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Förord 
Utvärderingen av försöket med kompetenstrappa bland socialarbetare i Stockholms stad har 
tillkommit genom initiativ från Personalstrategiska avdelningen vid Stadsledningskontoret 
och med ekonomiskt stöd från Kompetensfonden i Stockholm. Viktiga personer i initiativet 
till försöket har varit Marianne Forsman och Susanna Wahlberg. Försöket har letts av en styr-
grupp bestående av verksamhetsföreträdare från de fyra stadsdelar som ingått i försöket, fack-
liga företrädare och under ledning av stadsdelsdirektör Jan Johansson, Skärholmen. Projektle-
dare har varit Marie-Louise Allberg. Jag vill tacka er alla för förtroendet att förlägga utvärde-
ringen till Stockholms universitet och för allt tillmötesgående när det gäller genomförandet av 
utvärderingen. 
 
Utan en fantastisk uppställning av chefer och personal i de sex stadsdelar där datainsamlingen 
ägt rum, hade vi inte fått ett material med så hög kvalité som det blev. Tack för er lojalitet mot 
stadens satsning på att få en rejäl utvärdering till stånd och att ni tagit emot oss, fått oss att 
känna oss välkomna och delat med er av era erfarenheter. 
 
Docent Stig Elofsson vid Institutionen för socialt arbete har varit behjälplig i att förvandla 
data till statistik. 
 
Forskningsassistenten, socionom Åsa Lundström Mattsson har varit behjälplig inte bara i 
själva datainsamlingen utan också i bearbetning och kontroll av data och som kritisk läsare av 
texten i rapporten. Tack för kvalificerade insatser och ett mycket gott samarbete. 
 
De data som samlats in kommer, enligt överenskommelse med uppdragsgivaren, att bli före-
mål för ytterligare bearbetningar och publikation. Denna slutrapport bör läsas tillsammans 
med föregående rapport och kommer att läggas ihop till en gemensam rapport i institutionens 
rapportserie. Fortsatt publicering kan följas på institutionens hemsida www.socarb.su.se. 
 
Stockholm i december 2006 
 
Anna-Lena Lindquist 
docent 
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Sammanfattning 
I ett försök med kompetenstrappa för socialarbetare i fyra stadsdelar i Stockholms stad jäm-
förs resultat vid tre undersökningstillfällen med motsvarande grupp chefer och medarbetare i 
två stadsdelar i Stockholm. Den första undersökningstidpunkten är innan trappan har genom-
förts. En första uppföljning genomförs efter ett år och en förnyad och avslutande uppföljning 
efter ytterligare ett år. Datainsamlingen sker genom att personalen besvarar en omfattande 
enkät och deras chefer (enhetschefer eller motsvarande med budget och personalansvar) inter-
vjuas. 
 
Resultaten bedöms dels i förhållande till hur chefer och medarbetare ser på införandet och 
tillämpningen av kompetenstrappan, dels utfall i förhållande till uttalade målsättningar för 
kompetenstrappan. Därtill undersöks, om trappan leder till att verksamheterna blir mer orien-
terade mot verksamhetsutveckling och personalkompetens. 
 
Försöket genomförs samtidigt med omfattande utbildnings- och utvecklingsinsatser genom 
Kompetensfonden i Stockholm som berör stadens samtliga medarbetare och chefer. Utvärde-
ringen måste därför hantera förändringar som har en mer allmän bakgrund än att de specifikt 
kan knytas till införande och tillämpning av kompetenstrappa. Allmänt har förändringar skett i 
personalens syn på sina möjligheter att få utbildning, man har oftare deltagit i poänggivande 
högskoleutbildning och bedömer organisationskulturen mer HR-(human relation) orienterad. 
 
Utvärderingen visar, att trappan har en bristfällig förankring bland chefer och medarbetare 
med undantag för den stadsdel där trappan utvecklades och där projektledningen har funnits 
(Skärholmen) och eventuellt ytterligare en stadsdel där materialet är för begränsat för att sta-
tistiska analyser skall kunna genomföras (Älvsjö).  
 
Det tycks som om chefer som är inriktade på utvecklingsarbete har kunnat uppnå förändringar 
utan att ha tillgång till kompetenstrappa. 
 
I försöksstadsdelarna tycks däremot cheferna allmänt blivit mer utvecklingsinriktade. Förbätt-
ringar har skett också där cheferna i utgångsläget inte var utvecklingsinriktade eller tyckte sig 
ha möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor. Personalen har blivit mer nöjd med karriär-
möjligheterna, att man belönas för väl utfört arbete, med lönen, att närmaste chef tar itu med 
problem så snart de uppstår och har större förtroende för närmaste chef. Man anger oftare, att 
metodutveckling diskuteras på arbetsplatsen. Och man har mer sällan svårt att sova p.g.a. 
problem och svårigheter eller besvärats av värk i ryggen de senaste fyra veckorna. 
 
Vid den första uppföljningen hade en avsevärt större andel av personalen som planerade att 
byta arbete i försöksstadsdelarna normaliserats till samma nivå som i kontrollstadsdelarna. 
Vid den avslutande utvärderingen hade den förändringen dock inte fortsatt utan resultatet blev 
att man låg på en jämförbar nivå. 
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Bakgrund 
Som led i Stockholms stads personalstrategiska arbete har i fyra stadsdelar utprövats en sys-
tematisk modell i form av en s.k. kompetenstrappa för socialarbetares kompetensutveckling. 
Syftet har varit dels att på sikt tillförsäkra en god personalförsörjning genom att fungera som 
en attraktiv arbetsgivare, dels att understödja kraven på kunskapsbaserat socialt arbete.  
 
De socialarbetare som ingått i försöket har varit de som haft yrkestitlarna socialsekreterare, 
biståndsbedömare och socionomer. Medverkande stadsdelar har varit Skärholmen, där mo-
dellen arbetats fram och projektledningen varit placerad, Hägersten, Älvsjö och Liljeholmen. 
Försöket permanentades i försöksstadsdelarna våren 2005 då projektet avslutades. De perso-
nalstrategiska slutsatserna av försöket kvarstår att dra. (För närmare beskrivning av modellen, 
dess bakgrund och källor se Lindquist 2005.) 
 
 
 

Utvärderingsuppdrag 
Uppdraget att utvärdera försöket med kompetenstrappa i Stockholm gavs av Personalstrate-
giska avdelningen vid Stadsledningskontoret till Institutionen för socialt arbete – Socialhög-
skolan vid Stockholms universitet. Projektledare har varit docent Anna-Lena Lindquist och 
forskningsassistent socionom Åsa Lundström Mattsson. Utvärderingen har finansierats med 
medel från Kompetensfonden. 
 
 

Utvärderingsdesign 
Utvärderingen har varit upplagd med en undersökning före genomförandet av trappan men 
efter att modellen hade utarbetats i Skärholmen i ett särskilt projekt (tidig höst 2004) och två 
uppföljningar (tidig höst 2005 respektive 2006). Förutom från försöksstadsdelarna har mot-
svarande data hämtats från två kontrollstadsdelar: Kungsholmen och Rinkeby. Berörda 
medarbetare har vid varje undersökningstillfälle besvarat en relativt omfattande enkät som i 
huvudsak hämtats från QPS Nordic men kompletterats med frågor som direkt anknutit till 
försöket. Enhetschefer eller motsvarande befattningshavare med budget och personalansvar 
har vid respektive undersökningstillfälle intervjuats om sina egna arbetsförutsättningar när det 
gäller stöd till personalen och utvecklingsarbete samt om verksamhetens aktuella förutsätt-
ningar. Totalt har ca 35 enheter berörts vid varje undersökningstillfälle – en viss variation har 
förekommit p.g.a. omorganisationer mellan undersökningstillfällena. 
 
 

Uppföljningskriterier 
Projektet har genomförts samtidigt med en omfattande satsning på utbildning av såväl medar-
betare som chefer i Kompetensfondens regi. Att kunna särskilja vad som är resultat av det 
allmänna utbud av möjlighet till kompetensutveckling respektive vad som kan antas vara ett 
genuint resultat av just försöket med kompetenstrappa är en utmaning för utvärderingen. 
 
Uppföljningen har inriktats på att undersöka resultat på följande nivåer (för en närmare redo-
visning av valet av utfallskriterier och grunderna för detta se Lindquist 2005 - utdrag i bilaga 
1): 



 7 

1. Hur medarbetare och enhetschefer ser på tillämpningen av kompetenstrappan och dess 
möjligheter, d.v.s. de berördas formulerade attityder till modellen och tillämpningen 
av den. 

2. Om införandet av kompetenstrappan har medfört förändringar i de avseenden som for-
mulerats i projektplanen för kompetenstrappan, d.v.s. förbättrat introduktionen av ny-
anställda, minskat sjukfrånvaro, förbättrat socialarbetarnas karriärmöjligheter och öns-
kan om att kvarstå i anställning. 

3. En ökad kompetens i verksamheten som förbättrade handlingsmöjligheter i arbetet 
byggd på Ellströms (1992) analys av kompetens, betecknas här som utveckling av 
”lärande organisation” och undersöks med variabler inom områdena organisationskli-
mat, ledning och styrning samt egenkontroll. 

 
 

Betydelsen av flera uppföljningar 
Vid det första uppföljningstillfället efter ett år kunde en rad förändringar konstateras och en 
analys genomfördes av om dessa förändringar kunde hänföras till just kompetenstrappans 
införande (se närmare nedan). Vid en förnyad uppföljning efter ytterligare ett år var en huvud-
fråga, hur varaktiga dessa förändringar har varit? Och om de kan hänföras till att personalen 
känt sig tillfälligt uppmärksammade snarare än som resultat av en mer långsiktig förändring 
av kompetensstrategierna i förvaltningarna? 
 
Vi kunde i den första uppföljningen konstatera, att det fanns en diskrepans mellan personalens 
attityder till den aktuella tillämpningen av kompetenstrappan och deras förväntningar på vad 
kompetenstrappan skulle kunna innebära. En önskan fanns att kunna följa upp och se vad som 
eventuellt händer om inte personalens förväntningar möts? En undran var också, hur tillämp-
ningen av kompetenstrappan skulle fungera, när inte längre ett omfattande tillägg till utbild-
ningsmöjligheter genom Kompetensfonden fanns kvar när stadsdelarna, med egna resurser, 
måste kunna stå för personalens kompetensutveckling? 
 
Den uppföljning som nu skett efter två år från försöksstart (hösten 2006) kommer i någon mån 
att kunna ge svar på de frågorna. Satsningen på kompetenstrappa måste dock ses som avsevärt 
mer långsiktig än så. Det är en kort uppföljningstid för den typ av förändringar som det här är 
frågan om. 
 
I undersökningen uppmärksammar vi de förändringar som är statistiskt signifikanta (5 % sig-
nifikansnivå används). Det innebär två möjliga felkällor: 

1. Att vi underskattar förändringsrörelser i andra avseenden - förändringar som inte 
uppfyller kraven för att bli statistiskt signifikanta. 

2. Att vi överskattar de signifikanser som framträtt. De skillnader i statistisk mening som 
vi arbetar med, behöver inte motsvara egentliga förändringar. Att arbeta med signifi-
kanser innebär att försöka minimera inflytande av slumpen, men slumpfaktorn finns 
där ändå. Om man gör tillräckligt många bearbetningar av ett datamaterial så kommer 
slumpmässigt vissa att visa signifikans. 

 
När vi kan förstå resultaten, tyder det på att det inte är slumpmässiga signifikanser vi har han-
terat. Den förnyade uppföljningen som presenteras här bidrar till att vi får möjlighet att kon-
trollera sådana eventuella slumpmässigheter i det statistiska materialet. Och om det är på väg 
att ske förändringar också i andra avseenden än de vi kunde se vid det första uppföljningstill-
fället. 
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Material 
Det material som används är enkäter från berörda medarbetare i försöksstadsdelarna och deras 
motsvarande kollegor i kontrollstadsdelarna samt intervjuer med cheferna för de enheter som 
personalen ingår i. Som berörda medarbetare har även vikarier definierats även om, åtmin-
stone kortvarigt anställda, vikarier inte omfattats av kompetenstrappan. Vi har önskat få en 
bild av hur den för tillfället aktuella personalens situation ser ut oavsett om man har en tillsvi-
dareanställning eller är vikarie, eftersom det är kompetensen i verksamheterna som står i fo-
kus snarare än enskilda medarbetares individuella kompetenser. 
 
Oftast har det varit enhetschefen som intervjuats, men i några fall har personal och budgetan-
svar legat på biträdande enhetschefer och då är det dessa som intervjuats.  
 
Enkäten till medarbetarna har i stort sett varit densamma vid de tre undersökningstillfällena. 
Ett undantag är, att det vid de båda uppföljningstillfällena funnits med särskilda frågor om 
synen på kompetenstrappan till medarbetarna i försöksstadsdelarna. De har således dels svarat 
på frågor som handlat om deras syn på sina egna arbetsförhållanden och –möjligheter ur en 
rad olika aspekter, dels fått lämna synpunkter på sin eventuella inplacering i kompetenstrap-
pan och vad den har inneburit eller inte inneburit. 
 
Frågorna till cheferna har handlat dels om hur de ser på verksamhetens förutsättningar och 
vilka eventuella förändringar som skett mellan undersökningstillfällena, dels deras syn på att 
arbeta med verksamhetsutveckling, kopplingen till personalens kompetensutveckling och hur 
de ser på att använda kompetenstrappan. 
 
Samtliga aktuella chefer har intervjuats vid de tre undersökningstillfällena, totalt har 102 in-
tervjuer genomförts (2004:34, 2005:33, 2006:35). Att antalet enheter ändrats har berott på 
omorganisationer mellan undersökningstillfällena och är större än totalsiffran anger1. Föränd-
ringar har inte bara skett genom att chefer tillkommit utan också att de bytts ut. 2005 var fem 
och 2006 sex av cheferna nya på sina poster. 
 
De medarbetare som berördes av undersökningen har villigt besvarat enkäten i samband med 
att forskarna besökt arbetsplatsen vid en naturlig mötestid, oftast APT, då muntlig och skrift-
lig information har givits. De som varit frånvarande vid forskarnas besök har fått skriftlig 
information och möjlighet att skicka in enkäten. I denna senare grupp har ett visst bortfall 
uppstått. Svarsfrekvensen har varit 2004: 92 %, 2005: 83 % och 2006: 79 %2. Att svarsfre-
kvensen sjunker något i en panelundersökning, då man kommer tillbaka flera gånger med 
samma frågor, är välkänt. Vid sista undersökningstillfället är det fortfarande ett hyggligt re-
sultat. Det är dock en viss variation i bortfall mellan stadsdelar. För Älvsjös del är svarsfre-
kvensen nere i 50 %, jämt fördelad mellan de båda enheterna där. Den stadsdelen kommer 
inte att ingå i analyser av skillnader mellan stadsdelarna och har redan tidigare uteslutits efter-
som stadsdelen är liten och det rör sig om alltför små tal för att den statistiska bearbetningen 
skall bli meningsfull.  
 
Det tycks också som ett par av de enheter som organiserar utförarverksamheter inom barn och 
ungdomsområdet, där personalen oftast har kvalificerade vidareutbildningar redan vid anställ-
ning, har lägre svarsfrekvens än övriga enheter (Skärholmens Resursenhet 42 %, Kungshol-

                                                 
1 Ett mått på den totala förändring som skett är, att de 34 enheter som fanns i utgångsläget skulle ha varit 41 
stycken 2006 om det bara tillkommit enheter men inga sammanläggningar av enheter samtidigt hade skett. 
2 Antalet svarande medarbetare var 2004:296, 2005:261 och 2006:271 stycken. 
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mens Barn och ungdomsenhet 62 % - i det senare fallet ingår både utredare och utförare i en-
heten). Förutom att den personalen kanske är mer omotiverad att delta är de utspridda på olika 
delverksamheter och svåra att samla till gemensamma möten. 
 
Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle vara systematiskt i någon annan mening än 
den här redovisade. De som varit frånvarande vid forskarnas besök och där bortfallet uppstått, 
tycks, utöver denna organisatoriskt grundade skillnad, ha varit en relativt slumpmässig grupp. 
 
 

Analysmetod 
Analysen av materialet har gått till så att alla variabler har genomgått en signifikansprövning 
där jämförelsen har varit mellan de tre undersökningstidpunkterna. Det som jämförs är sva-
rens medelvärden. Syftet är att se, om förändringar som kunde observeras vid den första upp-
följningen har vidmakthållits och om eventuella andra förändringar har skett. Den information 
som ges i denna analys är om förändring skett i tillräckligt stor utsträckning för att resultatet 
skall bli statistiskt signifikant. Förändringen mäts inom varje analysenhet vilket innebär, att 
startpunkten och slutnivån kan se olika ut mellan analysenheterna. De analysenheter som fö-
rekommer är: Försöks- respektive Kontrollstadsdelar, Stadsdelar, Verksamhetsområden, Olika 
ledarskap (”innovativa” respektive ”övriga”). Det här betyder t ex, att det kan finnas stora 
skillnader mellan vad personalen i olika stadsdelar uppger om ett visst förhållande och de 
skillnaderna kan antingen kvarstå eller minska – det är inte något vi studerar i den här under-
sökningen annat än undantagsvis, om det har betydelse för tolkningen av resultaten. Att något 
ändras i en positiv riktning kan betyda att en stor del av personalen är missnöjd med ett under-
sökt förhållande, men att man som grupp är något mindre missnöjda än tidigare. 
 
Presentationen av de data som i signifikansprövningen visar sig intressanta följer i redovis-
ningen de olika nivåerna/perspektiv för utfall som har använts i utvärderingen. Vi redovisar 
först chefernas och personalens syn på kompetenstrappan. Därefter följer data som motsvarar 
de uttalade syftena för att införa kompetenstrappan. Slutligen analyseras förändringar som 
sammanhänger med om verksamheten tagit steg mot lärande organisation med fokus på per-
sonalens upplevelser av sitt handlingsutrymme. I tabellerna redovisas inte numeriska data 
utan symboler för om förändringen går i riktning mot stöd för kompetenstrappan (+) eller i 
motsatt riktning (-). Vi särskiljer inte om stödet är mycket starkt eller om det ligger nära grän-
sen för signifikans. En femprocentig signifikansnivå används, d.v.s. vi låter det vara en fem-
procentig osäkerhet om de data som faller ut är slumpmässiga eller uttrycker en faktisk för-
ändring. För de samband som fanns vid den första uppföljningen, men som inte kvarstår vid 
den andra redovisas ”ej sign.” i tabellerna, dvs här har vi förändringar som inte har vidmakt-
hållits i tillräckligt stor utsträckning för att signifikans skall uppstå i den samlade analysen. 
 
Utan att göra tabellerna alltför oöverblickbara har vi försökt skilja ut vad som verkar vara mer 
långsiktiga förändringar, d.v.s. där det tycks förekomma en kontinuerlig utveckling över un-
dersökningstillfällena. Sådana förändringar anges med fetstil i tabellerna. Däremot avstår vi 
från att försöka visa vilka förändringar som gick att se vid den första uppföljningen och vilka 
som tillkommit. Den som är intresserad av en sådan jämförelse kan använda tabellerna i före-
gående rapport från utvärderingen (Lindquist 2005) och jämföra med tabellerna i föreliggande 
rapport. Vissa kommentarer kring detta ges dock i texten. 
 
I den fortsatta analysen utsätts de signifikanser som hittats för prövning av olika tolkningar. 
Är förändringarna snarare följd av skillnader mellan stadsdelar, mellan olika verksamhetsom-
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råden eller mellan chefernas olika inställning till och uppfattade möjlighet att arbeta med ut-
vecklingsarbete? Syftet är att vaska fram vad som inte kan bortförklaras och som därför tro-
ligtvis är genuina resultat av att man introducerat kompetenstrappa som stöd för personalens 
och verksamhetens utveckling. 
 
 
 

Skeendet under utvärderingens gång 
Innan vi presenterar analyserna av vad en förnyad uppföljning har givit, skall vi sammanfatta 
vad som framkom vid den undersökning som var utgångsläge för utvärderingen (hösten 2004) 
och vilka resultat som kom ut av den första uppföljningen (hösten 2005). 
 
 

Utgångsläge 
I utgångsläget framkom att det saknades en uttrycklig diskussion av vad som skall avses med 
kompetens i projektet.  
 
Alla chefer uppfattade, att personalens kompetensutveckling ligger som ett viktigt ansvar i 
deras chefsroll, men det varierade hur de såg på möjligheten att prioritera uppgiften. Arbetet i 
samband med rekrytering beskrevs ofta som mycket tidskrävande. Ett problem som flera rap-
porterade var att hålla personalbesättningen vid sjukfrånvaro. Många av cheferna beskrev 
egna upplevelser av sin start som chef som ett kaos när det gäller personal och ekonomi, men 
att situationen efter ett par år var förbättrad. 
 
Cheferna uppfattade kompetenstrappans förtjänster framför allt för att den lyfter fram myn-
dighetens hållning, gör lönesättning och utvecklingssamtal mer genomskinliga och kan vara 
motiverande för medarbetarna. De farhågor cheferna hade var att det inte skall kunna gå att 
motsvara de förväntningar som väcks hos personalen: att resurser för att kunna låta personalen 
delta i utbildning kommer att vara för små, att man inte kommer att kunna använda persona-
lens ökade kompetens och att det inte kommer att gå att sätta löner som motsvarar personalens 
kompetens. 
 
Socialarbetarna tyckte i allmänhet att man hade tillräckliga kunskaper för att utföra sitt arbete 
på ett professionellt sätt men en dryg tredjedel tyckte att arbetsenheten inte hade bästa kom-
petensen för den arbetsuppgift som skulle utföras. 
 
Den introduktion man fick på sin första arbetsplats beskriver man som ganska bristfällig. Man 
fick ofta direkt samma arbetsuppgifter, de var inte utvalda och tillrättalagda för att passa den 
som var ny, många saknade introduktionsprogram som tillgodosåg deras behov och nästan en 
tredjedel uppfattade att de var utlämnade åt sig själva för att lösa problem i arbetet. 
 
Man är oftast nöjd med stöd från arbetskamrater och närmaste chef, men tre av tio socialar-
betare tycker de mycket/ganska sällan eller aldrig får uppskattning för sina arbetsprestationer 
från närmaste chef. Runt en tredjedel är kritisk till hur de anställda tas omhand på arbetsplat-
sen och om ledningen intresserar sig för personalens hälsa och välbefinnande. Nästan två av 
tre är missnöjda med belöning för väl utfört arbete. 
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För att socialarbetarna skulle bestämma sig för att bli kvar på arbetsplatsen angav de oftast 
bättre eller mer rättvis lön, men man efterlyste också förändringar i arbetsorganisation, möj-
ligheter att utvecklas i arbetet, ändring av arbetsuppgifternas utformning, minskad arbetsbe-
lastning och att bättre kunna använda sin kompetens. Nästan hälften av socialarbetarna över-
vägde att aktivt söka nytt jobb inom ett år. 
 
Det var vanligare att man var nöjd med möjligheten att utvecklas i arbetet än med karriärmöj-
ligheter. 
 
Våra synpunkter efter genomgången av utgångsläget rörde genomförandeprocessen i projektet 
och var bl.a. att enhetschefernas involvering behöver observeras och att särskilt de nytill-
kommande cheferna behövde dras in i arbetet med kompetenstrappan. 
 
 

Resultat vid första uppföljningen 
Vid uppföljningen efter ett år visade det sig, att kompetenstrappan på attitydnivå inte tycktes 
ha avsatt särskilt stora spår. En stor del av personalen visste inte om de blivit inplacerade i 
trappan och i så fall på vilket steg. Däremot hade en stor grupp förväntningar på att trappan 
skulle kunna innebära förändringar. 
 
I två avseenden verkade förändringar ha skett som kunde knytas direkt till införandet av kom-
petenstrappa. Personer som hade nyanställts under året angav oftare att de fått stöd av kom-
petenta kollegor än de som nyanställdes året innan införandet av kompetenstrappan. Och det 
var färre som vid uppföljningen planerade att byta arbete. 
 
De förändringar som kunde knytas till specifika delverksamheter gällde framför allt försörj-
ningsstöd och biståndsbedömning för äldre och funktionshindrade. Det verkade som om 
förändringar i de verksamheterna, som sannolikt haft anknytning till insatser för att sanera 
underskott i budget och omfattande satsningar genom aktiviteter bl a i Kompetensfondens 
regi, hade kunnat ske så att personalen uppfattat både förbättrade utvecklingsmöjligheter, i 
flera avseenden förbättrad hälsa och förbättringar av organisationskulturen. 
 
Bland stadsdelarna var det framför allt i Skärholmen, där trappan utvecklades och där projekt-
ledningen hade legat, som större förändringar tycktes ha skett. Huruvida detta var en effekt av 
att Skärholmen ligger något före de övriga stadsdelarna, eftersom man var pilotstadsdel, var 
något som skulle undersökas vid den kommande uppföljningen. 
 
S k ”innovativa” chefer kunde associeras till förbättringar i personalens rapporterade hälsa 
och förbättrad organisationskultur medan övriga chefers medarbetare framför allt rapporterat 
förbättrade utvecklingsmöjligheter samt en ökad nöjdhet med arbetsledning och styrning. 
Frågan är dock, om inte upplevelsen av förbättrade utvecklingsmöjligheter närmast samman-
hängde med de allmänna och breda utbildningssatsningar som ägt rum i Kompetensfondens 
regi. 
 
Ett egendomligt resultat var, att medarbetarna i försöksstadsdelarna sa sig mer sällan ha delta-
git i utvecklings-/planeringssamtal trots att deras inplacering i kompetenstrappan skulle ha ägt 
rum under uppföljningsperioden. Detta resultat kunde härledas till medarbetare vars chefer 
kategoriserats som ”övriga” chefer, d.v.s. de som inte visat sig inriktade på utvecklingsarbete 
eller uppfattat sig ha möjlighet att arbeta med utvecklingsarbete. Frågan var, hur väl kompe-
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tenstrappan förankrats hos enhetscheferna och särskilt hos dem som inte redan tidigare var 
starkt engagerade i och tyckte sig ha ett utrymme att arbeta med utvecklingsfrågor. 
 
 

Diskussion av omständigheter i försökets genomföran de 
Vilka omständigheter kunde tänkas ha haft betydelse för de resultat som kunde beskrivas? 
 
Den första uppföljningen gjordes bara ett år efter införandet av kompetenstrappan. Denna 
första uppföljning skulle kunna användas för att få korrektiv i sättet att arbeta med införandet 
av kompetenstrappan och utvärderarna delgav sina reflektioner till projektets styrgrupp kring 
omständigheter i anslutning till att projektet implementerats som borde beaktas i den fortsatta 
hanteringen av kompetenstrappan.  
 
Samtidigt med införandet av kompetenstrappan skedde en betydande satsning i Kompetens-
fondens regi, som i någon mån fick kompetenstrappan och satsningarna i det projektet att 
hamna i skuggan. Alla kunde få sitt lystmäte av utbildning. I försöksstadsdelarna innebar 
Kompetensfondens satsning, att det blev konkurrens i utbildningsutbudet. De utbildningar 
som planerats under hösten 2005 fick ställas in för att det inte blev tillräckligt många an-
mälda. Det ledde till besvikelse i de enheter där man planerat för personalutbildning i kurser 
som bjöds ut inom ramen för trappan. Det kan ha påverkat personalens syn på möjligheter att 
få den utbildning man önskade. Istället fick personalen i kontrollstadsdelarna en mer än nor-
malt stor möjlighet att delta i utbildningar, vilket torde ha påverkat svaren på utvärderingens 
frågor kring utbildningsmöjligheter. Att kontrollstadsdelarna ingick i utvärderingen kan ju 
trots allt också ha påverkat vilken betydelse man uppfattat att kompetensutveckling har och 
medverkat till en ökad aktivitet. 
 
Att det inte skedde en samtidig satsning på introduktionsdelen av trappan under projekttiden 
var svårt att förstå, men kan eventuellt förklaras av att personalomsättningen inte var något 
stort problem under den här perioden. Att det inte skett mer av samordning mellan kompe-
tenstrappan och andra satsningar från Kompetensfondens sida var också svårt att förstå. Flera 
chefer motiverade t ex sitt relativa ointresse för kompetenstrappan med att de varit engagerade 
i andra projekt i Kompetensfondens regi. Men de skulle ju alla leda till ökad kompetens hos 
personalen och borde därför kunna införlivas i ett tänkande kring kompetenstrappa. Allmänt 
sett var uppmärksamheten i de berörda enheterna nästan uteslutande inriktad på kompetensut-
veckling via formell utbildning snarare än kompetensutveckling i andra avseenden. Det kan 
vara svårt för cheferna att se möjligheterna hos andra typer av projekt – kanske därför att det 
inte tycktes ha förekommit diskussioner inom ramen för försöket med kompetenstrappan om 
vad kompetens är för något och på vilka olika sätt som personalens kompetensutveckling 
behöver kunna stödjas. Utifrån en sådan diskussion skulle det stora utbudet av utbildnings- 
och utvecklingsprojekt inom Kompetensfonden kunna sorteras med kompetenstrappan som 
organiserande struktur. 
 
 

Satsningens långsiktighet 
Personalen hade förväntningar på vad trappan skulle kunna medföra samtidigt som man också 
hade kritiska synpunkter på införandet så långt det hade hunnit i början av hösten 2005, då 
datainsamlingen för den första uppföljningen ägde rum. Chefernas engagemang i trappan är 
nödvändig för att möta dessa förväntningar och för att en mer långsiktig användning av trap-
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pan skall kunna leda till de mål som eftersträvas av personalen. Vad det handlar om är en för-
djupad satsning på att bygga upp socialarbetarnas möjlighet till ”mastery”, d.v.s. stöd i de 
olika avseenden som kompetens innebär (se Ellström 1992, 2004). Det handlar om introduk-
tion och mentorstöd, avpassning av arbetsuppgifter och ansvar efter kompetensnivå och att 
aktivt använda trappan vid introduktion av nyanställda. Men också fördjupning av analyser av 
vad respektive verksamhet kan stödjas med utbildningsmässigt. Ännu var, vid den här tid-
punkten, analysen av vad som bör läggas in som utbildningssatsningar i trappan ganska fyr-
kantig. Både personal och chefer behöver kunna se värdet av utbildningssatsningarna för just 
den egna verksamheten och den kompetensnivå olika grupper av personalen ligger på. Den 
analysen måste göras i verksamheterna, men kanske inte inom varje enhet för sig. Därför är 
det viktigt, att cheferna har möjlighet att utveckla ett innovativt ledarskap och att man sam-
arbetar med varandra över stadsdelar. Ett allvarligt resultat som framträdde i ettårsuppfölj-
ningen var, att den innovativa ansatsen inte tycktes ha spridit sig. 
 
Enhetscheferna frågade själva efter ett stöd inom stadsdelen för arbetet med kompetenstrap-
pan, att kompetenstrappan skulle förankras på respektive stadsdel som ett gemensamt åta-
gande. Utvecklingen av ett innovativt ledarskap handlar inte bara om varje enhetschefs egna 
värderingar och arbetssätt utan kräver också en förankring hos stadsdelsledning och politiker. 
Vad det handlar om är att lägga upp ett klient- och resultatinriktat arbetssätt, något som kan 
kräva sina satsningar som både här och i Socialstyrelsens lägesrapport (2006) framför allt har 
handlar om stöd till personalens kompetensutveckling. Nya enhetschefer behöver både intro-
duceras i arbetet med kompetenstrappan, men också själva stödjas i arbetssituationer som har 
visat sig ofta vara oerhört påfrestande. Hur hindrar man att enhetschefer själva blir eller är på 
väg att bli utbrända? I det perspektivet kan detta inte vara en satsning inom respektive enhet 
som de enskilda cheferna ansvarar för utan måste beröra hela organisationen. Chefernas 
chefer måste också tänka i kompetensutveckling och möjligheter till ”mastery” för sina un-
derlydande chefer. 
 
Sammantaget handlar det här om en insikt om att kompetenstrappan är en långsiktig satsning 
som kräver uppföljning, fördjupning, nya satsningar på utvecklingsarbete i olika avseenden 
såväl när det gäller verksamheten som fördjupning av tillämpningar av olika inslag i trappan. 
 
 
 

Uppföljning efter två år 

Synen på modellen och dess tillämpning 

Inledning 
I det här avsnittet skall vi gå igenom hur chefer och medarbetare ser på kompetenstrappan och 
tillämpningen av den efter att försöket avslutats och verksamheten med kompetenstrappa for-
mellt införlivats i reguljär verksamhet i de fyra försöksstadsdelarna. Den personal- och bud-
getansvariga chefen är en huvudaktör i tillämpningen av modellen. Tänkbara tillämpningstill-
fällen är i samband med rekrytering, introduktion, utvecklings-/medarbetarsamtal och karriär-
planering för medarbetarna, verksamhets- och utbildningsplanering, lönesättning. I intervju-
erna med cheferna har förts ett samtal kring om man uppfattar att trappan är aktuell och hur 
den i så fall kommer till användning – dess fördelar och eventuella nackdelar. Frågor har 
också ställts kring hur man ser på sin egen verksamhet, hur viktigt man uppfattar utvecklings-
arbete vara och vilka möjligheter att arbeta med utveckling man bedömer att man har. De här 
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senare frågorna kommer att återkomma senare i analysen, men har betydelse för att locka 
fram beskrivningar av aktiviteter som cheferna inte själva omedelbart kopplar till kompetens-
trappan men som ändå har betydelse för deras arbete med personalens kompetensutveckling. 
 
Medarbetarna är dels mottagare av de budskap som deras chef förmedlar i sin användning av 
modellen, men kan dels också själva och genom sina fackliga organisationer vara aktörer ge-
nom att aktualisera trappan i olika tillämpningssammanhang. I enkäten får vi framför allt de-
ras bilder av hur och om inplacering i trappan har skett och hur de uppfattar att det fått bety-
delse i olika avseenden. Däremot ställs inte frågor kring egna eventuella aktiviteter att aktuali-
sera trappan. Vårt allmänna intryck är dock, att det inte varit något särskilt stort tryck från 
medarbetarna ute på de olika arbetsplatserna. Man verkar mer ha väntat på ledningens initiativ 
och varit besvikna när sådana inte har kommit. Det finns dock undantag som vi återkommer 
till nedan. 

Chefernas syn på trappan 
Ett allmänt intryck är, att flera chefer tydligare ser sin roll som verksamhetsutvecklare vid det 
sista intervjutillfället än vid de tidigare. Ett exempel är en chef som tidigare klagat över att 
den egna verksamheten inte fått kompensation för löne- och kostnadsökningar under en följd 
av år. Det har blivit allt svårare att driva verksamheten på ett meningsfullt sätt. Nu presenteras 
några intressanta utvecklingsprojekt som håller på att sjösättas och som har inneburit en på-
taglig omvärdering av verksamheten. På frågan vad det är som lett till omvärderingen svarar 
den här chefen, att det kommit mycket forskning inom verksamhetsfältet som givit impulser. 
Kontakten med forskningen har uppstått i samband med dels chefsutbildning, dels att en ny 
medlem av personalen haft med sig viktiga kunskaper. 
 
Flera chefer beskriver hur de, genom kontakt med och impulser från framgångsrika kollegor, 
kunnat ta itu med svårigheter i sin egen verksamhet. Också här verkar kontakter ha etablerats 
bl a via gemensamma chefsutbildningar. Att ha deltagit i chefsutbildning kan i något fall leda 
till att man ifrågasätter sig själv som chef – om det verkligen är den karriären man vill fort-
sätta satsa på eller om man vill återgå till en specialistkarriär som socialarbetare. 
 
När det gäller synen på kompetenstrappan, verkar dock de flesta chefer ha ungefär samma 
bild vid den förnyade uppföljningen som de hade året innan. Man beskriver, att trappan knap-
past finns som ett levande inslag i vardagen. Ja, för några är den inte ens med i de årliga ut-
vecklings-/medarbetarsamtalen. I de mest nedslående beskrivningarna är modellen i det när-
maste ”död”, d.v.s. den har ingen verklig funktion. För andra är den snarast ”vilande” i av-
vaktan på att personalen skall gå klar de olika utbildningar som pågår. Därefter kommer en ny 
omgång av om- och inplaceringar i trappan att ske. Det förekommer sällan att man beskriver 
att trappan finns med som instrument i samband med nyrekrytering av personal. 
 
Men det finns också mer aktiva bilder – oftast från Skärholmen där projektet hade sin start. 
Där har man arbetat för att ersätta projektledarens insats att hålla ihop tillämpningen genom 
att ge en tjänsteman ett särskilt uppdrag att samordna förvaltningens insatser. Den nya organi-
sationen håller på att sjösättas i samband med att chefsintervjuerna genomförs hösten 2006 
och de flesta tycks känna till och uppskattar att detta initiativ har tagits. Här rapporteras också 
om att facket intagit en aktiv roll genom att kräva underlag i samband med löneförhandlingar 
som förmått enhetschefer att aktualisera sin personals inplacering i trappan. Det är också i 
Skärholmen som chefer beskriver faktiska förändringar som de själva kopplar till trappan och 
till aktiviteter som hör samman med tillämpningen av trappan. En chef beskriver t ex att hen-
nes personal numera kommunicerar på ett annorlunda sätt med varandra som kan tolkas av-
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spegla en annorlunda syn på kompetens och kompetensskillnader. Man konsulterar varandra, 
använder varandras olika kompetenser på ett sätt som inte skett tidigare. Kompetens har blivit 
synlig och erkänd. Deltagande i längre och mer krävande utbildningar beskrivs som en själv-
klar del av förvaltningens åtaganden och i medarbetarnas engagemang. 
 
Men det är inte bara positiva bilder som förmedlas i Skärholmen. Det förekommer även en 
viss resignation inför arbetskraven inom området barn och ungdom. En av cheferna beskriver, 
att det är orealistiskt att tro, att nyanställd personal skulle kunna få en kvalificerad introduk-
tion innan de, kanske nyexaminerade, socionomerna blir tvungna åta sig svåra barnavårdsut-
redningar. Växlingen av personal sker oftast i brådska och belastningen är för stor för att 
kunna bespara nyanställda betungande arbetsuppdrag. 
 
Även i Älvsjö finns en samordnande organisation kring tillämpningen av kompetenstrappan. 
Man var tidigt klar över att enhetscheferna behövde den typen av stöd. Här finns också exem-
pel på att man verkligen använt sig av utbudet av kompetensutveckling och ansträngt sig att 
koppla ihop personalens nya kvalifikationer med arbetsuppgifter, t ex att den med handledar-
kompetens erbjuds handledningsuppdrag och den som lärt sig utvärdera också får möjlighet 
att arbeta med sådana arbetsuppgifter. Även om upplevelsen av kompetenstrappan som något 
långt från vardagen också förmedlas här, så används den ändå i samband med rekrytering och 
i planeringen av medarbetarsamtal ingår uppföljning av inplaceringen i trappan. 
 
Däremot beskriver enhetscheferna i Hägersten och Liljeholmen att trappan inte funnits med 
på ledningsgruppens dagordning och att ingen utsetts till ansvarig efter att trappan väl hade 
införts. Här finns dels bilden av att trappan knappast längre är aktuell, dels att den inte egent-
ligen medför något annat än det kompetensarbete man redan tidigare engagerat sig i som chef. 
Några i utvecklingsfrågor särskilt aktiva chefer saknar att man inte passat på att använda sig 
av det här tillfället att markera en sammanhållen kompetensstrategi i stadsdelen. Det finns en 
poäng i att dessa frågor drivs på enhetsnivå utifrån en för stadsdelen gemensam policy så att 
personalen och verksamheten inte blir alltför beroende av enskilda chefer. Och om ansvaret 
låg på verksamhetsledningsnivå, skulle trappan t ex kunna användas som ett sätt att få in mer 
underlag om medarbetarna i samband med lönesättning så att man kan få fakta kring eventu-
ella skillnader i lönenivån mellan enheter snarare än att det sker en ryktesspridning om orätt-
visa löneskillnader. 
 
I Hägersten och Liljeholmen förekommer det oftare, att chefer framhåller hinder mot tillämp-
ning av trappan. T ex att det saknas resurser för att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför 
det direkta klientarbetet som handledning och utvärdering och det därför är svårt att anknyta 
mellan modellen och verksamhetens krav. Eller att det inte finns utrymme för att ge specia-
listlöner till dem som kvalificerat sig som specialister och det därför inte är motiverande för 
personalen att söka sig vidare i trappan. Det förekommer också beskrivningar av att persona-
len inte är intresserade av längre utbildningar, känner sig för gamla eller redan tillräckligt 
utbildade, att man inte har de perspektiv på kompetens i förhållande till verksamhetens krav 
som kompetenstrappan förutsätter.  
 
Ett tillämpningsproblem som nämns mer allmänt är, hur man som chef skall handskas med 
personal som får gå poängutbildningar men inte bryr sig om att examineras. Skall de få nya 
erbjudanden om poängutbildningar eller har de försuttit sin chans? Cheferna har olika strate-
gier och ser olika på sin roll i att förmå personalen att fullfölja och över huvud taget hur vik-
tigt det är att personalen slutför med godkänd examination. 
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Inför en kommande situation, att Kompetensfonden inte längre bjuder ut utbildningsmöjlig-
heter, finns inte särskilt mycket planering. Utbildningar i fondens regi pågår fortfarande när 
intervjuerna genomförs. De flesta chefer beskriver, att personalen haft en väldigt intensiv ut-
bildningsperiod under ett par år och att det kommer att behövas tid att smälta intryck och ar-
beta med att hitta tillämpningar av de nya kunskaperna. Det är vanligt, att man trycker på att 
just ett arbete med tillämpning är viktigt – några oroar sig över att det finns begränsad tid att 
arbeta med detta, medan andra har en konkret planering av hur man tänker sig gå till väga för 
att nyttiggöra verksamheten de utbildningar som personalen deltagit i. Planering av nya ut-
bildningar med stadsdelens egna medel nämns knappast alls. Däremot oroar sig några över 
hur det skall bli, när inte utbildningsresurserna längre finns på samma sätt. Handledning av 
personalen uppfattas som relativt skyddad när ekonomin är dålig, men däremot är det i sådana 
lägen svårt att försvara mer omfattande utbildningssatsningar. Man beskriver också att den 
egna stadsdelen är för liten för att kunna bära mer omfattande utbildningar. Om det inte finns 
centrala medel som kan användas till den typen av satsningar, kommer det att bli svårt att 
hålla trappan levande och där är det Personalstrategiska avdelningen som måste ta ansvar, 
säger en av cheferna. 

Medarbetarnas syn på trappan 
Kompetenstrappan är i huvudsak tänkt att användas för fast anställd personal. Flera enhets-
chefer har dock angivit, att de vill använda trappan också för vikarier som man räknar med 
blir långvariga och kanske så småningom övergår till fast anställning. Här har vi dock begrän-
sat analysen till de socialarbetare som uppgivit att de är fast anställda.  
 
Vid den första uppföljningen hösten 2005 visade det sig att en stor del av de berörda socialar-
betarna antingen inte blivit inplacerade eller sa sig inte veta om de blivit inplacerade (38,5 %). 
Det var ett resultat som vi förde vidare till styrgruppen som något oroande och som man kan-
ske behövde fundera över på de olika stadsdelarna, om man önskade uppnå en del av de re-
sultat som eftersträvades. Vid den förnyade uppföljningen 2006 kan vi se, att det är en oför-
ändrad andel som fortsatt inte uppfattar sig inplacerad eller inte vet (38,7 %). När vi frågar på 
vilket steg man blivit inplacerad är det i själva verket färre som kan ange detta vid den förny-
ade uppföljningen (2005: 77 %, 2006: 61 %). Det tycks således som om trappan har en brist-
fällig förankring hos personalen. 
 
Bland dem som kan ange placering i trappan finns färre på steg 1, vilket kan förklaras av att 
nyanställda inte placerats in i trappan i samband med anställningen – en procedur som tydli-
gen är vanlig enligt chefernas redovisning av hur de tillämpar trappan. Man tänker sig inpla-
ceringen först i samband med det första medarbetarsamtalet då personen kanske varit anställd 
ett år. Cheferna uppfattar, att det är underförstått var i trappan den nya medarbetaren befinner 
sig och utför inte den formella inplaceringen. Samtidigt missar man med den här rutinen att 
förmedla trappan som inslag i arbetsplatsens kompetenspolicy. 
 
Det är något färre medarbetare som anger att de finns på steg 5 i trappan. Det betyder sanno-
likt, att stadsdelarna förlorat några medarbetare med den enligt trappan mest omfattande kom-
petensen. Det är i så fall ett bakslag i tillämpningen av kompetenstrappan som några chefer 
varnade för vid de ursprungliga intervjuerna. Att man inte skulle kunna tillhandahålla arbets-
uppgifter som motsvarar den nya kompetensen, t ex handledning och utvärdering. Vi träffade 
också, i samband med ifyllandet av enkäten, enstaka missnöjda medarbetare, som beskrev 
brister i erkännandet av sin egen nya kompetens som grund för att man var på väg att gå till 
annan arbetsplats, något som eventuellt kan bekräfta att denna farhåga varit en realitet i en-
staka fall. 
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Det är något fler som vid det andra uppföljningstillfället anger, att de är mycket nöjda med 
inplaceringen gått till, att den positivt påverkat deras möjligheter till utbildning och positivt 
påverkat deras arbetsuppgifter.  
 
Ingen av skillnaderna mellan uppföljningstillfällena är signifikanta. 
 
I en öppen fråga gav vi personalen möjlighet att med egna ord uttrycka hur det är att omfattas 
av kompetenstrappan. Möjligheten utnyttjades av 76 personer. De flesta gav svar som visade 
att de inte visste eller var indifferenta till trappan (26). 21 personer lyfte fram sådant som de 
uppfattar som positivt med trappan, t ex ”Jättebra, överskådligt, ett bra sätt att se var jag 
ligger och även se behov av kompetensutveckling”, ”Bra, vidareutbildning behövs, dels i ar-
betet men också som gemensam värdegrund”, ”Jag känner mig privilegierad, får inspiration i 
arbetet”, ”Bra vid diskussion om önskad utbildning och lön med chef. Dock fortfarande otyd-
lig hur den ska användas. Hur kan vi använda den i gruppen för att höja kompetensen till-
sammans?” 
 
En större grupp svarande (18) har kritiska synpunkter på tillämpningen antingen så att man 
saknar uppföljning efter inplacering eller att man önskar olika konkreta förändringar av till-
lämpningen. T ex ”Det är bra men borde utbildas i kurser som är mera relevanta för arbets-
uppgifterna alternativt få utföra andra arbetsuppgifter”, ”Kompetenstrappan har från början 
gått ut med att man skulle göra en individuell planering. Av detta blev det ingenting. Det un-
der som blev var redan färdiga kurser.”, ”Positivt att kompetens uppmärksammas, negativt 
att inte lönen höjs, negativt att inte utrymme ges för nya färdigheter”, ”Det känns som inpla-
ceringen i kompetenstrappa helt saknar praktisk betydelse. Jag får ingen högre lön eller 
uppmuntran till steg 5”. ”Betyder inget i praktiken! Bra idé men kopplingen till verkligheten 
är obefintlig i vår organisation.” ”Chefen behöver utbildas i hur man kan använda kompe-
tenstrappan.” 
 
Enstaka svarande (3) har angett, att kompetenstrappan inte är något för dem själva antingen 
för att de inte önskar göra karriär eller att det passar bättre för yngre medarbetare. Och ytterli-
gare några få har eftersökt information. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framstår de berörda medarbetarna inte som särskilt indragna i tillämp-
ningen av kompetenstrappan även om många i sina öppna svar visar ett positivt engagemang 
eller har reflekterat över tillämpningen. Personalens svar återspeglar deras chefers redovisning 
av hur tillämpningen av trappan går till.  
 
I samband med våra besök på arbetsplatserna har vi ibland fått kommentarer om att det i 
själva verket är utvärderingen som aktualiserar trappan. Om inte vi skulle komma, skulle den 
knappast existera. En av cheferna, som för övrigt hör till dem som använt sig mer aktivt av 
trappan, uttryckte trappans betydelse så, att den som utvärderar naturligt har kompetenstrap-
pan i fokus, men att den för chefen och i arbetet med personalens kompetensutveckling är en 
liten del av och knappast i fokus i det vardagliga arbetet. Kanske är kompetensfrågorna mer 
direkt aktuella i vardagen för personalen? De svar vi fått från personalen visar, att många 
väntar på initiativ och information. 
 
I praktiken genomförs kompetensinsatser och stöd till personalen. Kanske är det själva knyt-
ningen av det som faktiskt görs till en modell som känns främmande och svårt – på samma 
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sätt som det kan vara svårt att formulera metoderna i klientarbete och ha modeller för att 
granska det som görs. Vi har dock fått chefers exempel på hur förändringar i personalens 
kompetens verkat vara direkt avläsbara i form av förändrade förhållningssätt. Frågan är, om 
det är förändringar som snarast hör samman med de allmänna kompetenssatsningarna eller 
om kompetenstrappan haft betydelse för denna utveckling. 
 
 
 

Förändringar i förhållande till direkta målsättning ar för trappan 

Inledning 
I föregående avsnitt har vi sett hur chefers och medarbetares attityder till kompetenstrappan 
ser ut. Nu skall vi övergå till att undersöka om jämförelsen med kontrollstadsdelarna kan säga 
oss något om huruvida trappan har inneburit några förändringar. I det här avsnittet granskar vi 
förändringar som ligger nära de direkta målsättningarna för försöket: förbättrad introduktion, 
möjlighet till karriär och utveckling i arbetet samt minskad personalomsättning och sjukfrån-
varo. 

Introduktion i arbetet 
Ett allmänt intryck från chefsintervjuerna är, att det finns en växande medvetenhet om hur 
viktigt det är att nya medarbetare får en bra introduktion. Även om man inte redovisar arbete 
med nya introduktionsprogram, så verkar det finnas en större samvetsgrannhet i hur man pla-
nerar för att ta emot nyanställda – särskilt om det är personer som kommer på sin första ar-
betsplats efter examen. Det finns också en rad exempel på att man lyckats rekrytera mer erfa-
ren personal som kunnat gå mer direkt in i klientarbete och haft med sig viktiga insikter och 
impulser från andra arbetsplatser. 
 
För att få ett material kring kompetenstrappans eventuella betydelse för introduktionen jäm-
förs här hur de som anställts under det senaste året ser på den introduktion de fått, om det 
skett någon förändring över den tid som trappan funnits. Det är en ungefär lika stor grupp som 
uppgivit sig vara nyanställda under det senaste året (40 – 46 personer) vid de tre undersök-
ningstillfällena. 
 
De frågor som ställdes var,  
om det fanns en erfaren kollega till hands som stöd,  
om man fick del av introduktionsprogram som tillgodosåg de egna behoven,  
om arbetsuppgifterna var utvalda och tillrättalagda,  
om man själv fick komma underfund om hur man skulle lösa problem i arbetet,  
om man direkt fick samma arbetsuppgifter som kollegorna,  
om de som gav stöd var ungefär lika oerfarna samt  
om det på nuvarande arbetsplats togs hänsyn till de egna behoven av inskolning. 
 
Vid den första uppföljningen fanns en signifikant förändring när det gällde stöd från erfarna 
kollegor. Där har det dock skett en återgång vid den förnyade uppföljningen. De som kommit 
nya under 2006 har inte uppfattat sig bättre stödda av kollegor än de som kom nyanställdes 
året innan införandet av kompetenstrappan. Genomgående liknar svaren det sista uppfölj-
ningsåret hur det såg ut innan kompetenstrappan fanns med undantag för den sista, mer all-
männa frågan om inskolning som ger en tydligare anknytning till den aktuella arbetsplatsen än 
de föregående frågorna. Det är dock inte en förändring som kan knytas till kompetenstrappan, 
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eftersom den inte är signifikant i den analys där försöksstadsdelarna jämförs med kontroll-
stadsdelarna utan bara för stadsdelen Skärholmen (se tabell 4).  
 
Vi kan således konstatera, att kompetenstrappan inte inneburit någon förändring av den nyan-
ställda personalens uppfattning av hur stödet i samband med introduktion och inskolning gått 
till. 

Möjligheter till karriär och utveckling i arbetet 
I det här avsnittet skall vi se hur personalen bedömer sina möjligheter till utbildning och om 
de uppfattar att det går att göra karriär i arbetet. Hit hör också, om de deltagit i utvecklings-
/medarbetarsamtal minst en gång under det senaste året. Den typen av möten mellan chef och 
medarbetare är ju ett tillfälle då medarbetaren har möjlighet att planlägga karriär och utveck-
ling i arbetet tillsammans med sin chef och göra överenskommelser kring olika utvecklingsin-
satser. 
 
För deltagande i utvecklings-/medarbetarsamtal hade vi vid den första uppföljningen en ne-
gativ signifikans i försöksstadsdelarna, d.v.s. det var fler som uppfattade sig inte ha deltagit i 
utvecklingssamtal vid uppföljningstidpunkten än året innan trots att inplacering i kompetens-
trappan skulle ha skett under mellantiden i form av just ett utvecklingssamtal. Vi kan nu se, 
att en negativ utveckling inte har fullföljts i och med den nya uppföljningen, men det har inte 
heller skett någon upphämtning i förhållande till de utgångsvärden vi jämför med, d.v.s. innan 
trappan genomförts. Det ser alltså ut som om kompetenstrappan inte påverkat, om man tycker 
sig ha deltagit i utvecklingssamtal. 
 
När det gäller möjlighet till vidareutbildning/kompetensutveckling, uppfattar personalen i både 
försöks- och kontrollstadsdelarna att den har förbättrats och det är en förbättring som skett 
kontinuerlig över de tre undersökningstillfällena och därför markerats särskilt i tabell 1. Att 
den här förändringen skett både i försöks- och i kontrollstadsdelarna tyder på att det är resultat 
snarare av de allmänna satsningar som gjorts genom Kompetensfonden under undersöknings-
perioden än ett inflytande från införandet av kompetenstrappan. 
 
Vi ställde frågan, om i vilken utsträckning medarbetarnas önskemål om vidareutveck-
ling/kompetensutveckling beviljas. Också här har vi en parallell positiv utveckling i både för-
söks och kontrollstadsdelarna. Här handlar det om medarbetarna uppfattar att egna önskemål 
blir hörsammade. Man kunde tänka sig att i organisationer som arbetar med kompetenstrappa, 
verksamhetens behov av kompetens tydligare lyfts fram och att det uppstår konflikter med 
vad medarbetarna själva önskar. Men några sådana spår syns inte i utvärderingen. Å andra 
sidan står vi återigen inför ett resultat där införandet av kompetenstrappa sannolikt inte har 
betydelse utan det snarare handlar om det allmänna och rika utbudet av kompetensutveck-
lingsmöjligheter från Kompetensfonden.  
 
I kompetenstrappan ingår poänggivande högskoleutbildning som en viktig komponent och 
personalen tillfrågades speciellt om de deltagit i sådan utbildning. Vid den första uppfölj-
ningen gav svaren från kontrollstadsdelarna ett signifikant ja på denna fråga. Nu har vi även 
från försöksstadsdelarna fått ett signifikant resultat. I såväl försöks- som kontrollstadsdelarna 
är det en kontinuerlig förändring, d.v.s. en successivt ökande andel av personalen svarar ja 
över de tre undersökningstillfällena. Här kan vi återigen sannolikt se ett resultat snarare av 
Kompetensfondens insatser, där bl a en fempoängskurs i KBT omfattat stora delar av perso-
nalen, än en specifik influens från tillämpningen av kompetenstrappan. 
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När det gäller handledning, tycks utvecklingen ha gått i en motsatt riktning. Personalen i både 
försöks- och i kontrollstadsdelarna redovisar i minskande utsträckning att de har tillgång till 
regelbunden handledning. Minskningen är kontinuerlig över undersökningstillfällena och sig-
nifikant i både försöks- och kontrollstadsdelarna. Kanhända har man dragit ner på handled-
ning för att personalen varit mycket upptagna med utbildning. Vi skall i den fortsatta analysen 
se, om det går att förstå den här förändringen på ett mer ingående sätt. 
 
Det samband som kunde ses vid den första uppföljningen, att handledningen ger ökad upp-
märksamhet på den kunskap som finns att grunda arbetet på, kvarstår inte vid den nya upp-
följningen och inte heller det samband som i kontrollstadsdelarna tidigare fanns kring hand-
ledningens bidrag till uppmärksamhet på resultat. Så handledningen har inte bara minskat i 
omfattning utan också i betydelse i de avseenden som kanske är mest betydelsefulla när det 
gäller kunskaps- eller evidensbasering av arbetet. 
 
På direkta frågor om hur nöjd man är med sina karriärmöjligheter och möjligheter till utveck-
ling i arbetet svarar i både försöks- och kontrollstadsdelarna personalen på ett signifikant mer 
positivt sätt när det gäller utvecklingsmöjligheterna. För karriärmöjligheter finns en signifi-
kant förändring i försöksstadsdelarna, som vi skall följa upp och se om den möjligtvis kan 
vara ett resultat av införandet av kompetenstrappan. 
 
Sammanfattningsvis har vi här kunnat se förändringar som tycks vara parallella i försöks- och 
kontrollstadsdelarna, att de i huvudsak går i en positiv riktning och sannolikt är resultat av de 
allmänna kompetenssatsningar som skett inom ramen för Kompetensfondens verksamhet. De 
avvikande resultaten är att handledning tycks ha minskat i omfattning och betydelse och att 
medarbetarna i försöksstadsdelarna i växande utsträckning uppger att de är nöjda med sina 
karriärmöjligheter. 

Personalomsättning och sjukfrånvaro 
Har kompetenstrappan påverkat personalomsättningen med avseende på dels behovet av ny-
rekrytering av personal, dels personalens bedömning av om de vill vara kvar på arbetsplatsen 
eller ej? Och hur ser eventuella förändringar i sjukskrivning och subjektiva hälsoproblem ut 
under undersökningsperioden? 
 
Personalomsättning har undersökts genom en enkätfråga om hur länge man varit anställd på 
nuvarande arbetsplats. De som uppgivit mindre än tolv månader bedöms här som nyanställda. 
Andelen nytillkomna medarbetare under de båda uppföljningsåren skiljer sig inte från den 
andel som tillkom året innan försöksstart. Detta gäller både försöks- och kontrollstadsdelarna. 
Inte heller finns några förändringar i andelen tillfälligt anställda. Det verkar således som om 
trappan inte påverkat omfattningen av en faktisk personalomsättning och behovet av vikarier 
har inte förändrats. 
 
En prognostisk fråga om personalomsättning ställdes i enkäten: ”Hur troligt är det att du ak-
tivt kommer att söka efter ett nytt arbete under det närmaste året?”3  Här kunde vi vid den 
första uppföljningen konstatera en signifikant sänkning av andelen som planerade byta arbete 
i försöksstadsdelarna. Vid det andra uppföljningstillfället är fortfarande förändringen signifi-
kant, men inte som en skillnad mellan försöks- och kontrollstadsdelarna. Förändringen är fort-
farande påfallande stor i försöksstadsdelarna, men inte längre tillräcklig för att vara signifi-
kant. Det som har hänt är, att försöksstadsdelarna ligger på ungefär samma nivå som kontroll-

                                                 
3 Svarsalternativen var Inte alls troligt, Inte särskilt troligt, Ganska troligt och Mycket troligt. 
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stadsdelarna från att i utgångsläget ha haft en avsevärt större andel medarbetare som plane-
rade söka nytt arbete. Det är ca fyra av tio socialarbetare som bedömer att det är ganska eller 
mycket troligt att de aktivt kommer att söka nytt arbete under det närmaste året. 
 
När det gäller sjukskrivning har personalen svarat på frågor om sin sjukfrånvaro under när-
mast föregående år. Det går inte att se att något har inträffat mellan de olika undersöknings-
tillfällena. 
 
Vi har också granskat vad personalen uppgivit av sådana symptom som kan leda till framtida 
sjukskrivningar och sett om där skett några förändringar mellan undersökningstillfällena. För 
frågorna ”Arbete under en hel dag är verkligen påfrestande för mig” och ”Jag känner mig 
utbränd av mitt arbete” är svaren signifikant förbättrade i både försöks- och kontrollstadsde-
larna. I försöksstadsdelarna har medarbetarna dessutom fått mindre ”…svårt att sova på 
grund av problem och svårigheter” och känner sig mindre pressade. I kontrollstadsdelarna 
uppger signifikant fler förbättrad koncentration på det man gör, att man inte känner sig käns-
lomässigt tömd av arbetet eller förbrukad när arbetsdagen är slut. Man uppger också signifi-
kant oftare, att man känt sig ganska lycklig på det hela taget och att man bedömer sitt all-
männa hälsotillstånd som bra. 
 
En rad frågor om konkreta besvär under de senaste fyra veckorna som var signifikanta vid den 
första uppföljningen förblir inte signifikanta i den här analysen med undantag för att förbätt-
ring i fråga om ryggbesvär fortfarande är signifikant i försöksstadsdelarna. 
 

Sammanfattning 
Resultat som anknyter till direkta målsättningar vid införandet av kompetenstrappan verkar 
inte så övertygande. Antingen går det inte att konstatera förändringar som är tillräckligt stora 
för att vara statistiskt signifikanta eller är förändringarna parallella med vad som har skett i 
kontrollstadsdelarna. När det gäller olika frågor kring hälsotillstånd verkar snarare kontroll-
stadsdelarna haft mer betydande förbättringar än försöksstadsdelarna. Samtidigt är de här re-
sultaten intressanta med tanke på att personalen deltagit i omfattande utbildning samtidigt 
som de haft sitt vanliga arbete att sköta. Trots detta beskriver de sig som på olika sätt mindre 
negativt påverkade av arbetsstress. 
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Tabell 1: Förändringar mellan hösten 2004 och hösten 2006 vid tre undersökningstill-
fällen i variabler knutna till direkta målsättninga r för kompetenstrappan i försöks- och 
kontrollstadsdelarna4 
 
Förändringsvariabel   Försöksgrupp        Kontrollgrupp 
Nyanställdas erfarenhet av introduktion 

• Tillgång till erfaren kollega som stöd ej sign 
• Att kollegor som givit stöd varit ungefär 

            lika oerfarna   ej sign 
Möjlighet till karriär och utveckling 

• Deltagande i planerings-/medarbetarsamtal ej sign 
• Möjlighet till utbildning       +                 + 
• Önskemål om vidareutbildning/kompe- 

            tensutveckling har tillgodosetts       +                 + 
• Deltagit i poänggivande högskoleut- 

            bildning        +                 + 
• Regelbunden handledning       -                 - 
• Handledning ger ökad uppmärksamhet på 

            kunskap att grunda arbetet på  ej sign          ej sign 
• Handledning ger ökad uppmärksamhet på 

            resultaten av arbetet  ej sign          ej sign 
• Hjälp av chef att utveckla färdigheter    (+) 
• Nöjd med utvecklingsmöjligheterna     +                 + 
• Nöjd med karriärmöjligheterna     + 

Personalomsättning 
• Kommer troligen aktivt söka nytt arbete 

            inom ett år   ej sign 
Hälsoproblem 

• Känna sig känslomässigt tömd av arbetet                  + 
• Känna sig förbrukad när arbetsdagen är slut                  + 
• Arbetet under en hel dag är påfrestande     +                 + 
• Känna sig utbränd av arbetet      +                 + 
• Att kunna koncentrera sig på det man gör                  + 
• Svårt att sova pga. problem och svårigheter     + 
• Att känna sig väldigt pressad      + 
• Att känna sig ganska lycklig på det hela taget                  + 
• Egen bedömning av allmänt hälsotillstånd                  + 
• Att under senaste fyra veckorna besvärats 

            av värk i nacke, axlar, skuldror              ej sign 
• Att under senaste fyra veckorna besvärats 

            av värk i ryggen       + 
• Att under senaste fyra veckorna besvärats 

            av magproblem   ej sign 
                                                 
4 Teckenförklaring: 
Fetstil= Kontinuerlig förändring över tre mättillfällen 
+= förändring som går i positiv riktning utifrån uppsatta mål 
-= förändring som går i negativ riktning utifrån uppsatta mål 
ej sign= förändring som var signifikant vid första uppföljningstillfället men inte i den samlade bedömningen 
(+)= förändring mycket nära gränsen för signifikans 
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Förändringar i individ- och familjomsorgen som lära nde organisa-
tion 

Inledning 
I det här avsnittet kommer vi att undersöka hur personalen ser på sådana förhållanden som vi 
har identifierat som viktiga för arbetsplatser som lärande organisationer. Går det att hitta för-
ändringar som tyder på en utveckling i riktning mot lärande organisationer för försöksstads-
delarna och som skulle kunna knytas som en effekt av införandet av kompetenstrappa. Vi 
undersöker sådana variabler som har med organisationskultur att göra. Anser man sig arbeta 
på en arbetsplats där de anställda tar egna initiativ, där man uppmuntras att göra förbättringar, 
där metodutveckling och resultat av forskning diskuteras, om man blir jämlikt och väl be-
handlade och får belöning för väl utfört arbete. Vi ser på hur nöjd man säger sig vara med 
arbetsledning respektive med hur organisationen styrs. Därtill undersöker vi hur man uppfat-
tar sin egenkontroll i arbetet: Tycker man sig kunna påverka val av arbetsmetoder, mängden 
arbete och beslut som är viktiga för arbetet och hur ser man på sina egna resurser i arbetet. 
Här försöker vi ringa in om det skett faktiska kompetensförändringar hos personalen – kom-
petens i meningen att man uppfattar sig ha ökade handlingsmöjligheter i arbetet. 

Organisationskultur 
För de frågor som använts för att ringa in personalens bedömning av organisationskulturen 
har det skett en rad förändringar i förbättrande riktning i försöksstadsdelarna. Man säger sig 
oftare diskutera metodutveckling och resultat från forskning på arbetsplatsen, uppfattar mer 
sällan ojämlikhet i behandlingen av män och kvinnor på arbetsplatsen och tycker sig oftare bli 
belönade (med högre lön eller uppmuntran) när man utfört arbetet väl. Man är också oftare 
nöjd med sin lön. Man uppger oftare, att man vid behov får stöd och hjälp i arbetet från sin 
närmaste chef. Med kontrollstadsdelarnas personal delar man också oftare uppfattningen att 
de anställda tas väl omhand på arbetsplatsen och att ledningen intresserar sig för personalens 
hälsa och välbefinnande.  
 
Däremot uppfattar man inte i ökad utsträckning att man tar egna initiativ eller uppmuntras att 
göra förbättringar. På en direkt fråga om man får uppskattning för sina arbetsprestationer från 
sin närmaste chef hittar vi inte heller någon signifikant förändring, något som talar för att det 
snarare är på lönesidan man sett förbättringar än att man tycker sig möta uppmuntrande kom-
mentarer. 
 
Ett index som mäter HR-orientering5 visar en signifikant förändring i positiv riktning för såväl 
försöks- som kontrollstadsdelarna 

Nöjdhet med arbetsledning och styrning 
I både försöks- och kontrollstadsdelarna är man oftare nöjda med såväl arbetsledning som hur 
organisationen styrs. 

Egenkontroll 
De variabler som använts för att ringa in eventuella förändringar i personalens egenkontroll 
visade redan vid den första uppföljningen en rad förändringar, men inte tillräckligt stora för 
att uppnå signifikans. Vid den förnyade uppföljningen har dock signifikans inträtt, men det är 

                                                 
5 Human Relations-orientering summerar svaren på frågorna ”Belönas man för väl utfört arbete på din 
arbetsplats (högre lön, uppmuntran)?”, ”Tas de anställda väl omhand på din arbetsplats?” och ”I vilken 
utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och välbefinnande?”. 
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framför allt i kontrollstadsdelarna som förändringar tycks ha skett. Man uppger där nu oftare 
att arbetsuppgifterna är klart definierade, att det finns positiva möjligheter att uppnå definie-
rade mål, att enheten har bästa möjliga kompetens för uppgiften, att man är nöjd med såväl 
kvalité som mängd utfört eget arbete. Man rapporterar också i minskad utsträckning, att man 
varit utsatt för hot och våld. I både försöks- och kontrollstadsdelarna uppger man mer sällan 
att arbetsmängden är så ojämn att arbetet hopar sig. 
 
För indexet Kvantitativa krav6 har en negativ, nästan signifikant, förändring för 
kontrollstadsdelarna vid det första uppföljningstillfället nu förbytts i en positiv förändring, 
medan en nästan positiv förändring i försöksstadsdelarna inte har fullföljts till att bli en signi-
fikant förändring. 
 
Indexet Rollkonflikter7, som brukar vara en viktig dimension av besvärliga arbetsförutsätt-
ningar för socialarbetare, har förändrats i positiv riktning, men den signifikansen är inte synlig 
i analysen mellan försöks- och kontrollstadsdelarna, men återkommer i tabell 5 som en skill-
nad mellan olika ledarskap. 
 
I ett avseende uppvisar enbart försöksstadsdelarna ett positivt resultat. Medarbetarna där upp-
ger nu oftare att de får information om kvalitén i det arbete de utför från arbetsledningen. 
 

Sammanfattning 
I de olika avseenden som vi här använder för att ringa in socialtjänsten som lärande organisa-
tion kan vi konstatera en rad signifikanta förändringar. De är dock inte ensidigt kopplade till 
försöksstadsdelarna. För organisationsklimat tycks dock försöksstadsdelarna ha fler resultat-
förbättringar, medan kontrollstadsdelarna uppvisar mer förbättringar i de avseenden som mä-
ter personalens egenkontroll. När vi frågat efter hur nöjd man är med arbetsledning och hur 
organisationen styrs, har situationen förändrats i positiv riktning i både försöks- och kontroll-
stadsdelarna.  
 
De förändringar som vid föregående uppföljning tycktes gå i negativ riktning är nu genomgå-
ende positiva. 
 
 

                                                 
6 ”Kvantitativa krav” summerar svar på frågorna ”Är din arbetsmängd så ojämn att arbetet hopar sig?”, ”Har du 
för mycket att göra?” och ”Måste du arbeta övertid?” 
7 ”Rollkonflikter” summerar svar på frågorna ”Måste du utföra arbetsuppgifter som du tycker skulle göras 
annorlunda?”, ”Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som  behövs för att utföra dem?” och ”Ställs det 
oförenliga krav på dig från två eller flera personer?” 
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Tabell 2: Förändringar mellan hösten 2004 och hösten 2006 vid tre undersökningstill-
fällen i variabler knutna till utveckling av lärand e organisation i försöks- och kontroll-
stadsdelarna8 
 
Förändringsvariabel   Försöksgrupp        Kontrollgrupp 
Organisationskultur 

• Metodutveckling diskuteras på arbetsplatsen       + 
• Resultat av forskning diskuteras på arbets- 

            platsen         + 
• Ojämlikhet i behandling av män och kvinnor       + 
• Man belönas för väl utfört arbete        + 
• Nöjd med lön         + 
• De anställda tas väl om hand        +  + 
• Får vid behov stöd och hjälp med arbetet från 

            närmaste chef         +  ej sign 
• Ledningen intresserar sig för personalens 

            hälsa och välbefinnande        +  + 
• Närmaste chef tar itu med problem       + 
• Har förtroende för närmaste chef        + 
• HR-orientering         +  + 

Nöjdhet med arbetsledning och styrning 
• Arbetsledning         +  + 
• Hur organisationen styrs        +  + 

Egenkontroll 
• Kvantitativa krav   ej sign  + 
• Arbetsuppgifterna klart definierade   + 
• Möjligheter uppnå definierade mål   + 
• Får arbetsuppgifter utan att få de resurser 

            som behövs         +  + 
• Nöjd med kvalitén i eget arbete    + 
• Nöjd med mängden arbete som blir gjord   + 
• Får information om kvalitén på utfört arbete 

            av arbetsledningen         + 
• Utsatt för hot eller våld på arbetet   + 
• Arbetsenheten har bästa möjliga kompetens 

            för arbetsuppgiften     + 
• Arbetsmängden så ojämn att arbetet hopar sig       +  + 

 
 
 

Tolkningar av resultaten 
I de följande avsnitten skall vi pröva tre olika tolkningar av de förändringar som har presente-
rats ovan. Syftet är att se, om det inte snarast är andra omständigheter än införandet och till-
lämpningen av kompetenstrappan som ligger bakom de förändringar vi konstaterat. Vi börjar 
med att se vilken betydelse olika verksamhetsområden kan ha. Vi granskar eventuella skillna-
der mellan barn och ungdomsverksamheter, vuxenverksamheter samt försörjningsstöd. I ka-
                                                 
8 För teckenförklaring, se not till tabell 1. 
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tegorin försörjningsstöd ingår också de enheter som utgör renodlad biståndsbedömning inom 
äldre och handikappomsorg samt Jobcentrum i Skärholmen. 
 
I ett andra analyssteg granskar vi betydelsen av de olika stadsdelarna som skilda kulturer. Där 
betraktas varje stadsdel för sig utom Älvsjö, där materialet är för litet för att tillåta en statistisk 
analys. 
 
Slutligen använder vi en uppdelning som grundar sig på enhetschefernas syn på sitt arbete och 
sina arbetsmöjligheter för att jämföra vilken betydelse olika hållningar till utvecklingsarbete 
kan ha. 
 
 

Betydelsen av arbetsuppgifternas karaktär och utvec kling 
När vi granskar resultaten utifrån vad som tycks ha skett i olika verksamheter, kan vi konsta-
tera att åtskilliga förändringar återkommer som signifikant positiva förändringar i de olika 
verksamhetsgrenarna. Vissa av förändringarna tycks vara så allmänna att de är signifikanta i 
samtliga verksamheter. Det gäller flera av variablerna som behandlar möjligheterna till karriär 
och utveckling, att man oftare nu tycker att de anställda tas väl om hand och är oftare nöjd 
med hur organisationen styrs. Man uppger också mer sällan att man får arbetsuppgifter utan 
att få de resurser som krävs och att vara utsatt för hot eller våld i arbetet. Det kan dock vara 
värt att påminna om att det vi granskar är förändringar. Att det sker en förändring i positiv 
riktning kan betyda att många, och kanske till och med en majoritet av, medarbetare kan ha 
kvarstående bekymmer av olika slag. Det kan kanske också vara lättare att uppnå en signifi-
kant förändring till det bättre om startpunkten ligger på en besvärlig nivå än om utgångsläget 
är mer positivt. 
 
Om man i tabell 3 granskar profilen för förändringar i olika verksamheter, framstår några in-
tressanta skillnader. Alla har en tyngd av förändring när det gäller möjlighet till karriär och 
utveckling. Det är inom försörjningsstöd och bistånd som nedgången i tillgång på handledning 
kan avläsas. Inom den verksamhetsgrenen finns annars förändringar väl spridda inom de olika 
fält som vi har undersökt. Det här stämmer väl överens med vår tolkning från den första upp-
följningen då det visade sig, att det var framför allt inom det här verksamhetsfältet som större 
förändringar hade skett. Vi antog då, att olika insatser både från stadsdelarnas sida att besätta 
tjänster och arbeta aktivt med riktlinjer för att få ner budgetunderskott och olika utbildnings-
insatser från Kompetensfonden med specifik inriktning på försörjningsstöd låg bakom föränd-
ringarna. 
 
För vuxenenheterna är det inte samma jämna fördelning av förändringar utan där är det tunt 
med förändringar inom fältet organisationskultur. Här har personalen inte upplevt mer bety-
dande förändringar av diskussioner av metodutveckling eller forskning, i belöningssystem, 
ledningens intresse för personalens hälsa och välbefinnande eller i en minskad ojämlikhet 
mellan män och kvinnor. Kanske fanns det inom vuxenenheterna fler som i utgångsläget var 
relativt nöjda med hur det fungerade i de här avseendena och de därför inte hade utrymme att i 
uppföljningarna uttrycka förbättringar? Däremot är man mer nöjd med lönen och tycker oftare 
att man blir väl tagen om hand. 
 
Utvecklingsprofilen för barn och ungdomsenheter visar att det är tunt med förändringar när 
det gäller olika hälsovariabler. Däremot ser vi åtskilliga förbättringar inom området organisa-
tionskultur och kanske något tunnare på egenkontroll än för övriga verksamheter. Det är i 
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barn och ungdomsenheter vi har sett mest av oro vid våra besök på arbetsplatserna. Vår bild 
har blivit, att det är inom barn och ungdomsverksamheterna, som man har svårast att ”hålla 
huvudet över vattenytan”. Här är förbättringar i inskolning av nya medarbetare signifikant, 
kanske därför att det här faktiskt är det område där personalrörligheten framförallt finns? Värt 
att lägga märke till är, att inom barn och ungdomsområdet har man inte blivit mer nöjd med 
karriärmöjligheterna till skillnad mot de båda andra verksamhetsområdena. Däremot är man 
mer nöjd med lönen. 
 
Tabell 3: Förändringar mellan hösten 2004 och hösten 2006 vid tre undersökningstill-
fällen mellan olika verksamheter 
 
Förändringsvariabel   bof vux bist 
Nyanställdas erfarenhet av introduktion 

• Hänsyn till behov av inskolning på nuvaran- 
            de arbetsplats   + 
Möjlighet till karriär och utveckling 

• Möjlighet till utbildning  + + + 
• Önskemål om vidareutbildning/kompe- 

            tensutveckling har tillgodosetts  + + + 
• Deltagit i poänggivande högskoleut- 

            bildning   + + + 
• Regelbunden handledning    - 
• Nöjd med utvecklingsmöjligheterna + + 
• Nöjd med karriärmöjligheterna   + + 

Personalomsättning 
• Kommer troligen aktivt söka nytt arbete 

            inom ett år    + 
Hälsoproblem 

• Känna sig känslomässigt tömd av arbetet  + 
• Känna sig förbrukad när arbetsdagen är slut  + + 
• Arbetet under en hel dag är påfrestande  + + 
• Känna sig utbränd av arbetet   + 
• Att kunna koncentrera sig på det man gör + 
• Svårt att sova pga. problem och svårigheter                     (+) 
• Att känna sig väldigt pressad   + + 
• Att känna sig ganska lycklig på det hela taget   + 
• Egen bedömning av allmänt hälsotillstånd +  + 
• Att under senaste fyra veckorna besvärats 

            av värk i ryggen     + 
Organisationskultur 

• Metodutveckling diskuteras på arbetsplatsen + 
• Resultat av forskning diskuteras på arbets- 

            platsen   +  + 
• Ojämlikhet i behandling av män och kvinnor   + 
• Man belönas för väl utfört arbete  + 
• Nöjd med lön   + + 
• De anställda tas väl om hand  + + + 
• Får vid behov stöd och hjälp med arbetet från 

            närmaste chef   +  (+) 
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Tabell 3 (forts.) 
Förändringsvariabel   bof vux bist 

• Ledningen intresserar sig för personalens 
            hälsa och välbefinnande  +  + 

• Närmaste chef tar itu med problem + 
• HR-orientering   +  + 

Nöjdhet med arbetsledning och styrning 
• Arbetsledning   + 
• Hur organisationen styrs  + (+) + 

Egenkontroll 
• Kvantitativa krav     + 
• Arbetsuppgifterna klart definierade + + 
• Målen för arbetet är definierade  + 
• Möjligheter uppnå definierade mål  + + 
• Får arbetsuppgifter utan att få de resurser 

            som behövs   + + + 
• Nöjd med kvalitén i eget arbete   + 
• Nöjd med mängden arbete som blir gjord  + + 
• Får information om kvalitén på utfört arbete 

            av arbetsledningen   + 
• Utsatt för hot eller våld på arbetet + + + 
• Arbetsenheten har bästa möjliga kompetens 

            för arbetsuppgiften     + 
• Arbetsmängden så ojämn att arbetet hopar sig  + + 

 
 
 

Betydelsen av stadsdelarna som kulturer 
När vi analyserar resultaten utifrån i vilka stadsdelar de uppstått, kan vi se några intressanta 
mönster.  
 
Några förändringar återkommer som gemensamma för alla stadsdelar – de sammanfaller med 
några som vi konstaterat tidigare varit gemensamma för verksamhetsgrenar. Det är tydligen 
så, att förändringarna i personalens syn på sina möjligheter till vidareutbildning och kompe-
tensutveckling, deras deltagande i poänggivande högskoleutbildning och bedömningen av att 
de tas väl om hand är så omfattande och spridda att, oavsett hur vi delar in materialet, signifi-
kanta resultat uppstår.  
 
Om vi granskar de olika stadsdelarnas förändringsprofiler, kan vi se att de skiljer sig från var-
andra. Skärholmen och Kungsholmen representerar flest förändringar (28 respektive 22). I 
båda fallen är förändringarna relativt väl spridda över våra olika undersökningsfält.  
 
De tre försöksstadsdelarna (Älvsjö ingår inte i den här analysen eftersom materialet från den 
stadsdelen är för begränsat) uppvisar stora skillnader mellan sig. Förutom de förändringar som 
är gemensamma för alla stadsdelar bidrar Hägersten och Liljeholmen till ett fåtal, spridda, 
signifikanta resultat. I utvärderingen av kompetenstrappan får således här i huvudsak Skär-
holmen bära de förändringar som framträder som signifikanta. Det är ju också framför allt i 
Skärholmen som arbetsledarna givit exempel på tillämpningar av trappan efter den inledande 
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inplaceringen av personal. Kanske ser vi uttryck för att det inte räcker att införa en kompe-
tenstrappa – den måste också komma till användning om man skall uppnå de effekter som 
man önskar. 
 
På en punkt har alla de tre försöksstadsdelarna en signifikant förändring, men inte de båda 
kontrollstadsdelarna. Personalen som deltagit i försöket har blivit så mycket mer nöjda med 
lönen så att samtliga berörda stadsdelar visar en signifikant förändring. 
 
 
Tabell 4: Förändringar mellan hösten 2004 och hösten 2006 vid tre undersökningstill-
fällen mellan olika stadsdelar 
 
Förändringsvariabel   Skär   Häg   Lilj    Kung   Rink 
Nyanställdas erfarenhet av introduktion 

• Hänsyn till behov av inskolning på nuvaran- 
            de arbetsplats   + 
Möjlighet till karriär och utveckling 

• Möjlighet till utbildning  +        +        +        +        + 
• Önskemål om vidareutbildning/kompe- 

            tensutveckling har tillgodosetts  +        +        +        +          
• Deltagit i poänggivande högskoleut- 

            bildning   +        +        +        +        + 
• Regelbunden handledning  -         -                   - 
• Hjälp av chef att utveckla färdigheter + 
• Nöjd med utvecklingsmöjligheterna +        +                  + 
• Nöjd med karriärmöjligheterna  +        + 

Hälsoproblem 
• Känna sig känslomässigt tömd av arbetet                     + 
• Känna sig förbrukad när arbetsdagen är slut +                                       + 
• Arbetet under en hel dag är påfrestande + 
• Att kunna koncentrera sig på det man gör +          +        + 
• Att känna sig väldigt pressad  + 
• Egen bedömning av allmänt hälsotillstånd           +        + 

Organisationskultur 
• Resultat av forskning diskuteras på arbets- 

            platsen   +          + 
• Ojämlikhet i behandling av män och kvinnor  + 
• Man belönas för väl utfört arbete  +        + 
• Nöjd med lön   +        + + 
• De anställda tas väl om hand  +        +         +       +        + 
• Får vid behov stöd och hjälp med arbetet från 

            närmaste chef   +          + 
• Ledningen intresserar sig för personalens 

            hälsa och välbefinnande  +          + 
• Närmaste chef tar itu med problem           + 
• HR-orientering   +        +          + 

Nöjdhet med arbetsledning och styrning 
• Arbetsledning   +          + 
• Hur organisationen styrs  + +       +        + 
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Tabell 4 (forts.) 
Förändringsvariabel   Skär   Häg   Lilj    Kung   Rink 
Egenkontroll 

• Kvantitativa krav              + 
• Arbetsuppgifterna klart definierade            +        + 
• Målen för arbetet är definierade  + 
• Möjligheter uppnå definierade mål           +                   +        + 
• Får arbetsuppgifter utan att få de resurser 

            som behövs   +           + 
• Nöjd med kvalitén i eget arbete  + 
• Nöjd med mängden arbete som blir gjord +           +         + 
• Får information om kvalitén på utfört arbete 

            av arbetsledningen   + 
• Utsatt för hot eller våld på arbetet            + 
• Arbetsenheten har bästa möjliga kompetens 

            för arbetsuppgiften   +           + 
• Arbetsmängden så ojämn att arbetet hopar sig +           + 

 
 
 

Betydelsen av arbetsledarnas engagemang och möjligh et att arbeta 
innovativt 
När enhetscheferna intervjuades vid det första undersökningstillfället fanns det påtagliga 
skillnader i deras sätt att tala om kompetenstrappan och sitt deltagande i försöksverksamheten, 
något som tycktes avspegla mer allmänna skillnader i förhållningssätt. Några såg trappan som 
ett aktivt redskap för sitt eget arbete, medan andra väntade på att få veta vad man skulle göra 
och hur. Det blev tydligt, att vi borde pröva om det snarare var chefernas olika förhållnings-
sätt som skulle fälla utslaget för vilka förändringar som uppnåddes än om man deltog i försö-
ket med kompetenstrappa eller ej. Det blev också viktigt att kunna följa, om införandet och 
tillämpningen av kompetenstrappa i sig kunde innebära att chefernas egna attityder förändra-
des. 
 
Eftersom chefer både i försöks- och kontrollstadsdelarna skulle ingå i analysen, sökte vi kri-
terier som inte var direkt knutna till synen på kompetenstrappan utan mer allmänt kunde ringa 
in de chefsegenskaper och förutsättningar som vi var ute efter. Eftersom vi skulle använda den 
här analysen för att pröva olika förklaringar till förändringar, ville vi ha kriterier som var obe-
roende av trappan och därför inte gav upphov till cirkelresonemang. Utifrån den förståelse av 
kompetens och förutsättningar för utveckling av kompetens, som vi grundat på vår forsk-
ningsgenomgång, var det begreppen ”mastery”, ”innovativa organisationer” och ”innovativa 
ledare” som aktualiserades. Vi härledde följande kriterier för ”innovativa ledare” som vi 
använde, efter första uppföljningstillfället och således med material från två intervjuer, till 
kategoriseringen av cheferna: 

• om chefen hade redovisat analyser av vad som behövde utvecklas i verksamheten och 
hur det borde ske, 

• om chefen vid uppföljningstillfället kunde beskriva exempel på konkret utveckling i 
verksamheten i riktning mot sina visioner och 

• om chefen vid uppföljningstillfället uppfattade sig ha handlingsutrymme för att arbeta 
med utveckling. 
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Samtliga kriterier skulle vara uppfyllda. Det tredje kriteriet fångar sådana omständigheter som 
cheferna uppfattade sig inte kunna rå på. Med det ville vi markera, att ledarskapet inte är fri-
kopplat från den organisation där det utövas. 
 
Det var många som hade goda idéer, men som vid uppföljningen visade sig ha fått lägga sina 
planer på hyllan därför att annat inträffat som omintetgjort det förändringsarbete man tänkt 
sig. De klassificerades som ”övriga ledare”, liksom de chefer som tillkommit under det första 
uppföljningsåret och för vilka vi inte kunnat följa förhållandet mellan verksamhetsvisioner 
och praktiskt förändringsarbete. Kategoriseringen gjordes oberoende av vad medarbetarna 
uppgav i enkäterna. Istället användes medarbetarnas svar på frågor som liknade våra kriterier 
för att i efterhand validera den bedömning vi gjort. Överensstämmelsen visade sig vara god. 
 
Det fanns i utgångsläget inget bestämt om hur stor andel av cheferna som skulle kategoriseras 
på ena eller andra sättet utan det var enbart huruvida kriterierna var uppfyllda som bestämde 
hur stora de båda grupperna skulle bli. Resultatet blev, att knappt hälften av cheferna klassifi-
cerades som ”innovativa ledare”. De representerade alla typer av verksamheter som ingår i 
undersökningen: barn- och ungdoms-, vuxen- samt biståndsenheter (både försörjningsstöd och 
bistånd till funktionshindrade eller äldre). Samtliga stadsdelar fanns representerade med minst 
en chef. 
 
I de analyser vi gjorde vid den första uppföljningen tycktes det som om det egentligen var de 
innovativa ledarna som bar det mesta av de förändringar som hade kunnat observeras. Vi 
kunde inte se spår av att övriga ledare hade påverkats av sitt deltagande i försöksverksamhe-
ten med kompetenstrappa. Detta var något som vi förmedlade till försökets styrgrupp som 
problematiskt. 
 
I samband med den förnyade uppföljningen ställdes vi inför ett val. Skulle vi följa upp den 
ursprungliga indelningen och se vad som hade hänt eller skulle vi göra en ny indelning. I 
samband med de nya intervjuerna blev det tydligt att det hade hänt en hel del inom gruppen av 
chefer. De hade deltagit i utbildningar, som bl a behandlade frågeställningar kring evidensba-
sering av verksamheten, och i en del fall mycket tydligt utvecklat sin syn på rollen som chef. 
Det var förändringar som gick i riktning mot ett innovativt chefskap sådant vi hade förstått 
det. Vi bestämde att hålla fast vid den ursprungliga kategoriseringen och det betyder, att den 
analys vi presenterar här egentligen inte är mellan innovativa och övriga ledare. Det vi kan se 
i den följande analysen är, om enheter som vid en tidpunkt för ett år sedan leddes av chefer 
som var utvecklingsinriktade och framgångsrika att driva utveckling fortfarande utmärker sig 
eller om de förändringar vi kunnat se inom chefsgruppen avspeglar en utjämning av skillna-
der. 
 
Resultaten i tabell 5 pekar tveklöst på att det skett en utjämning. Vid föregående undersök-
ningstillfälle representerades övriga chefer med förändringar som vi här kunnat konstatera är 
mycket allmänna, d.v.s. förbättringar inom fältet möjlighet till karriär och utveckling som san-
nolikt har ganska lite med kompetenstrappan att göra utan snarare hör ihop med Kompetens-
fondens allmänna verksamhet. Nu finns däremot övriga ledare också väl företrädda bland 
förändringar av organisationskultur och egenkontroll, d.v.s. de olika aspekterna av lärande 
(innovativ) organisation. Övriga ledare har i själva verket fler registrerade förändringar (30) 
än de innovativa (24) som representerar den enda förändring vi kunnat registrera som gått i 
negativ riktning (tillgång på handledning). Av de förändringar som skett delar man tretton. 
 



 32 

En granskning av profilen hos respektive gruppering ger följande. De innovativa ledarna har 
en påfallande tyngd i förbättringar i personalens upplevda hälsa. Där finns också några för-
bättringar som har en särskild tydlighet i förhållande till kompetensutveckling: diskussion av 
metodutveckling, att vara nöjd med kvalité och mängd utfört eget arbete. Hos övriga ledare 
kan vi istället spåra uttryck för ett stödjande ledarskap: Att man tycker sig i ökad utsträckning 
få hjälp av chefen att utveckla sina färdigheter, vid behov får stöd och hjälp med arbetet från 
närmaste chef, är mer nöjd med arbetsledning, att målen för arbetet oftare är definierade och 
att det oftare är möjligt att uppnå definierade mål. Här återfinns kanske också oftare chefer 
som arbetat aktivt för att förbättra bemanningen inom sina enheter – en strategi som f ö fram-
stått som mycket framgångsrik för att skaffa kontroll över både budgetproblem och styrning 
av verksamheten. Detta avspeglas i att personalen uppfattar förbättringar i kvantitativa krav 
och i att arbetsmängden inte lika ofta är så ojämn att arbetet hopar sig. 
 
 
Tabell 5: Förändringar mellan hösten 2004 och hösten 2006 vid tre undersökningstill-
fällen mellan chefer som h 2005 beskrev olika arbetsförutsättningar för utvecklingsar-
bete 
 
Förändringsvariabel   Innovativa        Övriga 
Nyanställdas erfarenhet av introduktion 

• Hänsyn till behov av inskolning på nuvaran- 
            de arbetsplats           + 
Möjlighet till karriär och utveckling 

• Möjlighet till utbildning         +        + 
• Önskemål om vidareutbildning/kompe-  

            tensutveckling har tillgodosetts         +        + 
• Deltagit i poänggivande högskoleut- 

            bildning          +        + 
• Regelbunden handledning         - 
• Hjälp av chef att utveckla färdigheter         + 
• Nöjd med utvecklingsmöjligheterna         + 
• Nöjd med karriärmöjligheterna          + 

Hälsoproblem 
• Känna sig känslomässigt tömd av arbetet        +        + 
• Känna sig förbrukad när arbetsdagen är slut        +        + 
• Arbetet under en hel dag är påfrestande        + 
• Känna sig utbränd av arbetet         + 
• Att kunna koncentrera sig på det man gör        +        + 
• Att känna sig väldigt pressad         + 
• Att känna sig ganska lycklig på det hela taget        + 
• Egen bedömning av allmänt hälsotillstånd        + 
• Att under senaste fyra veckorna besvärats 

            av värk i ryggen          + 
Organisationskultur 

• Metodutveckling diskuteras på arbetsplatsen        + 
• Resultat av forskning diskuteras på arbets- 

            platsen          +        + 
• Ojämlikhet i behandling av män och kvinnor         + 
• Man belönas för väl utfört arbete         +        + 
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Tabell 5 (forts.) 
Förändringsvariabel   Innovativa        Övriga 

• Nöjd med lön           + 
• De anställda tas väl om hand         +        + 
• Får vid behov stöd och hjälp med arbetet från 

            närmaste chef           + 
• Ledningen intresserar sig för personalens 

            hälsa och välbefinnande          + 
• Närmaste chef tar itu med problem         + 
• Har förtroende för närmaste chef          + 
• HR-orientering          +        + 

Nöjdhet med arbetsledning och styrning 
• Arbetsledning           + 
• Hur organisationen styrs        +        + 

Egenkontroll 
• Kvantitativa krav           + 
• Rollkonflikt           + 
• Arbetsuppgifterna klart definierade       + 
• Målen för arbetet är definierade          + 
• Möjligheter uppnå definierade mål         + 
• Får arbetsuppgifter utan att få de resurser 

            som behövs         +        + 
• Nöjd med kvalitén i eget arbete        + 
• Nöjd med mängden arbete som blir gjord       + 
• Får information om kvalitén på utfört arbete 

            av arbetsledningen           + 
• Utsatt för hot eller våld på arbetet       +        + 
• Arbetsmängden så ojämn att arbetet hopar sig         + 

 
 
 

 Vad verkar kompetenstrappan ha betytt? 
Som vi kunnat se av den föregående analysen är det flera förhållanden som gör att det är svårt 
att sålla fram vad som är genuina resultat av införandet av kompetenstrappa. De förhållanden 
som verkar försvårande av analysen är 

• att det samtidigt förekommit en omfattande utbildnings- och utvecklingsverksamhet 
som får ett genomslag i våra data och gör att vissa förändringar är så allmänna och 
betydelsefulla att de slår igenom oavsett vilka analyser vi gör, 

• att tillämpningen av trappan i huvudsak tycks ha skett i Skärholmen men i mer begrän-
sad utsträckning i övriga försöksstadsdelar, 

• att cheferna genomgått en omfattande chefsutbildning och –utveckling som gör det 
svårt att identifiera om tillämpningen av kompetenstrappan kan ha haft en särskild 
betydelse, 

 
Vi skall här föra analysen ett steg vidare genom att isolera några faktorer och se om vi därige-
nom kan få en bild av om kompetenstrappan i sig har haft betydelse. 
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Betydelsen av allmänna kompetenssatsningar 
Det är några förändringar som återkommer oavsett hur vi analyserar vårt material och som 
därför måste vara effekter snarare av den allmänna satsningen på personalens utbildning och 
kompetens som genomfördes samtidigt med att kompetenstrappan infördes och tillämpades. 
Personalen tycker genomgående, att deras möjlighet till vidareutbildning och kompetensut-
veckling har förbättrats och att deras egna önskemål i ökande utsträckning har tillgodosetts. 
De har oftare deltagit i poänggivande högskoleutbildningar. Det här är förändringar som lätt 
kan förstås som direkta följder av att utbudet av möjligheter har varit stort och varierat och 
utnyttjats ute på de enskilda arbetsenheterna. 
 
Vi kan också se förändringar som på ett mer allmänt sätt tycks ha påverkat personalens in-
ställning. Man tycker oftare att personalens tas väl om hand och är oftare nöjd med hur or-
ganisationen styrs. Det är kanske förändringar som lätt kan förstås utifrån att personalen san-
nolikt uppskattar en ledning som stödjer kompetens och kompetensutveckling. 
 
Men vi kan också se andra förändringar, som inte är riktigt lika genomgående men ändå åter-
kommer överraskande ofta och som torde ha en mer kvalificerad relation till kompetensut-
veckling eller hänga ihop med andra förändringar som skett under tiden som Kompetensfon-
den fungerat. T ex att tjänster har varit bättre besatta. Man säger sig mer sällan få arbetsupp-
gifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dem och man uppfattar sig mer sällan 
vara utsatta för hot och våld på arbetet. 
 
 

Betydelse av ledarutbildning 
Ett införande av kompetenstrappa på stadsdelarna innebär dels ett personalpolitiskt ställ-
ningstagande, ett åtagande från stadsdelarnas sida att ge personalen stöd i förhållande till 
kompetensnivå. Dels medför kompetenstrappan en betoning av den del av enhetschefernas 
arbete som handlar om att uppmärksamma medarbetarnas kompetensutveckling och att den 
sker i förhållande till verksamhetens krav.  
 
I enhetschefernas yrkesroll ligger förutom ansvaret för personal, som utöver kompetensfrågor 
handlar om bemanning och hälsovård/rehabilitering, också budgetansvar. Många av cheferna 
har beskrivit, att de har en omfattande rapporteringsskyldighet när det gäller verksamheten 
som kräver mycket tid och uppmärksamhet. Och några beskriver också att det på deras stads-
del sker en delegering av ärenden som handlar om lokaler, brandskydd osv. och skapar en 
upptagenhet med en rad olika frågor som man inte alltid uppfattar att man har kompetens för 
eller möjlighet att överblicka. Som ny ledare har man svårare att veta vad som måste priorite-
ras utan jagar efter att alltid kunna lämna all information som avkrävs eller svara på alla frå-
gor som ställs. De chefer som inte har någon biträdande enhetschef som lyfter av ansvar för 
ärendehandledning får särskilt svårt att ha överblick och ägna sig åt utvecklingsfrågor. 
 
En del chefer skapar visioner av vad verksamheten är på väg och hur olika inslag i chefsrollen 
kan användas för att främja en god utveckling. Goda erfarenheter och bra ledarutbildningar 
kan bidra till en sådan överblick. Man blir inte bara fången i den dagliga rutinen utan kan se 
vad som är viktiga mål, var verksamheten brister och vad som kunde vara verksamma strate-
gier för att driva i rätt riktning. 
 
När vi vid det första uppföljningstillfället kategoriserade en del av enhetscheferna som ”inno-
vativa”, var det utifrån att de kunde förmedla att de hade den överblick som vi här beskrivit 
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och att de dessutom sade sig ha ett utrymme att arbeta med utvecklingsfrågor. Vid den förny-
ade uppföljningen förväntade vi oss att medarbetarna på de enheter vars chefer den gången 
inte kategoriserades som innovativa skulle beskriva mest förändringar, eftersom deras chefer 
antagligen haft mest att hämta från de ledarutbildningar som ägt rum bl a inom ramen för 
Kompetensfondens satsningar. Om införandet och tillämpningen av kompetenstrappan 
(också) haft betydelse för chefernas syn på sin roll, skulle vi vänta oss att särskilt stora föränd-
ringar rapporterades av personalen till ”övriga” chefer i försöksstadsdelarna. 

Utveckling oavsett stadsdelstillhörighet 
Som vi kunde se i tabell 5 var mängden signifikanta förändringar till och med fler bland öv-
riga chefer än bland de vi kategoriserat som ”innovativa”. Det skulle tala för att det skett en 
utjämning som har en allmän bakgrund och kanske hör ihop med satsningarna på utbildning 
och utveckling av cheferna. Vi kunde konstatera, att förändringarna har olika profiler – att 
övriga chefers förbättringar framför allt ligger inom området ”lärande organisation” (orga-
nisationsklimat och egenkontroll) medan de innovativa chefernas medarbetare framför allt 
rapporterar förbättringar när det gäller hälsan. Med ledning av informationen i tabell 5 verkar 
det som om övriga chefer utvecklats till att bli mer stödjande av sin personal. 
 
Kanske går resultaten att tolka så att förändringarna för personal som hade innovativa chefer 
är mer instrumentell – mer kring hälsa och inriktade på metoder, mål och resultat. 

Utveckling i förhållande till kompetenstrappan 
I tabell 6 presenteras hur data fördelas för olika kategorier av ledare i försöksstadsdelarna 
respektive kontrollstadsdelarna. Signifikanta förändringar är fortfarande markerade med + 
eller -, men om dessa har visat sig signifikanta för typ av ledare (innovativa=i, övriga=ö) har 
+ eller – bytts ut med den symbolen för ledarskap. Här kan man således läsa ut om en föränd-
ring är signifikant, om den går att hänföra till en viss typ av ledarskap och om det finns en 
skillnad mellan försöks- och kontrollstadsdelarna. 
 
När det har skett förändringar i både försöks- och kontrollstadsdelarna och dessa är signifi-
kanta för typ av ledarskap kan vi se ett tydligt mönster. I kontrollstadsdelarna är det oftast i 
anknytning till ett innovativt ledarskap som förändringen har uppstått. Däremot förekommer 
förhållandevis ofta övriga ledare som bärare av signifikansen i försöksstadsdelarna. Detta kan 
förstås så, att det faktiskt skett en utjämning av ledarskap i försöksstadsdelarna. Förändringar 
har, som vi förväntade oss, framför allt skett i grupper som vid den första uppföljningen led-
des av chefer i kategorin övriga och som vi förutsatte skulle ha mest att hämta från chefsut-
veckling. Att inte motsvarande starka förändring skett i kontrollstadsdelarna talar för att det 
hänt något speciellt i försöksstadsdelarna – kanske som en följd av kompetenstrappan.  
 
De innovativa ledarnas betydelse för de förändringar som skett i kontrollstadsdelarna kanske 
säger något om att ett sådant ledarskap inte är beroende av att ha tillgång till kompetenstrappa 
för att nå en del av de resultat vi granskar här. I själva verket visar de innovativa ledarna för-
bättringar på flera väsentliga områden: I flera viktiga hälsoaspekter och i personalens nöjdhet 
med både mängd och kvalité utfört arbete. 
 
Rörelsen bland övriga ledare i försöksstadsdelarna kan vi notera som signifikanta förändringar 
i tretton fall, men bara i sex fall bland övriga ledare i kontrollstadsdelarna. Detta resultat 
skulle kunna tala för att kompetenstrappan har haft en betydelse för att sprida ett utvecklande 
ledarskap i försöksstadsdelarna. 
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I några avseenden kan ett identiskt signifikansmönster konstateras mellan försöks- och kon-
trollstadsdelarna. Det gäller de nu välbekanta förändringarna kring personalens upplevelse av 
möjlighet till utbildning, deras deltagande i poänggivande högskoleutbildning, om de är nöjda 
med utvecklingsmöjligheterna samt hur organisationen styrs. Medarbetare med övriga chefer 
har i både försöks- och kontrollstadsdelarna en upplevelse av att oftare ha definierade mål för 
arbetet och mer sällan få arbetsuppgifter utan att få de resurser som krävs för att utföra arbe-
tet. Det här kan vara förändringar som har en mer allmän bakgrund – kanske ett resultat av 
Kompetensfondens allmänna verksamhet och en bättre budgetkontroll och bemanning i stads-
delarna. Detsamma kan gälla, att innovativa chefer i både försöks- och kontrollstadsdelarna 
tycks ha fått ner personalens upplevelse av att bli utbränd. 
 
I några, betydelsefulla avseenden har förändringar skett i försöksstadsdelarna som kan knytas 
till idéerna med kompetenstrappa: Man är mer nöjd med karriärmöjligheterna, att man belönas 
för väl utfört arbete, med lönen, att närmaste chef tar itu med problem så snart de uppstår och 
man har fått större förtroende för närmaste chef. Man anger oftare, att metodutveckling dis-
kuteras på arbetsplatsen. Och man har mer sällan svårt att sova p g a problem och svårigheter 
samt besvärats av värk i ryggen de senaste fyra veckorna. 
 
 
Tabell 6: Förändringar mellan hösten 2004 och hösten 2006 vid tre undersökningstill-
fällen mellan chefer som h 2005 beskrev olika arbetsförutsättningar för utvecklingsar-
bete i försöks- respektive kontrollgrupp 
 
Förändringsvariabel   Försöksgrupp   Kontrollgrupp 
Möjlighet till karriär och utveckling 

• Deltagit i planeringssamtal          ö 
• Möjlighet till utbildning         i/ö         i/ö 
• Önskemål om vidareutbildning/kompe-  

            tensutveckling har tillgodosetts         i/ö         i 
• Deltagit i poänggivande högskoleut- 

            bildning          i/ö         i/ö 
• Regelbunden handledning         i 
• Handledningen ger uppmärksamhet på kunskap         i 
• Hjälp av chef att utveckla färdigheter        ö        + 
• Nöjd med utvecklingsmöjligheterna        ö        ö 
• Nöjd med karriärmöjligheterna         ö 

Hälsoproblem 
• Känna sig känslomässigt tömd av arbetet          i 
• Känna sig förbrukad när arbetsdagen är slut          i 
• Arbetet under en hel dag är påfrestande        +         i 
• Känna sig utbränd av arbetet          i         i 
• Svårt att sova p g a problem och svårigheter        ö 
• Att kunna koncentrera sig på det man gör          i/ö 
• Att känna sig väldigt pressad         ö         i 
• Att känna sig ganska lycklig på det hela taget          i 
• Egen bedömning av allmänt hälsotillstånd          i 
• Att under senaste fyra veckorna besvärats 

            av värk i ryggen          i 
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Tabell 6 (forts.) 
Förändringsvariabel   Försöksgrupp   Kontrollgrupp 
Organisationskultur 

• Metodutveckling diskuteras på arbetsplatsen        i 
• Resultat av forskning diskuteras på arbets- 

            platsen          ö        + 
• Ojämlikhet i behandling av män och kvinnor        ö 
• Man belönas för väl utfört arbete               i/ö 
• Nöjd med lön          i/ö 
• De anställda tas väl om hand         i/ö        i 
• Får vid behov stöd och hjälp med arbetet från 

            närmaste chef          ö 
• Ledningen intresserar sig för personalens 

            hälsa och välbefinnande         +        ö 
• Närmaste chef tar itu med problem        ö 
• Har förtroende för närmaste chef         ö 
• HR-orientering          +        + 

Nöjdhet med arbetsledning och styrning 
• Arbetsledning          ö         i/ö 
• Hur organisationen styrs         i/ö         i/ö 

Egenkontroll 
• Kvantitativa krav           + 
• Arbetsuppgifterna klart definierade        i         i/ö 
• Målen för arbetet är definierade          + 
• Möjligheter uppnå definierade mål       ö        ö 
• Får arbetsuppgifter utan att få de resurser 

            som behövs         ö        ö 
• Nöjd med kvalitén i eget arbete           i 
• Nöjd med mängden arbete som blir gjord          i 
• Får information om kvalitén på utfört arbete 

            av arbetsledningen         +        ö 
• Utsatt för hot eller våld på arbetet        i        ö 
• Arbetsenheten har bästa möjliga kompetens 

            för arbetsuppgiften            i 
• Arbetsmängden så ojämn att arbetet hopar sig       ö        + 

  
 
 

Slutsatser av genomförda analyser 
Det tycks som om sådana resultat som skulle avspegla en mer direkt förankring av kompe-
tenstrappan hos personalen inte går att utläsa i den här utvärderingen. Personalen i försöks-
stadsdelarna uppfattar inte någon förbättring i inskolning med undantag för Skärholmen och i 
deltagande i planerings-/medarbetarsamtal – där har förbättringarna snarast inträffat i kon-
trollstadsdelarna. Den nedgång i andelen som hade allvarliga planer på att byta arbete som 
kunde konstateras vid den första uppföljningen är inte signifikant när hänsyn tas också till 
data från den förnyade uppföljningen. Däremot har det skett en utjämning mellan försöks- och 
kontrollstadsdelarna från ett sämre utgångsläge i försöksstadsdelarna. 
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Indirekt tycks vi dock kunna se en del effekter av kompetenstrappan. Den verkar ha haft bety-
delse i samband med löneförhandlingar och bidragit till att tidigare uppfattat orättvisa löne-
skillnader mellan olika verksamhetsgrenar har utjämnats. Personalen känner sig oftare nöjd 
med lönen och också att man blir belönad för väl utfört arbete. 
 
Det finns därtill en ökad uppskattning av ledarskapet i försöksstadsdelarna, som kanhända 
avspeglar den rörelse bland övriga chefer (de som vid första uppföljningstillfället inte katego-
riserades som innovativa) som verkar ha skett mot en ökad inriktning på utvecklingsarbete – 
och särskilt som olika aspekter på stöd till medarbetarna.  
 
För de båda ledarskapsvariablerna verkar de olika försöksstadsdelarna gemensamt ha bidragit 
till det signifikanta resultatet. När det gäller den ökade nöjdheten med lönen, slår den igenom 
som signifikant i alla försöksstadsdelar, d.v.s. den har på varje stadsdel varit tillräckligt stor 
för att vara signifikant. Det är särskilt inom barn- och ungdoms- respektive vuxenenheter som 
den ökade nöjdheten med lönen finns. En möjlig tolkning är, att kompetenstrappan trots allt 
hjälpt till att klargöra orättvisa löneskillnader mellan olika verksamhetsgrenar och att i de 
enheter som lyfts upp lönemässigt har personalen blivit mer nöjda. Detta tycks vara något som 
i så fall skett i alla försöksstadsdelar – inte bara i Skärholmen där vi ju fick rapportering om 
att facken krävt underlag angående personalens inplacering i samband med löneförhandling-
arna. 
 
Det tycks som om man som innovativ chef kan uppnå en hel del resultat även utan kompe-
tenstrappa, vilket utvecklingen i kontrollstadsdelarna tyder på. 
 
Kontrollstadsdelarna, och särskilt de innovativa cheferna där, har varit framgångsrika att be-
arbeta hälsoproblem. Om ohälsa leder till sjukskrivningar får det konsekvenser för behovet av 
vikarietäckning. I intervjuer med cheferna har just rekryteringen av sjukvikarier framstått som 
en besvärlig arbetsuppgift. Man vet inte hur länge någon blir frånvarande och därför inte hur 
angeläget det är att skaffa en vikarie. Och vikarierna får ofta inte samma genomtänkta intro-
duktion som de som rekryteras direkt till fasta anställningar. Å andra sidan blir vikarier ofta 
tillsvidareanställda så småningom och då tycker man att de redan är introducerade i arbetet. 
Närvaro av kompetenta medarbetare är en viktig ingrediens för att goda inskolningsprogram 
skall kunna genomföras i praktiken både i form av tillgång till stöd från medarbetare till den 
nyanställda och som avlastning av arbetsuppgifter under en period då full arbetsinsats inte kan 
förväntas från den nyas sida. En bearbetning av personalens hälsosituation kan alltså på sikt 
medföra förbättringar av introduktionen. 
 
 

Slutdiskussion 
Det har varit till nackdel för försöket med kompetenstrappa att det pågått samtidigt som andra 
stora kompetenssatsningar. Det osedvanligt stora utbudet av möjligheter till kompetensut-
veckling har inneburit, att utvecklingsarbetet varit svåröverblickbart pga. att olika projekt har 
pågått samtidigt och krävt personalens och chefernas uppmärksamhet. Det kan också ha på-
verkat de i försöket ingående stadsdelarnas motivation att engagera sig i kompetenstrappan. 
Den stadsdel där projektet utvecklades och leddes, Skärholmen, har visat pågående och bestå-
ende förändringar medan däremot förankringen verkar mer tveksam i Hägersten och Lilje-
holmen. Kanske fanns det där snarare ett intresse att få del av de utbildningar som åtföljde 
kompetenstrappan – något som visade sig vara onödigt när de stora satsningarna från Kom-
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petensfondens sida så småningom offentliggjordes. Vad som kommer att ske när stadsdelarna 
så småningom själva igen måste stå för utbildningsplanering och kostnader för kompetensut-
veckling går inte att analysera i den här utvärderingen, eftersom Kompetensfondens verksam-
het fortfarande pågick vid den sista datainsamlingen. Det har dock framkommit varningar för 
att kompetenstrappan inte skulle överleva en sådan utveckling, utan att en central satsning på 
kompetensutveckling skulle krävas. I en av de större kommuner som bedriver verksamhet 
med kompetenstrappa, Norrköping, har man valt att betona betydelsen av personalens kom-
petensutveckling genom att lägga kostnaderna utanför enheternas budgetar (se Byberg & 
Lindquist 2003). 
 
 
Det är genom löften om utbildning som kompetenstrappan manifesterats och det har förmod-
ligen gjort den här satsningen särskilt utsatt under den period som Kompetensfonden verkat 
med det omfattande utbudet av möjligheter till kompetensutveckling. Det har blivit oklart vad 
trappan skulle kunna bidra med utöver detta. Om satsningen skall bli meningsfull i fortsätt-
ningen och kunna förankras, krävs förmodligen ett tydligare klargörande om vad meningen 
med trappan är.  
 
En förändring som tycks ha skett i alla försöksstadsdelar är i personalens syn på sin lön och 
att de blivit mer nöjda både med lönen och med upplevelsen av att bli belönad för väl utfört 
arbete. När kompetenstrappan infördes, åtföljdes den av budskapet att den inte skulle beröra 
lönesättningen och det gav upphov till en hel del undran och kritik. Det tycks dock som om 
den fått en betydelse även om den i någon mening varit indirekt. Det har på sina håll funnits 
en uppfattning om en orättvis lönesättning mellan olika verksamhetsgrenar, något som kunnat 
prövas mot hur personalen varit inplacerad på olika nivåer i kompetenstrappan. Då har man 
kunnat se, om löneskillnader varit motiverade på gruppnivå eller om särskilda satsningar 
borde göras för enheter som släpat efter i lönesättning. Detta har tydligen fått en betydelse i 
personalens minskade missnöje. (Vilket inte betyder att man fortfarande kan ha betydande 
synpunkter på lönenivån för socialarbetare!) 
 
Stadsdelen Skärholmen visar effekter av att ha tagit kompetenstrappan mer på allvar än i 
andra försöksstadsdelar. Den fråga vi ställde i samband med den första uppföljningen – om 
Skärholmen i själva verket hunnit längre i processen och skulle följas av de övriga stadsde-
larna kan vi nu se ett svar på. Det verkar snarare som om man i Skärholmen driver utveck-
lingen mer på bredden i kompetenstrappans riktning än man gör i Hägersten och Liljeholmen 
än att alla är inne i samma process men har kommit olika långt. När det gäller utvecklingen av 
personalens syn på lönesättningen, har man dock uppnått ett gemensamt resultat. 
 
Det verkar som om chefer med utvecklingsinriktning kan uppnå resultat i de avseenden vi 
undersöker även om de inte har tillgång till kompetenstrappa. Nu ingår i kategoriseringen av 
ledarskapet inte bara den personliga hållningen till verksamhet och utveckling utan också 
vilken bedömning man gör av sitt handlingsutrymme som chef. Och det påverkas ju av om-
ständigheter som den enskilda chefen inte alltid har inflytande över. Vilka ramar för ledarska-
pet erbjuder respektive stadsdel och hur tas cheferna själva om hand och får del av utbildning 
och kompetensutveckling? Också i det avseendet har försöket genomförts under en unik pe-
riod av omfattande och generella satsningar över stadsdelarna. I utvärderingen har vi gjort 
försök att analysera vad dessa satsningar kan ha betytt och vi tycker oss se, att kompetens-
trappans existens tycks ha haft en viss indirekt betydelse som utvecklingsstöd i denna all-
männa satsning. Kanske har kompetenstrappan ändå satt vissa frågor på dagordningen som 
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det sedan varit lätt att känna igen i de utbildningar som cheferna deltagit i och därför lätt att ta 
till sig. 
 
Om kompetenstrappan skall bli förankrad bland personal och chefer krävs, paradoxalt nog, 
tillämpning med en mer överordnad strategi än den som existerat under utvärderingsperioden– 
i stadsdelarna och stadsövergripande som en gemensam syn på betydelsen av ett väl utvecklat 
stöd till nyanställd personal samt till att vidareutbilda och kompetensutveckla personalen. 
Både cheferna och deras medarbetare uttrycker sig väldigt tydligt på den här punkten. Man 
har varit nöjda med den utbildningssatsning som varit, men den har samtidigt dolt betydelsen 
av kompetenstrappan. Om den inte följs upp med att kompetensutvecklingen förankras i 
verksamhetens metoder och arbetsuppgifter och får sin fortsättning i nya kompetenssats-
ningar, kommer sannolikt en backlash i form av en bristande tilltro till stadens och stadsdels-
ledningarnas syn på personalens värde för verksamhetens kvalité. 
 
I den här utvärderingen har inte försöksstadsdelarna som grupp visat att man förbättrat intro-
duktionen av nyanställd personal trots att det är en viktig del i kompetenstrappan. Däremot 
har Skärholmen som stadsdel och enskilda chefer på olika sätt visat sitt engagemang för att 
kunna erbjuda en god introduktion. Den kräver att tjänster är besatta så att nytillkommen 
personal har erfarna kollegor att stödja sig på – ett förhållande som cheferna inte alltid känner 
sig ha kontroll över. Att kunna göra förbättringar i personalens hälsa är ett led i att slippa en 
del av oplanerad personalfrånvaro och svårplanerad vikarietäckning. Och det innebär sanno-
likt också, att introduktionen av nyanställda blir bättre. 
 
Att ha tjänsterna besatta med kompetent personal är ö h t en god utvecklingsstrategi och bi-
drar till både kostnadskontroll och ökad effektivitet i verksamheten genom att det finns ut-
rymme till uppföljning. 
 
 
 

Några förslag 
Om en modell som kompetenstrappan skall kunna införas framgångsrikt, måste användarna 
märka att den innebär en skillnad. I tillämpningen skulle således behövas särskilda ansträng-
ningar för att klargöra vad modellen kan tillföra i jämförelse med reguljärt arbete med perso-
nalens kompetens och utveckling. 
 
Som vi kunnat se under genomförandet av utvärderingen är alla enhetschefer övertygade om 
att personalens kompetensutveckling är en arbetsuppgift för dem själva och att de delar ansva-
ret med personalen själv. Däremot har det varit en betydande variation i vilka möjligheter man 
sett att man kunnat ägna sig åt den här uppgiften. Arbetet som chef kan ha uppfattats som 
alltför akutstyrt och splittrat för att insatser som krävt planering har kunnat få tillräckligt ut-
rymme. 
 
Ett första bidrag som kompetenstrappan skulle kunna ge är att bidra med rutiner som gör att 
vissa situationer är mer förberedda och därför inte kräver särskilda initiativ och utrymme för 
omfattande planering. Det förutsätter dock, att man arbetar med att utveckla de rutinerna vil-
ket kräver en initial ansträngning. 
 
En fördel med att ha en uttalad modell är att man kan få hjälp att granska den praxis som fö-
rekommer. Flera av cheferna har t ex påpekat att man blivit förvånad över medarbetarnas ut-
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bildningsbakgrunder i samband med inplacering. Man har inte känt till allt som medarbetarna 
haft med sig eller ägnat sig åt på egen tid. Trappan har också bidragit med att sätta ljuset på 
alla medarbetares kompetensutvecklingsbehov – inte bara de mest aktiva som själva tar initi-
ativ. 
 
Så länge initiativet för kompetensutveckling framför allt ligger på personalen själv finns ris-
ken att man satsar på sådant som uppfattas som personligt utvecklande, men som kanske inte 
kan ge så mycket bidrag till verksamhetens utveckling. Att ha en planering för och resurser att 
granska och utveckla verksamheten är ett behov som formuleras allt oftare i förhållande till 
socialtjänstens verksamhet, men det är inte alltid så lätt att se vad som behöver ske och hur. 
Med kompetenstrappan lyfts behovet av en växande kompetens fram, men trappan i sig löser 
inte problemet utan pekar bara ut det. Det är ett kontinuerligt arbete tillsammans med forskare 
och verksamhetsutvecklare som behövs för att fylla trappan med relevant innehåll. Vad är 
bärande kompetenser inom olika verksamhetsgrenar och hur uppstår de på bästa sätt via for-
mell utbildning, praktisk erfarenhet med stöd osv.? 
 
En särskild aspekt när det gäller verksamhetsutveckling är att se, att personalen är den vikti-
gaste resursen för att uppnå verksamhetens mål. Att förvalta personalen på bästa sätt, d.v.s. se 
till att kompetens tillvaratas, hälsan bibehålls och personliga resurser kan utvecklas är också 
att arbeta med verksamhetens utveckling. Och då blir man den attraktiva arbetsplats som 
personalen efterlyser. 
 
Så några konkreta förslag vid en fortsatt tillämpning av kompetenstrappan: 

• Vid nyanställningsbehov bör analyseras vilken kompetensnivå enheten behöver 
förstärkas med. Är det en nyexaminerad eller en mer kvalificerad socialarbetare som 
behövs? Om det är en mer kvalificerad, t ex inom en barn och ungdomsenhet där man 
saknar erfarna som kan ge kollegorna stöd, varför inte utforma en tjänst som specialist 
med arbetsuppgifter som innehåller mentorskap och handledning och med en lön som 
motsvarar kvalifikationsnivån? Utforma sedan rekryteringen så att den når fram till de 
kvalificerade inom området och förmedla därmed att det finns en karriär att göra. Det 
kommer att vara ett budskap både till de erfarna och till de nyanställda! 

• Placera in nyanställda direkt i trappan – låt det inte vara underförstått på vilken nivå 
den nya befinner sig. Det innebär att uttrycka arbetsplatsens policy och förväntningar 
och är samtidigt ett budskap till både den nya och kollegorna om kompetens. 

• Ett stadsdelsövergripande ansvar för långsiktiga kompetensfrågor behöver finnas – 
kanske ett samarbete mellan Personalstrategiska avdelningen, Stockholms FOU-enhet 
och stadens olika kunskapscentra. Kompetensutveckling är för viktig för att vara re-
gulator vid lokala problem med att hålla budget.  

• Samtidigt har vi kunnat se, att budgetproblem varit en viktig drivkraft för att åstad-
komma förändringar i t ex bemanning. Kloka ledningar har bedömt, att det inte går att 
bedriva en effektiv verksamhet om den inte är väl bemannad och kan arbeta med upp-
följning och verksamhetsutveckling. 

• Enhetscheferna behöver stöd för att de skall ha utrymme att arbeta med utveckling. Se 
över vilket administrativt stöd som finns, att lyfta av ärendehandledning med hjälp av 
biträdande enhetschef eller en specialistfunktion inom medarbetarkretsen och ha en 
stadsdelsövergripande organisation för förvaltning av kompetenstrappan. 

• Att arbeta med verksamhetsutveckling är också en kompetens och det är inte alldeles 
givet att den kompetensen står högt på önskelistan när enhetschefer rekryteras. Att 
skapa utrymme för utvecklingsarbete innebär således också att arbeta med chefernas 
egna kompetenser att hitta och använda sådana utrymmen. Medvetenheten om att 
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chefskarriären är något annat än specialistkarriären som socialarbetare ligger i kom-
petenstrappans konstruktion. Det kan bli så att en ökad satsning på såväl chefs- som 
socialarbetarkompetens innebär att en del chefer skulle upptäcka att det är som social-
arbetare de vill vidareutvecklas om en specialistkarriär blir möjlig. Sådana omvärde-
ringar kan ses som ett klargörande av kompetens, skillnader i kompetens och tydlig-
göra olika möjligheter till karriär. 

• Vi har kunnat se, att de fackliga organisationernas aktualisering av kompetenstrappan i 
samband med löneförhandlingarna sannolikt har lett till att personalen upplevt en mer 
rättvis lönesättning. Kompetenstrappan som gemensam plattform kanske också på 
andra personalpolitiska områden kan fungera som bas för en saklig dialog mellan per-
sonal och ledning och skapa en klarhet kring hur verksamhets- och personalutveckling 
på bästa sätt kan drivas framåt. 
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Bilaga 1 VAD SKALL SÖKAS I UTVÄRDERINGEN? 
Utdrag ur Lindquist, A-L. (2006) Perspektiv på införande av kompetenstrappa inom individ- 
och familjomsorgen i Stockholm – en första utvärdering. Stockholms universitet: Institutionen 
för socialt arbete – Socialhögskolan, projektrapport april 2006. 
 

Modellen 
I den informationsbroschyr som utformades när modellen var klar beskrivs uppdraget att ut-
veckla kompetensmodellen i Skärholmen utifrån en vision om kvalitetsutveckling i alla verk-
samheter inom Individ- och Familjeomsorgen i Stockholm. Den skulle komma till stånd ge-
nom att ”alla socialsekreterare, biståndshandläggare, socionomer inom IOF skall erbjudas 
kompetensutveckling i yrket genom en strukturerad modell” (Skärholmenprojektet 2003). De 
närmaste syftena beskrivs som: 

• Socialsekreterarna ska få stöd och handledning under den första tiden som anställd 
• Nya socialsekreterare ska erbjudas en bra introduktion i yrket 
• De socialsekreterare som har en längre erfarenhet ska kunna vara handledare till de 

nya 
• Socialsekreterare ska erbjudas kontinuerlig fortbildning på högskolenivå 
• Socialsekreterare ska ges möjlighet till en spetskompetens i yrket 
• Socialsekreterare ska kunna göra karriär utan att bli chef. (a a) 

 
Modellen (bilaga 1) utformades i fem steg, där fas ett omfattar de första två åren efter nyan-
ställning och definierar vilket stöd man skall kunna påräkna under den perioden samt vilken 
typ av arbetsuppgifter som kan bli aktuella. Efter hand kan den anställda gå vidare i trappan 
via handledning och vidareutbildning som i huvudsak definieras i högskolepoäng och kunna 
åta sig allt mer kvalificerade arbetsuppgifter. I fas fyra betecknas den anställde som specialist 
inom sitt yrkesområde. Fas fem kräver fullgjord magisterexamen eller motsvarande och öpp-
nar för arbetsuppgifter med inriktning mot utvärderings- och utvecklingsinsatser av olika art 
som kanske kan vara stadsdelsövergripande. 
 
I den handbok som publicerats efter projekttidens utgång har trappan modifierats något (All-
berg 2005b). Utgångspunkten var, att alla skulle träda in i trappan med socionomexamen eller 
motsvarande. I det senare skedet tycks dock en anpassning ha skett till en verklighet där andra 
än färdiga socionomer har fast anställning och stöd kan behövas för att t ex bli klar med en 
examensuppsats för att vara färdig socionom. (bilaga 2) 
 
Om målsättningarna för försöket används för att definiera uppföljningskriterier, så borde det 
leda till: 

• förbättrad introduktion, något som klart uttrycks, 
• ökad tilltro hos medarbetarna till att det går att göra karriär och att utvecklas i arbetet 

finns klart uttryckt samt 
• minskad personalomsättning och sjukskrivning som är underförstått. 

 
 
 



 47 

Förståelse av kompetens 
Eftersom modellen för kompetenstrappa talar om ”kompetens”, men det i utvecklingsarbetet 
inte finns referenser till vad man har avsett med kompetens, skall här en viss utvikning göras. 
Det går att utläsa av modellen: att man behöver en bra introduktion, att en successiv läropro-
cess behöver pågå genom yrkeslivet och att den stöds av såväl handledning och mentorskap 
som formella kurser. Men vad är det man vill påverka med dessa inslag i arbetssituationen - 
och som man kallar kompetens? 
 
 

Definitioner 
En forskare som har ägnat sig åt begreppet kompetens och inlärning i arbetslivet är Per-Erik 
Ellström vid Linköpings universitet. När han talar om kompetensutveckling, skiljer han på en 
organisationsrelaterad och en individrelaterad innebörd av begreppet. Begreppet kompetens-
utveckling kan användas för att sammanfatta olika typer av åtgärder: 

• rekrytering, befordran och personalrörlighet 
• formell och ickeformell utbildning av personalen 
• olika former av verksamhets- eller organisationsförändringar i syfte att underlätta 

kompetensutnyttjande och informellt lärande i det dagliga arbetet. (Elleström 1992 s 
16-17) 

 
Kompetenstrappan svarar på olika sätt upp till att strukturera alla de här olika typerna av åt-
gärder: den definierar ingångskompetens vid nyrekrytering och möjligheter till karriär, den 
systematiserar tillgång till såväl formell som ickeformell (handledning, mentorskap) utbild-
ning och den synliggör personalens kompetens genom inplaceringen i de olika faserna i mo-
dellen och dessas koppling till olika typer av arbetsuppgifter. 
 
Vi skall här något fördjupa oss i ett individrelaterat kompetensbegrepp och använda Elle-
ströms definition och modell för att försöka tränga in i vad det är för dynamik som arbete med 
kompetenstrappa kan tänkas handla om. 
 
Ellströms definition av kompetens är 
”… en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete, inklusive förmågan att 
identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsut-
rymme som arbetet erbjuder.” (Ellström 1992 s 21, kursivering av AL) 
 
Som framgår av citatet är det individens handlingsförmåga och hur den kan utvecklas som 
står i centrum för vårt intresse här. I analysen av vad som påverkar handlingsförmåga identifi-
erar Ellström (a a s 21) fem styrande faktorer: 

1. psykomotoriska styrande faktorer, där den potentiella handlingsförmågan utgörs av 
färdigheter, att kunna göra, att kunna hantera verktyg 

2. kognitiva-, där den potentiella handlingsförmågan består av kunskaper, att veta fakta, 
att ha kunskap om metoder 

3. affektiva-, bestående av värderingar, att vilja handla, att anse som riktigt att ta ansvar 
4. personlighet som styrande faktor formar den potentiella handlingsförmågan genom 

självförtroende och självuppfattning 
5. sociala styrande faktorer utgörs av social kompetens, kontakter, social förmåga, infly-

tande. 
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Om vi utgår från dessa fem faktorer, kan vi föreställa oss olika typer av hinder mot ett kom-
petent uppträdande i en arbetssituation. Man kan vara oerhört kunnig om metoder (2), men 
inte särskilt skicklig att hantera de verktyg som metoderna innebär (1). Man kan vara både 
kunnig och skicklig (1+2), men undandra sig ansvar för att handla (3). Man kan vara både 
skicklig, kunnig och ansvarsfull men sakna självförtroende och därmed tilltro till sin hand-
lingsförmåga (4). Slutligen kan man äga alla dessa komponenter av kompetens, men befinna 
sig i en situation där man inte har särskilt stort inflytande (5). De olika faktorerna kan således 
inte ersättas av varandra utan påverkar var och en huruvida ett framgångsrikt handlande 
kommer att kunna utövas. En slutsats vi kan dra är, att ett effektivt arbete med kompetensut-
veckling behöver kunna fungera i förhållande till alla de här fem dimensionerna. 
 
 

Strategier 
I det utvecklingsarbete med kompetenstrappan som genomförts som inledning av försöket 
behandlas inte uttryckligt vad som skall påverkas utan istället hur påverkan skall ske. Vi be-
höver därför se närmare på hur kompetens i olika betydelser kan utvecklas och använda de 
aspekter av kompetens som Ellström tagit upp. En sådan genomgång är nödvändig för att vi, 
för ett utvärderande syfte, skall veta vad vi skall leta efter. Det räcker således inte att instru-
menten för utveckling finns tillgängliga. De måste också användas och på ett sätt som främjar 
syftet, något som ligger inbäddat i kompetensens olika sidor. 
 
För att tränga in i den frågan behöver vi klargöra ytterligare en sida av arbetet med kompe-
tensutveckling. Vilken typ av verksamhetsdynamik tänker vi oss att kompetensen skall finnas 
i och utvecklas i förhållande till? 
 
Det finns en långvarig debatt om socialtjänsten kan vara något annat än en byråkratisk organi-
sation, som bygger på administrativa rutiner och politiska beslut och där lärandebehoven när-
mast betyder att återskapa gemensamma rutiner och förhållningssätt. Man kan säga, att det 
regeringsuppdrag som Socialstyrelsen arbetade med i början av 2000-talet innebar en tydlig 
brytning med detta synsätt. Socialtjänsten måste också vara en verksamhet som är kunskaps-
baserad genom såväl forskning som vardagligt lärande och utvärdering. Det handlar framför 
allt om att det man gör skall komma klienterna/brukarna till nytta (Socialstyrelsen 2000 och 
2004). 
 
Den här debatten har en forskningsmässig förankring i en åtskillnad som Ellström och andra 
forskare gör mellan reproduktivt lärande respektive utvecklande lärande (Ellström 1992; Ell-
ström 2004). Det reproduktiva lärandet hör hemma i verksamheter som framför allt behöver 
återskapa gemensamma rutiner och förhållningssätt och som bygger på utförandets logik (a a 
s 34). Utvecklande lärande har däremot sin plats i verksamheter som behöver åstadkomma 
utveckling och där en utvecklingslogik kan rymmas. 
 
De båda lärandeformerna skall inte ses som bättre eller sämre i förhållande till varandra utan 
är snarast komplementära. Kanske behöver ett reproduktivt lärande föregå ett utvecklande 
lärande både i verksamhetens och i de individuella medarbetarnas utveckling. Som ny i yrket 
behöver man ta del av en existerande struktur och skaffa sig hemmahörighet i den för att 
kunna gå vidare i en läroprocess som blir mer kritisk och granskande. Och utan en struktur att 
utvecklas i förhållande till kan en verksamhet inte förändras. Däremot krävs andra förutsätt-
ningar i arbetets utformning och ledning för att ett utvecklande lärande skall kunna äga rum 
än för det reproduktiva lärandet. Ett utvecklande lärande kan kanske ske i tysthet som indi-
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viduella läroprocesser, men kommer verksamheten till godo först när det kan artikuleras, er-
kännas och får vara en del av ett vardagligt utvecklingsarbete i verksamheten. 
 
När utbildning organiseras för medarbetare, oavsett om den är formell eller informell, behöver 
ett ställningstagande således göras hur den knyter an till verksamhetens och medarbetarens 
aktuella behov. Ett reproduktivt lärande kan företrädesvis ske genom formell utbildning, men 
i litteraturen finns också varningar för att ett informellt lärande som inte omges av vissa förut-
sättningar kan stanna vid att bli reproduktivt i en negativ mening utan att den avsikten finns 
eller är medveten. Att lära av mer erfarna kollegor kan innebära att ta del av existerande ruti-
ner och traditioner, men tränga undan mer ifrågasättande perspektiv. Rutiner i aktiviteter som 
upprepas ofta kan innebära att vanemässiga handlingar förblir omedvetna och därför svåra att 
komma åt och reflektera över och därmed svåråtkomliga för förändring och utveckling (Ell-
ström & Ekholm 2004). Det informella lärandet kan i själva verket, under vissa förutsätt-
ningar, i praktiken bli ett negativt lärande, t ex som en förmedling av hjälplöshet. Översatt till 
Ellströms olika kompetensaspekter har vi då en situation där de affektiva - och socialt 
styrande faktorerna samt medarbetarens personlighetsförutsättningar påverkats på ett för 
kompetensutvecklingen negativt sätt. 
 
Ett perspektiv på lärande som varit vanligt i diskussionen om det sociala arbetet är, att social-
arbetare skulle ha en särskild svårighet att ta till sig forskning. Detta kan naturligtvis knytas 
till den tidigare beskrivna föreställningen om arbetets karaktär: att det inte innehåller sådana 
utvecklande inslag som nödvändiggör att man håller sig à jour med vad som händer kun-
skapsmässigt inom sitt eget yrkesfält. Några som har fört den här diskussionen och undersökt 
detta fält är professorerna Åke Bergmark och Tommy Lundström (2000). De tycker sig ha 
visat, att socialarbetare har den här svårigheten att fungera som mottagare av kunskap via 
forskning, men det förekommer också studier som visar att närhet till forsknings- och utveck-
lingsverksamhet (FOU), d.v.s. egen indragenhet i kunskapande, kan modifiera bilden av soci-
alarbetaren som bortvända och utan tillit till att forskning kan ge något för den egna praktiken 
(Socialstyrelsen 2002). 
 
Det torde också vara så, att socialarbetare inte på något sätt är en unik grupp när det gäller 
svårigheter att kommunicera mellan forskning och praktik. En rad andra yrkesgrupper utsätts 
för samma typ av kritik, se t ex Argyris (1991). Så den här problematiken verkar snarare vara 
en fråga om just hur indragen i kunskapsbildning och utvecklingsarbete man är som praktiker 
än någon konstitutionell egenskap hos socialarbetarna själva och deras arbetsuppgifter. 
Hur skall vi då förstå kompetenstrappan som konstruktion i förhållande till olika kompetens-
aspekter? I den finns såväl formellt som informellt lärande som förutsättningar för medarbe-
tarnas kompetensutveckling. Det informella lärandet tänks ske genom handledning och men-
torskap och tillförsäkras få god kvalitet genom att en av de utbildningsinsatser som organise-
rats i anknytning till trappan har varit handledarutbildning. Genom att lägga en tyngdpunkt i 
modellens inslag av formell utbildning på kurser som ger högskolepoäng, går också att utläsa 
en önskan om att tillförsäkra sig de akademiska kvalitetskraven på kritisk granskning som kan 
vara ett planerat stöd för utvecklingsinriktat lärande. Också de särskilda kurser om utvärde-
ring som förekommit i utbildningsutbudet torde ha den potentialen. 
 
Det informella lärandet sker också, när medarbetarna kan ta på sig allt mer kvalificerade ar-
betsuppgifter - en av de viktigaste förutsättningarna för att ett utvecklande lärande skall kunna 
äga rum. Det bygger på att ta sig an utmanande arbetsuppgifter och inte stanna i de arbetsupp-
gifter som efter hand kan lösas mer rutinmässigt. 
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Av de styrande faktorerna är troligen de affektiva och personlighetsmässiga särskilt känsliga 
för den påverkan som sker i samband med att nyanställda och kanske nyutbildade medarbe-
tare introduceras. I ett avsnitt om introduktionens betydelse behandlas här därför den proble-
matiken särskilt. 
 
 

Introduktionens betydelse 
Introduktion av nyanställda har en särskild plats i kompetenstrappan och i målsättningarna för 
försöket. I genomförandet av försöket har dock detta med introduktion inte fått någon tydlig 
markering. Projektledaren har inte haft som arbetsuppgift att samordna ett utvecklingsarbete 
kring introduktion utan detta är initiativ som legat på de olika stadsdelarna och enheterna. 
 
Under uppföljningsåret hade inte mycket hänt när det gäller utveckling av introduktionen i 
någon av enheterna. Det hade inte varit särskilt stor personalomsättning varför frågan för det 
mesta inte hade aktualiserats (uppgift från intervjuer med enhetscheferna hösten 05). De en-
hetschefer som hade biträdande chefer tycktes ha lättare att hantera introduktion genom den 
avlastning i intensifierad handledning och uppföljning som de biträdande cheferna kunde stå 
för. Det som i utgångsläget framstod som en särskild svårighet var, att rekrytering ganska ofta 
kunde ske via vikariat och att det fanns en betydligt större osäkerhet kring introduktionen av 
vikarier än för fast anställda. När vikarierna så småningom får en fast anställning känns det i 
allmänhet inte aktuellt att sätta igång ett introduktionsprogram. Ett allmänt intryck är också, 
att formaliserade introduktionsprogram sällan når utöver praktiskt stöd. Däremot kan insatser 
av arbetskamrater innebära stöd av annat slag och ibland, men inte alltid, är detta planerat. 
 
En förståelse för introduktionens betydelse kräver att vi tränger något in i vad det är för pro-
blem som hanteras i en introduktionsperiod. 
 
Övergången från utbildning till praktisk verksamhet har identifierats som en särskilt känslig 
fas för personalens anpassning till och utveckling på arbetsplatsen. Den innehåller inte bara de 
svårigheter som alltid möter nya medarbetare att lära känna en ny arbetsplats utan också olika 
överbryggningsproblem mellan teoretiska studier och praktisk verksamhet för den nyutbil-
dade. Hur introduktionen utformas och arrangeras är således viktig för alla nyanställda, men 
särskilt när den nyanställda är nyutbildad. I introduktionsfasen möter den nyanställda arbets-
platsens kultur, när det gäller lärande och utveckling. I vilken utsträckning är det tillåtet att 
vara osäker och ställa frågor; att göra fel och få hjälp att granska handlingar och alternativ? 
Går man vidare från introduktionen med en känsla av att man måste hålla masken för att inte 
bli avslöjad som någon med otillräcklig kompetens eller med trygghet att arbetsplatsen kom-
mer att ge möjlighet att successivt utveckla den kompetens som är nödvändig för de arbets-
uppgifter som man får ansvar för? 
 
I bilaga tre ges ett exempel på ett utvecklingsarbete kring introduktion från ett näraliggande 
yrkesområde – för nya lärare. Det bygger på några undersökningar av vilka olika typer av 
problem den nyanställda ställs inför och reflektioner över hur arbetsplatsen kan stödja de nya 
kollegorna så att en kvalificering av deras kompetens kan ske. Exemplet visar också, att orga-
nisering av en god introduktion kanske måste gå utöver enskilda enheter, ja kanske räcker inte 
ens stadsdelen som arena för mer avancerade introduktionsprogram. I vårt fall krävs kanske 
en mer omfattande nyrekrytering än den som varit aktuell i de berörda stadsdelarna under 
uppföljningsåret för att det skall vara motiverat att lägga resurser på ett sådant utvecklingsar-
bete. 
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Ökad kompetens som förbättrad verksamhet? 
I Ellströms (1992) definition av kompetens ingår ”att framgångsrikt kunna utföra ett arbete” 
(se ovan s 8). Hur skall vi förstå själva utförandekomponenten i definitionen och därmed få 
med en förbättringsaspekt på verksamheten i utvärderingen, trots att vi inte direkt undersöker 
resultat på en klient-/brukarnivå? 
 
I arbetsmiljöforskning (se Dallner m fl 2000 för en sammanfattning) förekommer några olika 
begrepp som har anknytning till hur vi kan förstå hur en ökad kompetens förbättrar verksam-
heten.  
 
Med begreppet coping undersöks hur individen svarar på utmaningar – vilka strategier an-
vänds för att möta svårigheter av olika slag? Det är ett begrepp som kan vara ytterst använd-
bart, om man vill göra en konkret kompetensanalys i en verksamhet. Hanterar personalen 
olika utmaningar i arbetet på ett fruktbart sätt eller finns undvikande strategier av olika slag? 
Hur kan kompetenssatsningar stödja personalen att överge strategier som framstår som dys-
funktionella och istället tillägna sig och tillämpa sådana som skulle föra arbetet framåt? Så-
dana analyser är dock inte vårt syfte här. Vi söker snarare efter om de resultat individen får i 
sitt sätt att hantera utmaningar förändras och förbättras i och med tillämpningen av kompe-
tenstrappan. Den dimensionen motsvaras av begreppet mastery, d.v.s. vilket resultat ger indi-
videns sätt att hantera utmaningar. Eftersom vi i den här undersökningen inte går in och stude-
rar de faktiska arbetsinsatserna och dessas utfall är det istället två andra begrepp vi skall kon-
centrera oss på och som indirekt kan spegla mastery-dimensionen därför att de fångar in vad 
som i arbetsmiljöforskningen hävdas som förutsättningar för att personal skall kunna bemästra 
den typ av relativt komplicerade arbetsuppgifter som socialt arbete innebär; nämligen control 
och self-efficacy. 
 
Med control avses förekomsten av frihet att välja mellan alternativ. Utan den möjligheten 
rutiniseras arbetet, d.v.s. samma lösning eller åtgärd används oavsett vilket problem – vilken 
individuell klient – som skall mötas. Och ibland verkar faktiskt ett rutinmässigt sätt att arbeta 
ytterst stödjande för klienterna så som t ex Ingrid Byberg (2002) har visat i sin studie av soci-
albidragsarbete. Klienterna kände sig bättre behandlade när uppgiftskontroll gjordes rutinmäs-
sigt för alla biståndssökande än när den gjordes selektivt utifrån socialarbetarens bedömning 
av den sökandes trovärdighet. Exemplet visar hur en viss aspekt av bemötandet fungerar väl 
när det är rutiniserat – man behöver som klient inte känna sig ifrågasatt och utpekad utan vet 
att samma rutin gäller för alla. När socialarbetare har att möta sammansatta problem som krä-
ver individuella lösningar, ofta i samarbete inte bara med klienten själv utan också med andra 
parter, behöver socialarbetaren dock vara flexibel. Det betyder, att en del handlingar både kan 
och måste kunna utföras rutinmässigt, men insatt i ett sammanhang som innehåller planering 
av mer komplicerad natur. Utan tillgång till ”control” har socialarbetaren över huvud taget 
ytterst svårt att bygga upp ett informellt lärande i arbetet, d.v.s. ett lärande som bygger på 
möjligheten att pröva sig fram och se vad som fungerar (Ellström 1992). 
 
Self-efficacy handlar om individens tilltro till sin förmåga att kunna åstadkomma ett önskvärt 
resultat. Det knyter an till den affektiva dimensionen i Ellströms (1992) modell och till den 
kognitiva - om man genom uppföljning har möjlighet att se resultat av sitt arbete och vilken 
feed-back man över huvud taget får i arbetssituationen. Utan möjlighet att skaffa sig en tilltro 
till den egna förmågan, kommer socialarbetaren att vara rädd för att ta initiativ. I den diskus-
sion vi fört ovan har vi kopplat denna dimension till risker för att lära sig till hjälplöshet på 
arbetsplatsen. Det är knappast troligt, att brukare i behov av stöd kan få särskilt effektiv hjälp 



 52 

om den socialarbetare de möter saknar tilltro till sin egen förmåga och känner sig hjälplös i 
sin arbetssituation. 
 
De här kvalitéerna i arbetet kan svårligen upprätthållas om det inte på arbetsplatsen finns en 
organisationskultur och ett organisationsklimat som stödjer dem. I litteratur och forskning 
knyts de här kvalitéerna till förutsättningen för s.k. ”lärande organisationer”. Introduktionen 
av kompetenstrappan kan för övrigt förstås som uttryck för behov av att utveckla Individ- och 
familjeomsorgen som just lärande organisation, d.v.s. en organisation som har inbyggt i sitt 
sätt att fungera att medarbetarnas erfarenheter kan tas till vara och förvandlas till kunskap för 
verksamheten. Man talar om organisationsklimatet som innovativt och det motsvaras i Ell-
ströms terminologi av möjligheten till ett utvecklande lärande (a a).  
 
Som berörts ovan tycks det inom socialt arbete idag finnas en betydande enighet, när det 
gäller synen på nödvändigheten av kunskapsutveckling och kunskapsbasering såväl genom 
forskning som vardagligt lärande och utvärdering. Det handlar framför allt om att det man gör 
skall komma klienter/brukare till verklig nytta. Begreppet evidensbasering används ibland 
som en sammanfattning på de nödvändiga kunskaperna och det perspektivet har kritiserats för 
att det kan ge en alltför begränsad syn på vad som är acceptabla och nödvändiga kunskaper 
(se t ex diskussion i tidskriften Socionomen mellan framför allt professorerna Sven-Axel 
Månsson och Karin Tengvald). Ett exempel på en invändning är, att evidensbasering tenderar 
leda till mer av manualbaserat arbete och att detta skulle kunna vara ett hot mot socialarbetar-
nas självständighet, d.v.s. motverka syftet att involvera socialarbetarna i ett innovativt klimat 
– kanske snarast leda till det reproduktiva lärande som vi ovan kommit fram till knappast är 
tillräckligt om syftet är att åstadkomma utveckling. Men manualer kan också vara den grund-
rutin, d.v.s. en strukturerande, reproduktiv komponent, som kan frigöra uppmärksamheten så 
att ett utvecklande sammanhang kan etableras. Då är socialarbetarna inte bara mottagare av 
kunskap som produceras via forskning utan också, tillsammans med sina klienter, skapare av 
kunskap under förutsättningar som gör sådana processer möjliga.  
 
En mer forskningsinriktad synpunkt på denna fråga är, att det behövs en kontextualisering av 
de metoder som undersöks i samband med evidensbasering – hur samspelar metoden med den 
som använder den - och hur är insatserna beroende av det sociala sammanhanget där de an-
vänds? (Börjeson 2005). De här synpunkterna går väl ihop med forskningen om lärande orga-
nisationers förutsättningar. 
 
 
 

Arbetsledarnas/enhetschefernas roll 
I tillämpningen av kompetenstrappan har arbetsledare/enhetschefer en avgörande betydelse. 
Det är de som skall hålla utvecklingssamtal med medarbetarna för att kunna placera in var och 
en i modellen, de skall göra årliga kompetensutvecklingsplaner för varje medarbetare och 
inventera vilka kompetenshöjande åtgärder verksamheten behöver (Allberg 2005b).  
 
Ansvaret för rekrytering och inskolning av nya medarbetare ligger på enhetscheferna – ibland 
utan avlastning ens för de mest rutinmässiga inslagen som att skicka tillbaka ansöknings-
handlingar från kanske hundratalet sökande till en ledig tjänst (uppgift från intervjuer med 
enhetscheferna). En hög personalomsättning som förekom ett par år innan försöket med kom-
petenstrappa försatte en del enhetschefer i en besvärlig arbetssituation för sin egen del och för 
verksamheten. Den situationen har ibland fungerat motiverande för att hitta sätt att arbeta med 
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personalen och dess utveckling genom att växla om från kortsiktiga rekryteringskostnader till 
mer långsiktiga satsningar på personalens kompetensutveckling och på verksamhetens ut-
veckling. De enhetschefer som genomgått den prövningen var oftast igång med ett med kom-
petenstrappan liknande utvecklingsarbete redan innan försöket startade. Påfallande ofta var 
det enhetschefer som kunnat och tagit sig friheten att inrätta tjänster som biträdande enhets-
chefer. 
 
En strukturerad modell skapar, om den skall tas på allvar, ett krav på att det skall finnas ut-
rymme för enhetscheferna att kunna arbeta med utvecklingsfrågor. För många är ett sådant 
utrymme inte alls självklart. De känner sig belastade med arbetsuppgifter som har med dels 
akuta klientärenden, dels budget- och ekonomifrågor och de rapporter de avkrävs för olika 
aspekter av den verksamhet de ansvarar för. Det handlar om ansvar för lokaler och säkerhet, 
för långtidssjukskrivnas rehabilitering, för statistikuppgifter till överordnade myndigheter osv. 
Några beskriver pappersfloden som söker sig in på deras kontor som oöverblickbar, att det 
nästan är omöjligt att veta vad som skall prioriteras och att adekvat sekreterarhjälp är svår att 
få. Några som var nyanställda när den första intervjun gjordes hösten 2004 är redan på väg till 
nya jobb vid uppföljningen därför att de inte tycker sig ha kunnat arbeta med utvecklingsfrå-
gor på det sätt som de tänkt sig.  
 
Påfallande ofta beskriver enhetscheferna, att deras start som chefer skett i kaotiska lägen i 
verksamheten och krävt en omfattande och långvarig arbetsinsats för att få förtroende från 
personalen och ordning i arbetet. Det talar för att gemensamma modeller för personal och 
organisationsutveckling skulle kunna vara stabiliserande och kanske medverka till att nya 
chefer inte utsätts för riktigt de påfrestningar som ibland beskrivits i intervjuerna med de här 
cheferna. 
 
De enhetschefer som redan tidigt kunnat ta sig an utvecklingsuppgifter beskriver hur de om-
vandlat utbildningsinsatser från att vara tillfällen till avlastning för enskilda medarbetare i en 
tung arbetssituation till att användas systematiskt för utveckling av verksamheten. När kost-
nader för olika typer av stöd till personalen som tidigare använts relativt oplanerat och ofta 
utifrån de enskilda socialarbetarnas initiativ började granskas sammantaget, kunde man göra 
betydande avsättningar till planerade utvecklingsinsatser utan att behöva öka kostnaderna. 
Fördelen för socialarbetarna var, att de tyckte sig kunna få användning i arbetet för den kom-
petensutveckling som de deltog i vilket inte alls varit säkert tidigare. 
 
När betydelsen av kompetenstrappan skall bedömas, går det inte att komma förbi de här olik-
heterna mellan olika chefers inställning och uppfattning av sina möjligheter. Kanske är det 
viktigare om chefen har ett engagemang i verksamhets- och kompetensutveckling och ser 
möjligheter att uttrycka det i sitt dagliga arbete än att en kompetenstrappa införs? Sedan kan 
ju införandet av kompetenstrappa i sin tur påverka enskilda chefers syn på och sätt att organi-
sera sitt arbete så att möjligheterna att arbeta innovativt efter hand ökar. 
 
 
 

Utvärderingens uppläggning - analysmodell 
De data som inhämtats i utvärderingen kommer att redovisas och genomgå följande analyser: 
 
I ett inledande avsnitt redovisas hur medarbetare och chefer i försöksstadsdelarna ser på kom-
petenstrappan som modell och deras värdering av hur själva implementeringen har gått till. 
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Det blir en renodlat beskrivande redovisning som syftar till att ge en överblick över hur man 
ser på försöket. 
 
Nästa steg blir att gå igenom vilka eventuella skillnader som kan inregistreras mellan försöks- 
och kontrollstadsdelar när det gäller förhållanden som har en direkt anknytning till kompe-
tenstrappan. Ser socialarbetarna annorlunda på den introduktion de fått, på sina utbildnings- 
och karriärmöjligheter, i vilken utsträckning tänker de sig söka nytt jobb? Går det att se skill-
nader i personalrörlighet och sjukskrivningsmönster under detta första år av försöket? 
 
I ett tredje steg försöker vi tränga på djupet när det gäller socialarbetarnas syn på sina arbets-
förutsättningar – sådana dimensioner som i vår genomgång visat sig ha betydelse för om 
kompetenstrappan kan vara steg på vägen mot att forma individ- och familjeomsorgen till en 
lärande organisation. 
 
De skillnader vi hittar mellan försöks- och kontrollstadsdelarna kommer vi i ett avslutande 
resultatkapitel utsätta för alternativa förklaringar för att se om just kompetenstrappan är en 
trolig bakgrund till att skillnaderna har uppstått. Vi kommer att undersöka: 

1. betydelsen av de olika verksamhetsgrenarna. Har eventuella skillnader snarast att göra 
med olikheter i arbetsuppgifternas karaktär och utveckling inom barn-, ungdoms- och 
familjeområdet, inom vuxenverksamhet respektive inom biståndsarbete (såväl verk-
samheter knutna till ekonomiskt bistånd, som bistånd till funktionshindrade och äldre) 

2. om det snarast är de olika stadsdelarna som organisationskulturer som gör skillnad än 
om man ingår i försöket eller ej. 

3. om det i själva verket är en fråga om olika arbetsledares engagemang och upplevda 
möjligheter att arbeta med verksamhets- och personalutveckling. 
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Slutrapport från utvärdering av försök med kompetenstrappa i fyra stadsdelar i Stockholm 
2004-2006. 
 
Rapporten får mångfaldigas under förutsättning att ursprunget anges och kan beställas från 
författaren anna-lena.lindquist@socarb.su.se.  
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Stockholms stads framtidsinvestering 2003-2006 

– hundratals utvecklingsprojekt för bättre service till stockholmarna 

 




