller 
utvecklingsfunktioner. Förslag om dessa funktioner får vänta till verksamhetens 
organisation konkretiseras efter sommaren. 

• Administration: Ett organisationsförslag för administration och ekonomi, kan inte 
formuleras förrän alla verksamheter fått en konkret organisation. 

• Personal: På samma sätt måste konkret förslag avvaktas för administrativ personal och 
vissa chefstjänster. Detta arbete sker i arbetsgrupp personal. En arbetsplan har tagits 
fram som konkretiserar olika steg i detta arbete. För närvarande sker information till 
omsorgens medarbetare, facklig organisationer om vad anställningserbjudande i 
Västerås kommun innebär (Titel saknas, 1995-04-03). 

 
Verksamhetsgruppen Omsorg uppdrag: 
 

• Övergripande mål: I en delaktighetsprocess utveckla en verksamhet som tillvaratar det 
som är bra i respektive huvudmans organisationskultur och kompetenser och 
tillsammans utveckla nya arbetsformer som präglas av ett gemensamt förhållningssätt 
till gagn för den vi är till för. 
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• Strategi: Följande policies skall styra kommunaliseringsarbetet inom 
Verksamhetsgrupp Omsorg. 

- En ny gemensam kultur skall utvecklas. 
- Att tänka i nya banor. 
- Ledstjärna i arbetet skall vara Delaktighet – Samordning – Integritet. 
- Hög kvalitet till rätt kostnad. 
- Kontinuerlig information. 
• Uppgifter: 
- Få uppdrag av och fortlöpande rapportera arbetet till projektledningsgruppen 

(Strategigruppen). 
- Sätta sig in i förutsättningarna – Lära känna Omsorgen. 
- Samverkan med arbetsgrupperna Ekonomi, Personal, Verksamhetsgruppen, Särskolan 

och Fastigheter. 
- Formera nätverk med Omsorgen. 
- Formera arbetsuppgifter, bilda undergrupper till arbetsgruppen där det är lämpligt och 

göra upp tidsplaner för dessa. 
- Ta fram utbildning – och informationsplaner. 
• proAros uppgift och principer: 
- Att i så stor utsträckning som möjligt balansera de principer och mål sim styr. 
- Organisationen skall vara områdesanknuten som huvudprincip. 
- När det uppenbart ät till gagn för helheten och dem vi är till för då kan vi organisera 

kommungemensamma enheter. 
- Organisera i högst tre leningsnivåer. 
- Verksamhetsenheterna skall ha viss volym och ekonomisk bärighet. 
• Aktiviteter: Verksamhetsgruppen omsorg har successivt startat upp arbetsgrupper 

inom följande arbetsområden: 
- Myndighetsutövning. 
- Ungdom med särskilda behov. 
- Boendestöd. 
- Sysselsättning/ Daglig verksamhet. 
- Hälso- och sjukvård och tandvård. 
- Utbildning och information. 
- Kultur och fritidsfrågor. 

 
Cirka 60 olika medarbetare inom Västerås kommun och Landstingets omsorg deltar i dessa 
arbetsgrupper varav hälften från varder organisation. I vissa grupper deltar personalen från 
Landstingets vuxenpsykiatri. 
 

• Brukarmedverkan: en särskild grupp tillsammans med brukarorganisationen träffas 
regelbundet. De synpunkter och den kompetens som kommer fram där informeras om 
till verksamhetsgrupp omsorg och till verksamheterna (Titel saknas, 1994-06-06). 

 
Västerås stad och proAros hade som utgångspunkt under kommunaliseringen att ta över all 
personal med befintligt anställningsvillkor, som då skulle bli kommunanställda (Omsorgsinfo, 
nr 1/95). 
 
Sedan mitten av 1960-talet har synen på utvecklingsstörda förändrats. Tidigare betraktades 
utvecklingsstörda i huvudsak ur ett medicinskt perspektiv. I dagsläget har det skett en 
övergång till ett alltmer psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Inriktningen av arbetet på 
området har förändrats tack vare det förändrade synsättet. Målet för de senaste decenniernas 
socialpolitiska återgärder har varit att ge utvecklingsstörda människor tillgång till normala 
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levnadsbetingelser. Denna strävan sammanfattas bäst i normaliseringsprincipen, som även är 
en riktningsangivelse för hur arbetet inom omsorgsverksamheten skall bedrivas. 
Kommunaliseringen av omsorgerna och särskolan är ett led i normaliseringen. 
Funktionshindrade personerna skall kunna bo och verka på den ort man själv önskar. Genom 
det stöd och den service som personen är berättigad till ska han/hon ha möjlighet till ett 
normalt liv, där personen känner delaktighet och självbestämmande. Normaliseringen betonar 
de grundläggande behov utvecklingsstörda människor delar med övriga befolkning. Därvid 
bortses inte från det särskilda behov av stöd och service som funktionshindret medför. 
Däremot får de grundläggande behoven inte stå tillbaka för en ensidig fokusering på det 
särskilda behovet. När det gäller tillgängliga resurser är en grundförutsättning att det finns ett 
differentierat utbud av serviceformer. Resurserna måste vara flexibla för att kunna utnyttjas 
individualiserat (Policydokument, 1995-05-03). Inom proAros bedöms att det finns starka 
skäl till att hålla ihop LSS-verksamheten. Det finns även en rad konkurrensfördelar med att 
proAros driver såväl Daglig verksamhet som gruppbostäder för funktionshindrade. 
Kompetens och kunskap om funktionshinder och utvecklingsstörning samlas då inom ett och 
samma ansvarsområde (Ny organisation, Dnr 2005/121-PS-11). 
 

5.3 Organisationsförändringar inom proAros och uppdrag för enhetschefen 
inom proAros 
 
Konkurrensen från friskolor, alternativa förskolor och privata vårdentreprenörer ökar, vilket 
innebär ett behov inom proAros att göra en organisationsförändring. För proAros innebär 
detta att de ekonomiska villkoren skärps, nya åtaganden av offentlig sektor skall mötas med 
effektiviseringar samt nya sätt att arbeta och att brukare samt anhöriga skall bemötas med 
individuella lösningar samt personligt bemötande. Det som också står i fokus för proAros är 
att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat för att många kommer att gå i pension samt för 
att rekryteringsbehoven är stora. För att möta dessa krav eller utmaningar har man inom 
proAros övergått från en förvaltningsorganisation till en modern kunskapsorganisation. 
Genom detta utmanar man de traditionella strukturerna och tankesätten. Organisationen 
uppmuntrar till entreprenörskap samt innovation. Resonemanget som har förts angående 
kunskapsorganisationen är att organisationen bygger på medarbetarnas kompetens, 
flexibilitet, är brukarvänlig, effektiv samt bygger sin kultur på att alltid göra det bästa för 
västeråsarna. Organisationsstrukturen ska understödja denna kultur samt underlätta för de 
anställda att klara av sitt arbete. Sedan 1996 har proAros grundstruktur byggt på sju 
geografiska områden, där bland annat områdesdelningen har varit ansvariga för en bred 
verksamhet, från förskola till äldreomsorg. Under våren 2005 genomfördes en analys som 
visade att grundstrukturen varit effektiv samt gett fördelar för samordning och integration, 
men att den inte är den rätta för att klara av de nya kraven och utmaningarna. Då de nya 
utmaningarna (skolomställningar, utbyggnad av förskolor, konkurrensfrågor samt rekrytering 
av nya medarbetare) inte längre går att lösas effektivt inom de geografiska områden och då 
det kommer att krävas mer av samordning över de geografiska gränserna och ökad 
specialisering inom respektive verksamhet, var man tvungen att genomföra denna stora 
förändring inom organisationen (Ny organisation, Dnr 2005/121-PS-11). 
  
För att kunna möta dessa förändringar ville man inom proAros skapa en organisation som är: 
 

• Både specialiserad och verksamhetsfokuserad och samtidigt drivs av viljan till 
samarbete och samordning. 

• Enklare och tydligare, lätt att kommunicera och överblickbar för såväl brukare som 
medarbetare och uppdragsgivare. 

• Tydlig med ansvar och uppdrag. 
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• Konkurrenskraftig och attraktiv (Ny organisation, Dnr 2005/121-PS-11). 
 
Styrelsen inom proAros beslutade år 2005 att gå från en integrerad ledningsorganisation till en 
verksamhetsindelad organisation (Titel saknas, Dnr 2005/154-PS-202). 
 

 

 
 

Figur 1, proAros gamla organisationsschema (proAros organisation, 98-09-24). 
 
ProAros är indelad i fyra funktionsområden: individ och familj, kultur och fritid, lärande och 
utbildning samt vård och omsorg (Titel saknas, Dnr 2005/154-PS-202). 
 

 
 

Direktör Ledningskontor 

Skallberget - Centrum 

Viksäng - Kungsåra 

Bäckby - Skälby 

Vallby - Västra Förstaden 

Hammarby - Råby 

Gryta - Tillberga 

Malmaberg - Bjurhovda Sysselsättning och försörjning 

Kultur 

Gymnasie- och vuxenutbildning 

Gemensamma verksamheter 

Styrelse 
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Figur 2, proAros nya organisationsstruktur (Titel saknas, 2005-10-26). 
 
 
I och med detta har man delat upp Vård och omsorg inom proAros i tre verksamhetsområden: 
 

1. Äldreomsorgen Väster består av nuvarande områdena Hammarby – Råby, Vallby - 
Västra förstaden och Bäckby – Skälby. 

2. Äldreomsorg Öster består av nuvarande områdena Skallberget – Centrum, Malmaberg 
– Bjurhovda och Viksäng – Kungsåra. 

3. Verksamheter för funktionshindrade består av alla verksamheter som riktar sig till 
funktionshindrade och omfattar boende, sysselsättning, träffpunkter och stöd för 
vuxna, i vissa avseenden också barn inom dessa områden (Titel saknas, Dnr 2005/154-
PS-202). 

 
 

 
 
Figur 3, proAros organisationsstruktur nedbruten gällande Vård och Omsorg (Ny 
organisation, Dnr 2005/121-PS-11) 
 
Idag har proAros en utvecklingsledare som har ansvaret för Vård och Omsorg. Den 
kommande verksamhetsledningen ska genomföra en fördelning av utvecklingsledarens arbete 
och uppdrag. Den kan innefatta en specialisering som innebär tillhörighet till ett specifikt 
verksamhetsområde och ett gemensamt arbete (Titel saknas, Dnr 2005/154-PS-202). 
 
Styrelsen inom proAros beslutade år 2005 att samla allt stöd i verksamheten i en samordnad 
stödorganisation. Den nya samordnade stödorganisationen kommer att innehålla följande: 
  

• Medarbetare inom ekonomi, PA (personaladministration)- området och administration 
som idag arbetar på områdeskontoret. 
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• Medarbetare inom det nuvarande Stöd och Utveckling (inom ekonomi, PA, 
administration, IT och specialister av olika slag). 

• Medarbetare inom den nuvarande Vikarieförmedlingen (administration, vikarier), f.n. 
organiserat inom Gemensamma Verksamheter.  

 
Organisationen har indelats i fem enheter: 
 

1. Enheten för ekonomi. 
2. Enheten för medarbetarfrågor. 
3. Enheten för administration, planering och utredning. 
4. Enheten för IT och kommunikation. 
5. Enheten för vikarieförmedlingen. 

 
Direktören inom proAros gav områdeschefen för Stöd och Utveckling uppdraget att 
organisera det nya verksamhetsområdet och att besluta om organisatoriskt indelning. 
Medarbetarna inom ekonomi, administration och PA blev geografiskt spridda. 
Stödorganisationens medarbetare arbetar bland annat med olika typer av uppdrag för olika 
uppdragsgivare och dessa ska ge det nya verksamhetsområdena ett snabbt, effektivt och 
professionellt stöd. Stödgruppen ska också bidra till ledning, styrning och utveckling. 
Stödorganisationens verksamhetschef har hela ansvaret för hela proAros administrativa 
process. I verksamhetschefens arbetsuppgift ingår bland annat att säkra ärende- och 
diariehantering genomförs på ett effektivt och rättsäkerhet sätt samt stödja verksamhetschefer 
och enhetschefer i deras arbete (Titel saknas, Dnr 2005/81-PUS-12). 
 
Inom proAros har nya chefstjänster inrättats, verksamhetschef/administrativchef på 
ledningskontoret och en enhetschefstjänst på Stöd och Utveckling. Vikarieförmedlingen ingår 
i enheten för Gemensamma verksamheter och där har tjänsterna utökats med två 
teamarbetande enhetschefer. Enhetschefstjänster för ekonomienheten och medarbetarfrågor 
utlyses externt och övriga enhetschefstjänster har valts att utlysas i första hand internt i 
Västerås stad. En särskild matchningsmodell användes när olika tjänster i organisationen 
skulle tillsättas. Dessa personer kommer att ha sin placering på de nya verksamhetskontoren. 
Modellen som utformas i samband med Rekryteringscenter kommer att innebära möjligheter 
för medarbetarna att lämna intresseanmälan på geografisk placering. Det finns även 
möjligheter för medarbetarna att framföra sina synpunkter gällande placering och arbetsbyte 
(Titel saknas, Dnr 2005/81-PUS-12). 
 
Enhetschefen inom proAros representerar arbetsgivaren. I sin roll som arbetsgivare ska 
enhetschefen företräda både proAros och Västerås stad. Arbetsgivaruppdraget innebär bland 
annat ett ansvar för måluppfyllelse, men också att lagar, avtal, policies och riktlinjer följs. 
Enhetschefen arbetar i Västerås på delegation från nämnd och styrelse. Enhetschefen ansvarar 
för verksamheten, medarbetare, information, ekonomi, arbetsmiljö, facklig samverkan samt 
för att kommunicera proAros värdegrund inom enheten. Grunden för anställning som 
enhetschef inom proAros är bland annat ledaregenskaper, kunskap och kompetens inom det 
verksamhetsområde där enhetschefen kommer att ha ansvar för. Enhetschef med ansvar för 
hälso- och sjukvård är även verksamhetschef. 
 

• Värdegrund: Inom proAros anser man att olika kulturer är en tillgång samt en källa till 
erfarenhetsutbyte. Gemensamma värderingar värdesätts. Man anser att dessa håller 
samman organisationen, skapar vi-känsla och bidrar till ett tydligt förhållningssätt. 
Enhetschefens uppgift är att motivera och stimulera medarbetarna till att medverka i 
utförandet av värderingar, kulturbygge samt att se till att de efterlevs.  
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• Verksamhet: Enhetscheferna har fått delegerat myndighetsansvaret för 
funktionshindrade av nämnderna och det är viktigt för enhetschefen att leda arbetet så 
att brukarna möts av en verksamhet som motsvarar de mål och riktlinjer som finns. 
Enhetschefen ansvarar bland annat för hur verksamheten ska planeras, genomföras, 
utvecklas och följas upp i enlighet med proAros gemensamma styr- och 
uppföljningsmodell. Verksamheten skall genomsyras av ett processtänkande och 
utvecklas i samspel med ansvariga inom proAros processorganisation. 
Kvalitetsutveckling inom proAros sker genom systematisk analys och förbättring av 
metoder, arbetsflöden samt arbetsorganisation. Inom proAros försöker man att 
stimulera medarbetarnas delaktighet vid utveckling av nya idéer och delaktiga i 
genomförandet av förändringarna. Man påpekar att initiativet från medarbetarna skall 
bemötas seriöst. I verksamheten har enhetschefen också ansvaret för utveckling av 
miljösynd och miljöinsikt. 

• Medarbetare: Enhetschefen ansvarar för hela medarbetarprocessen, det vill säga 
rekrytering, anställning, introduktion, utveckling, lön, rehabilitering och avveckling. 
Enhetschefen skall se varje medarbetare och dennes behov. Enhetschefen ska anpassa 
sitt ledarskap efter uppkomna situationer. På så sätt kan man som ledare skapa 
trygghet samt välbefinnande hos medarbetaren. Genom att ledare har en coachande 
förhållningssätt kan medarbetaren känna stöd och ha möjlighet till utveckling. Inom 
proAros anser man att närhet till medarbetare samt regelbundna arbetsplatsträffar är 
givna förutsättningar för dialog och delaktighet, vilket är grunden till goda resultat. 
Enhetschefen ansvarar för medarbetarsamtal och för att aktivt driva 
jämställdhetsarbete. I ledarskapet ingår att skapa lag anda inom enheten och att 
samspel med andra enheter. 

• Information: Man anser inom proAros att det är viktigt för en enhetschef att hålla sig 
informerad om utvecklingen inom proAros samt om omvärldsfaktorer. Enhetschefen 
ansvarar för att informera om mål, uppdrag, ekonomiska förutsättningar samt om 
proAros verksamhet till medarbetarna och brukarna. I ansvarat ingår också att 
kommunicera uppåt i organisationen när det gäller behov, resultat etc. Det är 
nödvändigt att informationen når medarbetarna så att de kan genomföra arbetet och 
enhetschefen så planera tid för reflektioner. 

• Ekonomi: När det gäller ekonomi så ansvar enhetschefens inom proAros för 
upprättandet av budget. Ekonomiansvaret innebär också att följa upp enhetens 
intäkter, kostnader och ekonomiska resultat. För att uppnå ekonomiska målen ska 
enhetschefen kunna initiera och genomföra återgärder. I de verksamheter som berörs 
av avtal på enhetsnivå skall enhetschefen delta i avtalsprocessen och teckna avtal med 
nämnd. 

• Arbetsmiljö: Enhetschefen ansvarar för att systematiskt leda, planera och kontrollera 
verksamheten så att arbetsmiljön inom enheten främjar hälsa samt uppfyller lagar och 
förordningar. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan med medarbetare och facklig 
företräde. 

• Facklig samverkan: Enhetschefen ansvara för att informera och förhandla om 
förhållande på arbetsplatsen och bedriva personalarbete så att lagar och avtal följs. 
Arbetet skall ske i linje med Samverkansavtalet (Uppdrag för enhetschef, 2004-08-
23). 

 
Enhetschefernas roll inom proAros: 
 

• Utifrån givna ramar agera självständigt och kreativt. 
• Ansvarar för resultatenhetens verksamhet, personal, ekonomi, arbetsmiljö, information 

och fackliga samverkan. 
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• Chefskapet kan inrymma egna åtaganden och arbetsuppgifter, utifrån en 
specialkompetens (Titel saknas, Dnr 2005/81-PUS-12). 

 
5.3.1 Politikers och arbetsledares syn på chef- och ledarskap 
 
Wolmesjö (2005) har fokuserat i sin studie på politikers och arbetsledares syn på chef- och 
ledarskap i relation till samspelet mellan politiska beslut och verkställdhet. Det resultat som 
Wolmesjö presenterar i sin avhandling är att övervägande delen av både politiker och 
tjänstemän är överens om att den viktigaste förmågan hos en bra chef är att kunna lösa 
problem, motivera andra och att ge och ta kritik (funktionella kompetensen). Både tjänstemän 
och politiker i undersökningen anser att den yrkesetiska kompetensen är mindre viktig och 
den prioriteras lägst. Både politikerna och överordnande chefer anser att en bra chef ska ha ett 
professionellt bemötande i kontakt med kunder. En chef ska även vara tydlig och leda 
verksamheten mot ett mål. Ett stort antal av politikerna lyfter också fram betydelsen av att 
kunna hantera medarbetare och svåra etiska personalrelaterade problem. Resultatet visar även 
att personliga egenskaper som är viktiga hos chefer är att vara psykisk stark och klok och att 
våga dela med sig av egna styrkor och svagheter. En av de nya krävande uppgifterna som 
flera av de högre tjänstemännen talar om, handlar om krav på en ökad omvärldsbevakning. 
Enligt de högre tjänstemännen medför detta nya krav på förändring och förmåga att ta till sig 
nya uppgifter inom kommunala organisationer. En av de högre tjänstemännen i 
undersökningen uttrycker de nya kraven på chefer på så sätt att de måste hålla måttet. Denne 
menar också att kriterierna för en duktig chef är en chef som är klar över sitt uppdrag och kan 
leda sin verksamhet framåt. Vidare betonas att chefen måste kunna arbeta med förändrings- 
och utvecklingsarbete på ett dynamiskt sätt, det vill säga att få personalen med sig. Wolmesjö 
hade frågan om kompetens med i studien. En fråga handlade om den viktigaste kunskapen en 
chef behöver besitta. Både politiker och tjänstemän svarade på denna fråga att den viktigaste 
kunskapen en chef behöver ha, är kunskapen om och förtrogenhet med arbetsledningen. 
Därefter kommer kunskap om och förtrogenhet med verksamhetsområdet. På tredje plats i 
rangordningen hamnar kunskap om och förtrogenhet med budget och ekonomi. Politiker 
värdesätter i undersökningen kunskapen om verksamhetsområdet lika mycket som budget och 
ekonomi, något högre än tjänstemännen i denna fråga. I studien framkommer att både kvinnor 
och män prioriterar den funktionella kompetensen högt, följd av den strategiska och den 
personliga. En jämförelse mellan könen visar att både kvinnor och män anser att det viktigaste 
hos en bra chef är kunskapen om arbetsledning. Resultatet av Wolmesjös studien visar både 
likheter och skillnader i de kompetenskrav som politiker och tjänstemän i den kommunala 
äldre- och handikappomsorgen anser bör ställas på chefer och ledare.  Delar av Wolmesjös 
empiriska studie (intervjuerna med tjänstemännen och chefer) antyder att det behövs en 
specifik professionsutbildning för chefer inom socialt arbete. Enligt Wolmesjö konstruerar 
politiker och tjänstemän tillsammans en idealbild av hur ledare bör vara. Wolmesjös studie 
visar dock på att organisationsformen i de tre fallstudiekommunerna i hennes undersökning 
påverkar utvecklingen av ledningsfunktionen i olika riktningar. Enligt Wolmesjö påvisar en 
analys om professionsidentitet för chef inom äldre- och handikappomsorg behovet av olika 
ledare och ledarstilar snarare än en gemensam. Wolmesjös studie visar att samtliga 
fallstudiekommuner i hennes undersökning efterfrågar ett tydligare ledarskap och ställer 
liknande formella krav på ledaren. Studien visar också att samma krav ställs trots att 
ledningsfunktionen utvecklas åt olika håll. En iakttagelse som Wolmesjö bland annat har gjort 
är att ledarskapet innebär ett dilemma, oavsett organisationsform. Det Wolmesjö menar är att 
svårigheterna bottnar i den utsatta positionen dels mellan myndighet och brukare, dels mellan 
tjänstemännens värderingar, som har fokus på en rättviseprincip.  
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5.4 Sammanfattande diskussion av resultat och analys 
 
Syftet och uppsatsens frågeställningar är att undersöka organisationsförändringar inom social 
omsorgsverksamhet, och att få ökad förståelse av valet av olika ledarskapsstilar vid 
organisationsförändringar inom social omsorgsverksamhet. Efter utförd litteraturstudie och 
dokumentanalys, belyses förändringarnas betydelse inom social omsorgsverksamhet. 
 
Undersökningen visar att förändring inom social omsorgsverksamhet är en ständig pågående 
process. Handikappreformen och den nya lagen om stöd och service (LSS) har varit de starka 
faktorerna till stora förändringar i kommuner runtom i landet. Syftet med handikappreformen 
som trädde i kraft 1994, var att funktionshindrades vardagssituation skulle bli bättre. En ny 
rättighetslag infördes i samband med reformen LSS. Med hjälp av denna lag skulle 
funktionshindrade få rätt till olika former av stöd- och serviceinsatser. Samtidigt infördes 
statliga assistentersättningen (LASS). Under 90-talet fick landstinget och kommunen 
lagstadgad skyldighet att erbjuda invånarna rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. 
Skillnader i förändringstakten har varit tydliga i handikappomsorgen i hela Sverige. Genom 
kommunaliseringen av omsorgerna skulle funktionshindrade få större närhet till service och 
bättre möjligheter till delaktighet. Detta skulle främja normaliseringen. Kommunerna fick 
huvudansvaret för funktionshindrade och blev därmed skyldiga att bedriva uppsökande 
verksamhet. Kommunerna fick också större frihet att utveckla sin egen organisation. Detta såg 
man som en möjlighet för att gynna individen. Enligt Tideman (2000) kan man se 
kommunaliseringen ur två perspektiv: som en del av en generell förändring av 
välfärdssamhället och som en följd av den handikappideologiska utvecklingen.  
 
Undersökningen visar att Västerås stad har lagt ner mycket tid och planering inför 
kommunaliseringen av särskolan och omsorgerna. Det moderna synsätt att se på den 
funktionshindrade har lett till att inriktningen av arbetet på området har förändrats på många 
sätt. De riktningsangivelserna för hur arbetet inom omsorgsverksamheten skall bedrivas är de 
socialpolitiska återgärderna. Dessa handlar om att funktionshindrade skall ha samma 
rättigheter som andra, det vill säga att få leva ett normalt liv som alla andra människor i 
samhället (normaliseringsprincipen). Genom reformen och LSS ska funktionshindrade 
personer kunna bo och verka i Västerås samt få det stöd och service som de är berättigade till. 
När det gäller tillgänglighet av resurser så ska det finnas ett differentierat utbud av 
serviceformer i Västerås stad. Inför kommunaliseringen av särskolan och omsorgerna 
skapades en styrgrupp i Västerås kommun som kallades Strategiska gruppen. Gruppens 
uppdrag var bland annat att informera alla berörda i Västerås kommun om övertagandet. 
Under Strategiska gruppen arbetade fem arbetsgrupper fram organisationsförslag till 
omsorgen och särskolan, som Strategiska gruppen sedan sammanfattad i en slutrapport. Det 
utsågs även en projektledare inom proAros med varierande arbetsuppgifter. ProAros tog över 
samordningen av transporterna och Västmanlands lokaltrafik (VL) fick ansvaret för 
Omsorgsskjutsarna. Det byggdes tre nya gruppbostäder i Västerås för människor med 
funktionshinder. 
 
Undersökningen visar att Kommunstyrelsen i Västerås har kommit fram till tre viktiga 
perspektiv för att förändringsprocessen ska lyckas: brukarperspektiv, övertagandeperspektiv 
och personalperspektiv. Alla dess tre perspektiv har haft stor betydelse vid 
kommunaliseringen av särskolan och omsorgerna i Västerås kommun. I uppdrag av 
Strategiska gruppen sammanfattade projektledaren bland annat Verksamhetsgruppen särskola 
och Verksamhetsgruppen Omsorgs uppdrag. Verksamhetsgruppen särskolan la fram sina 
förslag om organisation av särskolan för Strategiska gruppen. Särskolan organiserades i åtta 
enheter och två rektorsområden. Enheten med autism skulle finnas i Sofiaskolan och övriga 
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skulle lokaliseras i stadens skolor. Verksamhetsgruppen särskolan presenterade även sina 
förlag gällande organiseringen av skolformerna till Strategiska gruppen, samt förslag till hur 
myndighetsutövningen skulle organiseras. Verksamhetsgruppen omsorg framförde sin 
sammanfattning av förslag om organisationen för omsorgen mellersta distriktet. Där gavs 
förslag på hur myndighetsövning skulle organiseras, daglig verksamhet, boende för barn och 
ungdom samt bostöd, vuxenboende, kultur och fritidsverksamhet, stödfunktioner, utvecklare- 
och samordnarfunktioner, administration och personal. 
 
Undersökningen visar de senaste förändringar som proAros har gjort i sin organisation. Man 
har gått från en integrerad ledningsorganisation till en verksamhetsindelad organisation. Idag 
är proAros indelad i fyra funktionsområden där Vård och omsorg delats in i tre 
verksamhetsområden: äldreomsorg väster, äldreomsorg norr/öster samt LSS och Psykiatri. År 
2005 inrättades nya tjänster inom proAros, verksamhetschef/administrativchef på 
ledningskontoret och en enhetschef på Stöd och utveckling. Nytt från och med 2005 var även 
två teamarbetande enhetschefer i enheten Gemensamma verksamheter. Styrelsen bestämde att 
samla allt stöd i verksamheten i en samordnad stödorganisation. Områdeschefen för Stöd och 
Utveckling fick i uppdrag av direktören i proAros att organisera det nya verksamhetsområdet 
och att besluta om organisatorisk indelning. Det finns idag möjligheter för medarbetare inom 
proAros att önska geografisk placering inom organisationen och dels arbetsbyte.  
Undersökningen visar att enhetscheferna inom proAros har ett arbetsgivaruppdrag som 
innebär ett ansvar för måluppfyllelse samt att lagar, avtal, policies och riktlinjer följs. 
Enhetscheferna inom proAros ansvarar för verksamheten, medarbetare, information, ekonomi, 
arbetsmiljö, facklig samverkan samt kommunicera proAros värdegrunder inom enheten. Både 
politiker och tjänstemän i Wolmesjös (2005) undersökning är överens om att en bra chef ska 
kunna lösa problem, motivera andra och kunna ge och ta kritik. En chef ska också kunna 
bemöta brukare på ett professionellt sätt. Chefen skall vara tydlig och kunna leda 
verksamheten mot ett mål. Chefen ska kunna hantera medarbetare samt de problem som kan 
uppstå. Chefen måste vara psykiskt stark och våga dela med sig av sina egna svagheter och 
styrkor. Vid förändringar måste en chef inom kommunal organisation ha en förmåga att ta till 
sig nya uppgifter. Chefen måste framför allt kunna klara av sitt uppdrag samt kunna leda sin 
verksamhet framåt. Det viktigaste av allt är att chefen får med sig sin personal vid 
förändrings- och utvecklingsarbete. Inom äldre- och handikappomsorgen är behovet av olika 
ledare och ledarstilar större än att ha en gemensam.  
 
Resultatet stödjer de teorier om förändring i organisationen, som beskrivs i bakgrunden. Att 
förändring handlar om förhållanden som till exempel: förändring av uppgift, teknik samt mål 
och strategi, förändring i organisationens struktur samt förändring i organisationens kultur. 
Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att organisatorisk förändring kan ske genom att avskaffa 
existerande element och ersätta det med något annat. Detta skulle kunna kopplas till 
avvecklingen av institutionerna och kommunaliseringen av omsorgerna.  
 
Resultatet stödjer även Ahrenfelts (2001) teori om förändring av andra ordningen. Förändring 
av andra ordningen innebär att hela systemet förändras. Tankemönster, verklighetsbeskrivning 
och agerandet förändras. Det ger möjlighet till nytt beslutsunderlag som i sin tur hjälper till att 
man agerar på ett helt nytt sätt. Tänkandet och agerandet kommer att förändras från grunden. 
 
Resultatet stödjer även teoriavsnittet om ledarskap och ledarskapsstilar, som beskrivs i 
bakgrunden. En ledare har avsikt att påverka andras tänkande, inställning och 
uppförande/beteende. När ledningen sker inom ramen för en organisation, är avsikten oftast 
att få andra att arbeta för att förverkliga vissa mål, motivera dem och få dem att trivas. Det är 
viktigt att ledaren får folk med sig i samarbete mot gemensamma mål. Ledarens uppgift är att 
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driva förändringsprocess, utveckla och formulera strategier samt planera 
organisationen/enheten. En ledare är en person som dels har den formella makten och alltså är 
chef, dels har förmågan att få folk med sig i samarbetet mot gemensamma mål. En chef har en 
formell position/ställning i en organisation och är överordnad andra befattningshavare. Chefen 
får därmed automatiskt en viss makt genom sin tjänst. Ledarstilar handlar om det 
grundläggande draget eller mönstret i ledarens beteende, eller vad ledaren lägger vikt vid när 
han/hon utför sitt ledarskap. Resultatet stödjer särskilt grupporienterad/demokratisk ledarstil. 
Denna typ av ledare är den som är flexibel, tolerant, samordnare och öppen för olika förslag 
från de anställda. Ledaren av denna typ tar inte illa upp av kritik, utan anser att det är 
nödvändigt för att uppnå de uppställda målen. Ledarstilen innebär även att ledaren informerar 
om mål och förändringar i organisationen. Detta leder till att alla medarbetare blir delaktig i 
diskussionen, om hur målen ska nås på bästa möjliga sätt (Nilsson, 1993; Gustavsson, 
Gustavsson & Högberg, 1998; Wolven, 2000). Även Ahltorps (1998) teori om ledarstilar 
stödjer resultatet. Resultatjägaren vill ständigt förbättra sina arbetsprestationer. Organisatören 
är kvalitetsmedveten och nytänkaren är den som ständigt kommer med nya planer samt tycker 
om förändring. Samordnaren vill att alla ska vara överens och att alla kommer till tals vid 
möten. Likaså stödjer resultatet Fiedlers situationsbetingade ledarstilsteori. Ledaren måste 
vara uppmärksammad på situationsfaktorer som påverkar de underställda och ledaren måste 
således anpassa sitt beteende efter dessa faktorer om ledaren ska vara effektiv. Ledaren har en 
blandning av uppgiftsmotiverad och relationsmotiverad ledarstil. Detta innebär att ledaren vill 
utföra sitt arbete, lösa problem och skapa goda relationer till sina medarbetare (Abrahamsson 
& Andersen, 2000; Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
De slutsatser som kan dras är att genom kommunaliseringen har man lyckats nå närmare 
normaliseringen för funktionshindrade. Förändring är en ständigt pågående process inom 
social omsorgsverksamhet. Den nya organisationsformen kräver nya ledare samt nya 
ledarstilar. De ledarstilar som lämpar sig bäst inom social omsorgsverksamhet vid 
organisations förändringar är särskilt grupporienterad/demokratisk ledarstil, Fiedlers 
socioavhängig ledarstil samt en kombination av resultatjägaren, organisatören, nytänkaren och 
samordnaren. 
 
 

6. Diskussion 
 
I följande stycke kommer författaren till denna studie att diskutera teori, metod och resultat. 
 
6.1 Teoridiskussion 
 
Enligt Backman (1998) är syftet med litteraturgranskning att sammanställa all litteratur som 
finns inom ett givet område. Författaren till studien använder sig i första hand av tidigare 
kurslitteratur och sedan valt ut vissa som har varit relevanta för studien. Genom att samlat in 
tillräckligt med litteratur så har författaren till studien kunnat sammanfatta teorierna. De 
utvalda teorierna har varit till stor hjälp vid analyseringen av resultatet. 
 
6.2 Metoddiskussion 
 
Författaren till studien upplever ett behov av att fördjupa och utveckla kunskaper gällande; 
ledarskap, ledarstilar samt organisationsförändring inom social omsorgsverksamhet. Genom 
litteraturstudie och dokumentanalys vid ovanstående studie, fann författaren flera relevanta 
studier gjorda inom det valda området.  
 



      33 

Fördelar med litteraturundersökning/-granskning är att den inleder forskningsprocessen och 
den hjälper till att formulera en vetenskaplig problemställning. Litteraturgranskning visar 
även tidigare brister och luckor i tidigare samlad kunskap och visar på kunskapsmassan och 
visar på relevansen i en tänkt problemställning. Litteraturgranskning visar hur begrepp inom 
området definierats, preciserats och använts för till exempel empirisk kontakt. Tidigare 
dokument ger författaren till studien vidare upplysningar om användandet och etablerad 
metodik (avslöjar även bristerna). Genom litteraturgranskning kan forskaren få veta hur 
tidigare forskare har lagt upp sina undersökningar, hur datan behandlats och hur utfallet av 
metoden tolkats. Litteraturgranskning ger olika tolkningsalternativ. Den ger även ett historiskt 
perspektiv av tidigare granskade dokument. Alla dessa förutsättningar är nödvändiga om 
arbetet ska kunna leda vidare (Backman, 1998).  
 
Backman (1998) menar att anspråksnivån är relativt blygsam i litteraturgranskning, eftersom 
något nytt grepp sällan presenteras eller har några djupare analytiska ambitioner. När forskare 
läser vad andra forskare tidigare har sagt eller gjort i ett område, så är det lättare för forskaren 
att få fördomar eller förutfattade meningar. Enligt Backman kan forskare på detta vis förbise 
eller rent av inte notera vissa nya upptäckter. Detta skulle i så fall kunna vara nackdelen med 
metoden, enligt författaren till studien. 
 
En alternativ metod till litteraturundersökning kan vara intervju. Genom intervju skulle 
författaren till studien kunna analysera flera personers tolkning av ledarstilar, samt få med 
deras inlevelse och erfarenheter av kommunaliseringen. Nackdelen med intervju kan vara att 
få tag på respondenter och att det tar allt för lång tid innan de kan ställa upp på en intervju, 
med tanke på att vi har åtta veckor på oss att skriva uppsatsen. 
 
6.3 Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att ledningsideal från politiker och organisationen (proAros) är att chefen ska 
ansvara för verksamheten, medarbetare, information, ekonomi, arbetsmiljö, facklig samverkan 
samt kommunicera värdegrunder inom organisationen. En bra chef ska kunna lösa problem, 
motivera andra och kunna ge och ta kritik. En chef ska också kunna bemöta brukare på ett 
professionellt sätt. Chefen skall vara tydlig och kunna leda verksamheten mot ett mål. Chefen 
ska kunna hantera medarbetare samt de problem som kan uppstå. Chefen måste vara psykiskt 
stark och våga dela med sig av sina egna svagheter och styrkor. Vid förändringar måste en 
chef inom kommunal organisation ha en förmåga att ta till sig nya uppgifter. Chefen måste 
framför allt kunna klara av sitt uppdrag samt kunna leda sin verksamhet framåt. Det viktigaste 
av allt kanske är att chefen får med sig sin personal vid förändrings- och utvecklingsarbete. 
Chefen ska utifrån givna ramar agera självständigt och kreativt. Chefskapet kan inrymma 
egna åtaganden och arbetsuppgifter, utifrån en specialkompetens. 
 
Resultatet visar att det finns flera ledarskapsstilar som en ledare inom social 
omsorgsverksamhet kan använda sig av. Bland annat beskriver Nilsson (1993), Gustavsson, 
Gustavsson och Högberg (1998) och Wolven (2000) om grupporienterad/demokratisk 
ledarstil. Ledaren är flexibel, tolerant, samordnare och öppen för olika förslag från de 
anställda. Ledaren tar inte illa upp av kritik, utan anser att det är nödvändigt för att uppnå de 
uppställda målen. Ledarstilen innebär även att ledaren informerar mål och förändringar i 
organisationen. Detta leder till att alla medarbetare blir delaktig i diskussionen, om hur målen 
ska nås på bästa möjliga sätt. Abrahamsson och Andersen (2000) och Jacobsen och Thorsvik 
(2002) beskriver Fiedlers situationsbetingade ledarskapsteori. Den mest lämpade ledarstilen i 
hans teori är enligt författaren till studien, socioavhängig ledarstil. Ledarstilen innebär att 
ledaren vill utföra sina arbetsuppgifter samt lösa problem och skapa goda relationer till sina 
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medarbetare. Kanske skulle en kombination av ledarstilarna resultatjägaren, organisatören, 
nytänkaren och samordnaren vara lämpligt för en ledare inom social omsorgsverksamhet? 
Ahltorps (1998) teori om ledarstilar innefattar resultatjägaren som ständigt vill förbättra sina 
arbetsprestationer, organisatören som är kvalitetsmedveten, nytänkaren är den som ständigt 
kommer med nya planer samt tycker om förändring och samordnaren som vill att alla ska 
vara överens och att alla ska komma till tals vid möten. Resultatet visar till och med att det 
finns behov av olika typer av ledare och ledarstilar inom social omsorgsverksamhet. Enligt 
Wolmesjö påvisar en analys om professionsidentitet för chef inom äldre- och 
handikappomsorg behovet av olika ledare och ledarstilar snarare än en gemensam. 
 
Resultatet visar även att förändring är en ständig pågående process inom social 
omsorgsverksamhet. Den största förändringen för funktionshindrade är handikappreformen 
som trädde i kraft den 1 januari 1994 (i samband med lagen om stöd och service). Ansvaret 
för personer med funktionshinder övergick 1996-01-01 från landstinget till kommunen. 
Styrelsen inom proAros år 2005 beslutade att gå från en integrerad ledningsorganisation till en 
verksamhetsindelad organisation. Vård och omsorg inom proAros är idag uppdelad i tre 
verksamhetsområden; äldreomsorg väster, äldreomsorg norr/öster samt LSS och psykiatri. 
 
Hade författaren till studien valt intervju istället för litteraturundersökning så hade det kunnat 
påverka resultatet. Författaren till studien hade då inte kunna göra samma tolkning av 
resultatet, när det gäller införandet av handikappreformen i Västerås kommun. Av resultatet 
hade det antagligen framkommit mer av respondenternas egna inlevelser och erfarenheter. 
Författaren till studien hade ifrågasatt. Hade i så fall respondenten kunnat komma ihåg 
införandet av reformerna? Hade respondenterna förskönat det som skulle ha kommit fram 
genom intervjun? Det hade dock varit intressant att göra intervjuer med till exempel 
enhetschefer inom proAros angående ledarstilar och analysera det. Detta kanske hade 
påverkat resultatet gällande ledarstilar? Kanske något att tänka på vid vidare forskning?  
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 Bilaga I 
 
Förändringar av:  

• Uppgift.  
• Teknik.  
• Mål. 
• Strategi.  

Hitta nya sätt att utföra existerande uppgifter. 
 
Förändringar i organisationens struktur.  

• Förändringar i hur arbetsuppgifter delas upp eller samordnas. 
• Hur man kontrollerar eller styr organisationen. 

 
Förändringar av organisationens kultur:  

• Ändrade antaganden. 
• Ändrade normer. 
• Ändrade värderingar. 

 
Förändring av andra ordningen: 

• Hela systemet förändras. 
• Tankemönster, verklighetsbeskrivningen, agerandet förändras. 
• Helt nytt beslutsunderlag. 
• Tänkandet och agerandet förändras från grunden. 
• Ledarskapet påverkas. 
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 Bilaga II  
 
Avtal mellan Landstinget i Västmanland och Västerås kommun: 
               

• § 1 Omsorger om utvecklingsstörda personer med flera: från landstinget övergår till 
kommunen, enligt LSS (SFS 1993:387) och dess införandelag (SFS 1993:387), 
skyldigheter som enligt nämnd lag tidigare åvilat landstinget. 

• § 2 Särskolan: lanstinget överlåter till kommunen huvudmannaskapet för 
särskoleutbildning enligt 6:e kapitel i skollagen. 

• § 3 Särvux: kommunen övertar ansvaret för att anordna och erbjuda 
vuxenundervisning (Särvux) enligt 12:e kapitlet vuxenutbildningslagen. 

• § 4 Utomlänsvård: för personer i annat län, där landstinget har betalningsansvar för 
insatser enligt LSS § och särskola, övergår detta ansvar till kommunen. 

• § 5 Rådgivning och annat personligt stöd: ansvaret för rådgivning och annat personligt 
stöd enligt LSS § 9:1 åvilar även efter den 1 januari 1996 landstinget. 

• § 6 Hälso- och sjukvård (HSL): Kommunen ansvarar enligt HSL för hälso- och 
sjukvårdsinsatser i bostäder med särskild service och inom 
dagvårdsverksamheten/daglig verksamhet. 

• § 7 Habilitering och rehabilitering: enligt HSL är både landstinget och kommunen 
ansvariga för habilitering och rehabilitering utifrån sitt hälso- och sjukvårdsansvar. 

• § 8 Hjälpmedel: enligt HSL är både landstinget och kommunen ansvariga för 
hjälpmedel. Kommunen ansvarar bland annat för arbetstekniska hjälpmedel vid de 
enheter som får primärkommunalt huvudmannaskap. 

• § 9 Vårdhem: landstinget ansvarar för att de vårdhem för personer tillhörande LSS 
personkrets som drivs i egen regi är avvecklade till den 31 december 1995. 

• § 10 Personal: kommunen erbjuder anställning till samtliga tillsvidareanställda 
personal som är sysselsatta i de verksamheter som övergår till kommunen. Kommunen 
erbjuder även anställning till samtliga administrativ personal på distrikts- och länsnivå. 

• § 11 Intjänade semesterförmåner samt andra okompenserade ersättningar till 
personalen: landstinget ersätter kommunen med ett engångsbelopp för de intjänade 
semesterförmåner och andra ersättningar till personalen som avser tiden före 1 januari 
1996. Betalningen skall ske senast 31 mars 1996. 

• § 12 Fortbildning: grund- och pågående längre fortbildning som pågår vid 
övertagandet får avslutas med oförändrade villkor och ersättas av den nye 
arbetsgivaren. För utbildning som påbörjas efter 1995 – 07 - 01 krävs godkännande av 
kommunen. 

• § 13 Pension: regler av kostnader för framtida pensioner sker enligt bilaga 6.(Bilagan 
finns i särskild kommunpärm). 

• § 14 Anpassningsbidrag: kommuner landstinget ett bidrag i syfte att ge landstinget 
rimlig tid att anpassa sin organisation och dess kostnader till den lägre 
verksamhetsvolymen. De kostnader som avses är kostnader för kvarvarande 
avveckling av omsorgsförvaltningens administration och vårdhem. Bidraget utbetalas 
av kommunen som ett engångsbelopp den 31 mars 1996. 

• § 15 Övertagande av fastigheter och lokaler: huvudmannaskiftet innebär att 
kommunen, när det gäller fastigheter och lokaler, antingen köper eller övertar 
befintliga lokaler. 

• § 16 Inventarier: kommunen köper befintliga inventarier (inklusive fordon) för en 
köpekillning motsvarande landstingets bokförda värden 1995-12-13. 

• § 17 Konst: kommunen köper befintlig konst i de lokaler som övertas enligt § 15. 
Underlag för köpeskillingen baseras på värdering enligt bilaga 10. 
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• § 18 Ekonomisk reglering: den ekonomiska regleringen mellan parterna sker i enligt 
med bilaga 11. Från landstinget övergår således till kommunerna ansvaret för 
verksamheten enligt §§ 1, 2 och 3 i detta avtal till en kostnad av 376 393 000 kronor. 
Kommunens andel av denna summa framgår av upprättad kommunal fördelning. 
Redovisad andel grundas på 1994 års bokslut och verksamhetsförändringar 1995. 
Ekonomisk uppgörelse sker genom att landstinget sänker landstingsskatten med en 
skattesats som motsvarar ovanstående kostnad. Kommunerna ges därmed möjlighet att 
höja kommunalskatten. Den mellankommunala omfördelningen, som kan bli följden 
av detta tillvägagångssätt redovisas i särskilt avtal. Överenskommelserna om 
ekonomisk reglering på denna nivå förutsätter att de nuvarande ekonomiska 
förhållandena mellan stat och kommun respektive landsting inte förändras. Med 
ändrade förhållandena menas i detta sammanhang ändrade principer för beräkning av 
skatteunderlag, statlig bidrag och arbetsavgifter.  

• § 19 Tvister: tvister rörande tolkning och tillämpning av principiell natur som rör detta 
avtal hänskjutes till en politisk grupp samansatta av ledamöter från landtinget och 
länets kommuner. Vid tvister som kan härledas till enskild kommun sker förhandling 
direkt mellan landsting och kommunen. 

• § 20 Godkännandet: detta avtal gäller under förutsättning av att det godkännes av 
landstingsstyrelsen och kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft samt 
att alla länets kommuner, var för sig ingår samma avtal med landstinget (Avtal, 1996-
01-01).  

 
 


