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Sammanfattning

Bakgrund: Idag pågår en debatt om ökade kompetenskrav på arbetsmarknaden.
Kompetensutveckling och det livslånga lärandet är begrepp som regeringen tar upp i olika
utredningar för att höja kompetensnivån. Sverige har övergått från att vara ett
industrisamhälle till att vara ett kunskapssamhälle, där informationsteknologin (IT) har slagit
igenom med stor förändringskraft. Detta har medfört ändrade arbetsuppgifter där både privat
och offentlig sektor har påverkats. Inom den offentliga sektorn väntas även stora
pensionsavgångar framöver.
Jag ansåg det som intressant att studera och belysa Försäkringskassans kompetenskrav som ett
exempel för offentlig verksamhet.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad kompetens är, dess innebörd och definition
samt närliggande begrepp utifrån aktuellt forskningsläge och att granska Försäkringskassans
policydokument om vilka kompetenskrav som råder samt några chefers uppfattningar om
kompetens inom Försäkringskassan.

Metod: Utifrån syfte och frågeställningar har jag valt att utföra min studie med en kvalitativ
ansats. Mitt arbete består av tre delstudier: en litteraturstudie (I), en dokumentanalys (II) och
en intervjustudie (III) med 4 chefer från Försäkringskassan. Med chef avses här även personer
med stabsfunktion inom Försäkringskassan.

Resultat: I delstudie I framkom att lärande, kompetens och kompetensutveckling är nära
relaterad till varandra. Kompetensutveckling bör ske inom ramen för formella satsningar på
kurser och utbildningar. Informellt lärande sker genom att förändra utformningen på
arbetsuppgifterna. I studien framkom att företag ska analysera sina kompetensbehov, lägga
upp en plan för kompetensutveckling för att sedan dra nytta av det på ett effektivt sätt.
Delstudie II visar att i kompetensförsörjningsplanen fastställs de krav som ska uppfyllas av
personalen. Detta innebär att den befintliga personalen förväntas uppfylla en baskompetens
som inkluderar gymnasiekompetens i kärnämnen, försäkringskunskaper, förvaltningsrätt samt
beteendevetenskapliga kunskaper. Målsättningen vid nyrekrytering är högskoleutbildning
främst inom beteendevetenskapen. Samhället ställer större krav på tillgänglighet och service
som ska mötas med högre kompetens av personalen.
I delstudie III framkom att cheferna oftast inte själva ha högskoleutbildning men håller med
att personalen bör ha akademisk utbildning för att klara av de förändrade arbetsuppgifter som
är mer av beslutsfattande karaktär. Man ger uttryck för betydelsen av högskoleutbildning för
att klara de ökade samhällskraven rehabilitering tillbaka i arbetslivet. I resultatet framkom att
det krävs liknande kompetens vid nyrekrytering av chefer som tidigare utbildades internt.
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Inledning
Idag pågår en debatt om de ökade kompetenskraven på arbetsmarknaden.

Kompetensutveckling och det livslånga lärandet är även begrepp som regeringen tar upp i

olika utredningar för att höja kompetensnivån för att kunna konkurrera i det fria Europa. Det

är viktigt att Sverige hänger med i den internationella utvecklingen (SOU 2000:119). Sverige

har övergått från att vara ett industrisamhälle till att vara ett kunskapssamhälle, där

informationsteknologin (IT) har slagit igenom med stor förändringskraft. Det har medfört att

arbetsuppgifter har ändrats, nya skapas. Förändringarna gäller både privat och offentlig

sektor. Det pågår även en debatt om de stora pensionsavgångarna inom den offentliga sektorn

de närmaste åren.

Jag blev intresserad av Försäkringskassan som en del av den offentliga verksamheten, då jag

som blivande beteendevetare ser organisationen som en presumtiv arbetsgivare. Jag är

medveten om de krav som ställs vid rekrytering genom annonser i dagspress. Jag har minst ett

år kvar på min utbildning där jag kommer att bli varse om många förändringar framöver.

Det pågår en utredning hos socialdepartementet att försäkringskassorna skulle bli statliga och

bilda tillsammans med Riksförsäkringsverket en ny myndighet Försäkringskassa med start

den 1 januari 2005 (www.rfv.se). Detta kommer att leda till stora förändringar, där det gäller

att bevisa att man är flexibel och kan anpassa sig till nya krav och mål i den nya

organisationen.

Mitt intresse för Försäkringskassan väcktes även genom kurskamrater inom Personalekonomi

där de beskrev det förändringsarbete som pågår inom organisationen med hjälp av

kompetensutvecklingsåtgärder. Detta lät intressant att titta närmare på.

Jag är intresserad av att undersöka hur man ser på medarbetarnas kompetens som

konkurrensfaktor. Inom den offentliga sektorn är genomsnittsåldern relativt hög där

personalen erhållit interna utbildningar t ex inom sjukförsäkringssystemet som inte går att

generera till andra verksamheter. Kraven på högskoleutbildning har ökat i vårt samhälle, men

samtidigt kan man fråga sig om arbetsplatserna är anpassade för akademiker. Arbetssökande

från utbildningar med inriktningar på beteende- och samhällsvetenskap har inga bestämda

yrkesroller. Som studerande inom dessa områden vet man inte var man kommer hamna i

framtiden. Därför är det av stort intresse att undersöka hur man ser på kompetens och

kompetensutveckling i en verksamhet som inte konkurrerar med produkter men där

medarbetarnas kompetens spelar en allt större roll. Jag anser att de frågor som jag är

intresserad av lämpar sig bäst att besvaras av personer i ledande befattning.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att beskriva vad kompetens är, dess innebörd och definition samt

närliggande begrepp utifrån aktuellt forskningsläge och att granska Försäkringskassans

policydokument om vilka kompetenskrav som råder samt några chefers uppfattningar om

kompetens inom Försäkringskassan. Med chef avses även personer med stabsfunktion inom

Försäkringskassan.

Mina frågeställningar är:

Vad visar aktuell forskning om kompetens och förändrade krav?

Vad har aktuell forskning kommit fram till om dagens och framtida behov av

kompetensutveckling?

Hur beskriver aktuell forskning lärandet i det dagliga arbetet, hur kompetensutveckling sker

samt hur utvärdering och uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder genomförs?

Hur beskriver Försäkringskassan kompetens och förändrade krav?

Vad har Försäkringskassan kommit fram till om dagens och framtida behov av

kompetensutveckling?

Vad visar Försäkringskassan om lärandet i det dagliga arbetet, hur kompetensutveckling sker

samt hur utvärdering och uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder genomförs?

Vilka uppfattningar har chefer från Försäkringskassan om:

- kompetens och förändrade krav

- dagens och framtida behov av kompetensutveckling

- lärandet i det dagliga arbetet, hur kompetensutveckling sker samt hur utvärdering och

   uppföljning av kompetensutvecklingsåtgärder genomförs

Metod
Val av metod
Mitt intresse och syfte är att beskriva vad kompetens är, dess innebörd och definition samt

närliggande begrepp utifrån det aktuella forskningsläget och att granska Försäkringskassans

policydokument om vilka kompetenskrav som råder samt några chefers uppfattning om

kompetenskrav inom Försäkringskassan. Frågeställningar och syftet har styrt valet av

undersökningsmetod. Holme & Solvang (1997) menar att i kvalitativa metoder sker på olika
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sätt en insamling av information för att få en djupare förståelse av det problemkomplex som

studeras. Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker förstå hur människor

upplever sig själva och omgivningen (Hartman, 1998). Jag har valt en kvalitativ metod för

min forskning då det innebär att forskaren fördjupar sig i människors upplevelse av ett visst

område (Patel & Davidsson, 1994).

För att få svar på syftet verkar det vara lämpligt att dela upp undersökningen i 3 studier för att

belysa komplexiteten allsidigt från olika perspektiv.

 Del I: Litteraturstudie

Jag började min undersökning i form av en litteraturstudie i ämnet kompetens samt

närliggande begrepp. Studien har en kvalitativ ansats. Enligt Backman (1998) är syftet med

litteraturstudier att sammanställa vetenskaplig litteratur inom ett område. Sökning kan ske på

tre olika sätt: databaserad sökning, manuell sökning och konsultation (Backman, 1998).

Litteratursökning har utförts på högskolebiblioteken i Vänersborg och Uddevalla samt

folkbiblioteket i min kommun. Databaser som använts är Sofia och Libris. Manuell sökning

har också skett genom att leta efter relevant litteratur i referenslistorna från lånade böcker. Vid

biblioteksbesöken har jag även tittat i bokhyllorna och bläddrat i böcker som kanske inte

hittades vid databaserad sökning. Backman (1998) påpekar att bläddring kan ge viktiga

referenser.

Jag försökte inhämta så mycket kunskaper som möjligt för att få en översikt. Bell (2000)

påpekar att det är viktigt att bara ta med relevant litteratur. Det forskningsmaterialet som jag

fick ta del av och granskade om respektive litteratur lämpade sig för min studie, skulle tjäna

som utgångspunkt för vidare undersökningar (Patel & Davidsson, 1994).

Bell (2000) menar att genom litteraturen får man en teoretisk ram som kan användas för

analys och tolkning av data. Patel & Davidsson (1994) påpekar att den kunskap vi hämtar från

litteraturen gäller dels kunskap från teorier och modeller, dels kunskap från tidigare

undersökningar inom området.

Del II: Dokumentanalys

Mitt syfte i den andra undersökningen är att granska olika slags policydokument från

Försäkringskassan om vilka kompetenskrav som råder inom organisationen. Studien har en

kvalitativ ansats. Enligt Holme & Solvang (1997) har analyser av källor sin förebild i

historikerns tillvägagångssätt. Patel & Davidsson (1994) menar att dokument kan användas
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för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och faktiska skeenden. Valet av

dokument bör göras så att vi får en fullständig bild som möjligt, d v s så att det vi vill

undersöka blir belyst ur fler än en synvinkel. Min studie skulle innehålla olika

policydokument som ska täcka det ämnesområdet som ska undersökas. Holme & Solvang

(1997) anser att en analys ska innehålla ”olika källor som är inbördes oberoende av varandra,

utförliga och samstämmiga med varandra” (s.137). Därför sökte jag till min studie olika slags

dokument för att belysa Försäkringskassans syn på vad kompetens är. Holme & Solvang

(1997) menar att man måste vara medveten om att dokument ska tolkas i förhållande till tiden

den är skriven för. I val av dokument tog jag hänsyn till att få så nya dokument som möjligt.

Del III: Intervjustudie

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom jag tror att det skulle ge mig fler

och djupare svar på mina frågeställningar. Jag ville öka min förståelse för några chefers

uppfattningar om kompetensutveckling på Försäkringskassan. Det är då intressant att t ex få

reda på vilka kompetenskrav som finns, hur behoven av kompetensutveckling ser ut idag och i

ett framtidsperspektiv, hur man ser på lärande och kompetensutveckling samt hur det

utvärderas. Jag ville vinkla min studie och ser olika perspektiv; medarbetare, ledningen och

organisationen ur chefernas synvinkel. Trost (1997) menar att om forskning inriktar sig på att

försöka förstå människans handlande och att finna olika mönster handlar det om en kvalitativ

studie. Bell (2000) påpekar att intervjuer ger en bra flexibilitet.

Genomförande

Del I:- Litteraturstudie

Jag började med en litteraturgenomgång för att förkovra mig i teorier och tidigare forskning i

ämnet. Jag sökte i databaser Sofia och Libris. Sökorden som användes var kompetens,

kompetensutveckling, kompetensförsörjning, personalutbildning, utveckling, lärande mm. Jag

besökte flitig högskolebiblioteken i Vänersborg och Uddevalla samt folkbiblioteket i min

kommun. För att få tag i svårtillgänglig litteratur lånade jag mycket på fjärrlån.

Del II - Dokumentanalys

Information om Försäkringskassan söktes på Internet för att ta del av rapporter och dokument

om organisationen. Jag använde mig av webbsidor från Försäkringskassan, Försäkringskassan

i Västra Götaland, Försäkringskasseförbundet samt Riksförsäkringsverket.
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För att få policydokument om kompetensutveckling tog jag kontakt med den kursansvarige

för Personalekonomi på HTU i Uddevalla. Han hade bokat en föreläsning från

Försäkringskassan. Jag fick namn och e-postadress och kontaktade honom. Det resulterade i

att den ansvarige för kompetensutveckling för Västra Götalands län ringde upp mig och

erbjöd mig att träffa honom samt att han skickade de önskade policydokumenten. Han har en

stabsfunktion inom Försäkringskassan.

Del III - Intervjustudie

Urvalet av respondenter till mina intervjuer är dels ett resultat av ihärdiga försök att få tag i

ansvariga inom Försäkringskassan. Jag ville ha en bredd av olika ansvarsområden och

chefsnivåer för att få skilda perspektiv.

Telefonkataloger tillhandahåller bara namn på kontorschefer i kommunerna. Jag fick tag på en

kvinnlig kontorschef. Genom Försäkringskassans centrala telefonnummer för Västra

Götalands län fick jag namn och direktnummer på olika sektionschefer som jag ringde upp.

Många chefer var inte anträffbara pga. möten, kurser eller ledighet. Till slut fick jag tag på 2

kvinnliga sektionschefer från 2 olika kontor, tillhörande olika geografiska områden (Göteborg

och Fyrbodal) samt skilda arbetsområden (ohälsa och ålderspension). Respondenterna har

erfarenheter av att ansvara för kompetensutveckling av medarbetare.

Jag använde mig av ett typfallsurval. Ett typfallsurval är när en individ uppfyller de kriterier

som forskaren satt upp (Merriam, 1994).

Efter litteraturgenomgången försökte jag formulera frågor i en intervjuguide, för att täcka de

ämnesområden som är relevanta för denna studie. Ämnesområdena som undersöktes var kring

kompetenskrav, behov och framtidsperspektiv, kompetensutveckling och lärande i arbetet

samt utvärdering och uppföljning.  Intervjuerna med cheferna tog i genomsnitt en timme att

genomföra. Samtliga intervjuer ägde rum på Försäkringskassans lokaler på olika orter inom

Västra Götaland.

Den kompetensansvarige från länskontoret träffade mig på sin distansarbetsplats på

Försäkringskassans lokaler. Han avsatte två timmar för mötet som det även tog i anspråk.

Utöver intervjun gick vi igenom policydokumenten för att undvika feltolkningar av statistiken

och att få viss förtydligande av definitionerna.
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Jag lät respondenterna komma med önskemål när det gällde både tid och plats för intervjuerna

(Bell, 2000). Under intervjuernas gång fanns en stor öppenhet för att ställa spontana

följdfrågor.

Jag har valt att inte ange några namn, då det inte rådde någon enighet om anonymiteten hos

respondenterna. Samtidigt var respondenterna medvetna om att det rent praktiskt inte var

möjligt att garantera anonymitet. Genom deras position i verksamheten måste de stå till svars

många gånger.

Datainsamling

Del I – Litteraturstudie

Litteraturstudien representerar det forskningsmaterialet som min sökning efter relevant

litteratur resulterade i. Granskningen leder till en teoretisk överblick över hur kompetens och

närliggande begrepp beskrivs i vetenskaplig litteratur. Jag har använt mig av svensk forskning

eller nordisk litteratur som är översatt till svenska. Sökningen av relevant litteratur

begränsades till publicerat material mellan åren 1990 – 2002 för att vara aktuell med hänsyn

till syftet. Ett enda undantag har gjorts då det inte fanns någon kännedom om någon ny

upplaga.

Del II – Dokumentanalys

Dokument av olika slag har samlats in. Internet var till stor hjälp. Jag tog del av olika

webbsidors innehåll. Jag fick en första förhandsinformation innan resterande dokument fanns

på plats. Bland det insamlade materialet finns även en granskningsrapport från ett projekt från

Försäkringskassan. Kompetensförsörjningsplanen från Västra Götaland fick jag med Posten

en dag innan jag träffade den kompetensansvarige personligen. På så sätt var jag påläst och

kunde ställa frågor till innehållet av planen.

Del III - Intervjustudie

Intervjuguiden representerar frågeställningarna till syftet. Jag har använt mig av delvis

strukturerade intervjuer. Det ger enligt Merriam (1994) en möjlighet att anpassa intervjun till

den situation man befinner sig i samt att frågorna inte behöver ställas ordagrant och i samma

följd till alla respondenter. Jag har valt denna typ av intervju för att jag tror att det är både för

respondenterna och för mig det bästa alternativet. Bell (2000) menar att delvis strukturerade

intervjuer ger möjlighet till följdfrågor under intervjuns gång och den ger också möjlighet för
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respondenter att prata om det som hon eller han tycker är viktigt. Med en viss struktur i

intervjuerna fanns det en viss garanti för att jag skulle få frågorna besvarade inom mina

delområden och mina respondenter skulle få utrymme att berätta om det de ville. Vid den

första intervjun fanns det ingen möjlighet att använda sig av bandspelare, då vi inte satt helt

ostörda. Så jag förlitade mig inte på bandupptagning utan gjorde anteckningar. Vid de andra

intervjuerna använde jag mig av bandspelare med respondentens tillåtelse. Enligt Bell (2000)

är bandinspelning bra då man kan kontrollera ordalydelsen om man t ex vill citera delar ur

intervjun.

Bearbetning och analys av data

Del I – Litteraturstudie

Litteraturen jag fick tag på granskades om den var lämplig för min studie. En enorm mängd

böcker lånades på biblioteken. De ämnesområden som valdes till slut för studien anses som

mest relevant i sammanhanget.

Del II - Dokumentanalys

De erhållna dokumenten analyserades för att få svar på mitt syfte. Materialet var omfattande.

Jag granskade noga för att inte missa viktig information. Med understrykningspennor

markerades de avsnitt som kunde ge svar på syftet.

Del III - Intervjustudie

Direkt efter intervjuerna skrev jag ut dem ordagrant från bandinspelningarna för att jag inte

skulle gå miste om någon information. Där jag inte hade använt bandspelare gick jag noga

igenom anteckningarna ifall något var otydligt eller oklart. Jag läste igenom hela materialet

noga och markerade med understrykningspennor de delar som tydligast speglade mina

frågeställningar. Utifrån de skillnader och likheter som visade sig då har det sedan gjorts

återkopplingar dels till litteraturen men också respondenterna emellan. Den mer uttömmande

information jag fick från den kompetensansvarige analyserades extra noga.

Trovärdighet

Del I - Litteraturstudie

I min undersökning har jag använt mig av vetenskaplig litteratur. En bok är skriven av en

konsult som har jobbat länge med kompetensförsörjningsfrågor. Författaren förklarar själv att
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det inte är vetenskapligt skriven. Jag har varit väl medveten om svagheten med icke

vetenskaplig litteratur, men de få som använts har varit relevanta för studien. Jag anser inte att

resultatet skulle ha blivit annorlunda om jag enbart använt mig av vetenskaplig litteratur.

I enstaka fall har jag använt mig av sekundärkällor. Backman (1998) påpekar att den typen av

referensteknik bör undvikas och originalkällan ska anlitas. Jag har varit medveten om

tillförlitlighetens påverkan. Jag ansåg litteraturen som svårtillgänglig och bedömde då att ta

med materialet som sekundärkälla. Reliabiliteten är ett mått på i vilken utsträckning resultatet

kan upprepas (Bell, 2000). Jag anser att det bara är begränsat möjligt att få fram samma

resultat vid andra undersökningar då ämnesområdet är för komplext. Samtidigt ska påpekas

att utländska källor inte har beaktats.

Del II – Dokumentanalys

I min undersökning har jag använt mig av olika slags dokument. Holme & Solvang (1997)

skiljer mellan dels personliga och institutionella källor, dels konfidentiella och offentliga

källor. Jag har använt mig av institutionella och offentliga källor som t ex arbetsdokument,

rapporter, årsberättelser. Jag anser att materialet var präglad och styrd av organisationens mål

och krav från regeringen. När det gäller användning av dokument är det viktigt att granska

trovärdigheten av dem (Holme & Solvang, 1997). Vidare menas att ursprung och upphov är

av stor vikt. Jag har erhållit policydokument per post från den kompetensansvarige och direkt

vid besöket i samband med intervjun. Andra dokument har funnits på Internet på

Försäkringskassans egen webbsida respektive Försäkringskasseförbundets. Dessa källor är

även tidsmässigt uppdaterade och gäller för 2003 och framåt. Några dokument innehåller även

framtidsvisioner, där tillförlitligheten är sämre, då påverkan genom beslut inte kan förutses

som t ex  från styrelsen, regeringen, riksförsäkringsverket mm. Patel & Davidsson (1994)

påpekar betydelsen av att inte bara välja fakta som stöder våra egna idéer. Detta relaterar till

skevhet i materialet och därigenom får man en falsk bild av företeelsen. Jag anser att jag valde

noggrant fakta som motsvarade mitt syfte och utelämnade inget viktigt. Holme & Solvang

(1997) menar att vid analysen av trovärdigheten jämförs information från olika källor. Vid en

hög grad av överensstämmelse kommer det att stärka trovärdigheten till de använda

dokumenten.  De dokumenten jag fick ta del av från Försäkringskassans webbsida stämmer

överens med det materialet jag fick i pappersform. Materialet jag har använt räknas som

primärkällor. Holme & Solvang (1994) menar att dessa ska föredras i forskningssyfte.

Bell (2000) menar att reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning resultatet kan upprepas

vid samma förutsättningar. Jag anser att det är möjligt att resultatet kan upprepas vid andra
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undersökningar inom en tidsram tills nya policydokument tagits fram samt genom Internets

tillgänglighet. Däremot är det svårare att få tillgång till interna dokument från

Försäkringskassan.

Del III – Intervjustudie

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning resultatet i undersökningen kan upprepas.

Enligt Merriam (1994) kan det vara svårt att mäta reliabilitet när man studerar mänskligt

beteende eftersom människans beteende inte är statiskt utan förändrar sig. Merriam (1994)

påpekar att man i en kvalitativ undersökning ska sträva efter att resultatet har en mening och

inte efter att andra forskare ska få samma resultat vid i övrigt lika omständigheter.

Patel & Davidsson (1994) menar att reliabiliteten handlar om hur väl undersökningen motstår

slumpinflytande.

Det är viktigt att resultatet i en undersökning är tillförlitlig. Merriam (1994) talar om inre

validitet, i vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten. Vidare menas att det som

studeras i kvalitativ forskning är människors uppfattningar av verkligheten, det som upplevs

som riktigt av de människor man studerar är viktigare än det som faktiskt är sant. Det är den

människans bedömningar av verkligheten som är intressanta.

När jag utförde mina intervjuer var jag medveten om min förförståelse för att inte påverka

respondenterna och för att försäkra mig om att det var deras uppfattning om verkligheten som

visade sig i intervjuerna. Eftersom mina intervjuer genomfördes med delvis strukturerade

frågor ställde jag under intervjuns gång spontana följdfrågor, vilket medför att om mina

intervjufrågor skulle användas vid ett annat tillfälle skulle dessa inte ge samma resultat, vilket

inte heller är av intresse. Jag utför en kvalitativ undersökning då jag vill få fram mina

respondenters verklighet. Merriam (1994) menar att bedöma validiteten i en studie är

beroende av att forskaren kan visa att hon har återgett respondentens verklighet, så som hon

eller han ser den.

Val av plats för intervjun, kunde i det fallet där jag inte kunde använda mig av bandspelare

fastställts lite bättre. Vid intervjutillfället hördes andras röster, så att man inte kände sig trygg.

Dessa yttre störningar gjorde att respondenten tyckte att det inte skulle bli bra med

bandinspelningar i den miljön. Visst bortfall av information kan förekomma. Eventuell

påverkan på resultatet av intervjun från dessa omständigheter ser jag dock som minimal.

Respondenten försäkrade mig att jag fick återkomma vid oklarheter. Detta gäller även övriga

respondenter. Materialet var dock tillräckligt för att ge svar på mina frågor.
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Jag använde mig av bandspelare vid intervjuerna förutom en, då det stärker reliabiliteten i

utskrifterna av intervjuerna. Jag kunde då lyssna på intervjuerna flera gånger för att försäkra

mig om att jag uppfattat vad som sägs på banden rätt. Jag skrev ut intervjuerna ordagrant för

att ännu en gång försäkra mig om att inte gå miste om någon information.

Utförandet av intervjuer ökar insikten i hur en annan människa tänker och funderar, vilket

leder till en ökad förmåga för att förstå den andre. Då man sammanställer kunskapen kring

flera individer, kan man enligt Starrin & Svensson (1994) finna mönster som kan

generaliseras till att gälla en grupp. I min undersökning har jag kommit fram till hur några

chefer uppfattar kompetensutveckling. Jag menar att min förståelse kring hur de ser på

kompetensutveckling kan jag använda mig av i andra situationer. Samtidigt kan jag dra

paralleller till mina andra delstudier. Starrin & Svensson (1994) menar att man inte kan

generalisera den framtagna kunskapen men insikten hur människor lever under vissa villkor.

Eftersom endast 4 intervjuer gjordes med chefer/ansvariga på några Försäkringskassor i ett

län har det inte varit möjligt att generalisera hur alla chefer uppfattar kompetensutveckling.

Ett visst mönster går dock att analysera då cheferna jobbar med policydokument som

underlag. Däremot gäller dessa dokument bara för ett län som innebär att chefers

uppfattningar om kompetensutveckling kan skiljas åt i de andra länen. Då jag fick möjlighet

att prata med den ansvarige för kompetensutveckling på länsnivå är resultatet av

undersökningen tillförlitlig. Svaren av cheferna gick att jämföra med den ansvariges och

sinsemellan, då jag valde olika chefsnivåer.

Resultat
Del I: Vad är kompetens? – en litteraturstudie
Här har jag valt att fördjupa mig i den litteratur som finns i ämnesområdet kompetens,

kompetensutveckling, lärande, utbildning mm. Jag vill klargöra begrepp som förekommer i

min studie och för att underlätta diskussionen där jag anknyter till de olika begreppen.

Lärande
Lärande, kompetens och kompetensutveckling är nära relaterad till varandra. Lärande kan ses

som en förutsättning för kompetensutveckling, och individers kompetens kan ses som ett

resultat av någon form av lärande.
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Lärande associeras här till vuxna individers lärande, i vardagen och i arbetslivet.

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett
resultat av individens samspel med sin omgivning.  Ellström (1992, s.67).

Lärandet ger kunskaper och kompetens och förmågan att lära blir då nödvändig om

individen/medarbetaren vill kunna möta framtida krav på och behov av ny kompetens i sin

yrkesroll (SOU 2000:119).

Lärandet kan förklaras på många olika sätt. Här ska två perspektiv på lärande utgås ifrån,

nämligen individ- och organisationsperspektivet.

Individers lärande
Individers lärande kan framställas utifrån två kategorier där man skiljer mellan formellt och

informellt lärande (Ellström, 1996). Formellt lärande associeras till planerat och målinriktat

lärande genom exempelvis utbildningar, kurser, och organiserade aktiviteter i arbetet som

direkt syftar till att ett lärande och en ny kompetens uppstår. Informellt lärande, eller lärande i

arbetet eller vardagen, kan uppstå spontant och omedvetet hos individen. Om lärandet i arbete

menar Ellström (1996) att det sätt arbetsuppgifterna utformas på är avgörande för att ett

kompetenshöjande lärande uppstår. Vidare menar han att en lagom grad av komplexitet i

arbetsuppgifterna är en förutsättning för att de inte skall upplevas som ensidiga. Det framhålls

att arbetsuppgifterna ”måste innebära något av en utmaning för individen” (Ellström, 1996,

s.70), och att arbetsuppgifter som har ett brett och varierat innehåll borgar för en god

lärandepotential.

Det livslånga lärandet har blivit ett begrepp i samhället som yttrar sig på olika sätt för

individen. Lennerlöf (2002) menar att lärande och utveckling förutsätter att det finns

möjligheter för reflektion, utrymme för utprövning av nya idéer och tankar, för samverkan

mellan olika kompetenser och funktioner. Det betonas att ett långsiktigt tidsperspektiv är av

betydelse och att man skapar fördelaktiga förutsättningar för ett utvecklingsinriktat och

gränsöverskridande lärande.

Lärandet stimuleras genom att de anställda tar del av varandras kunskaper och kompetens.

Interaktionen kan leda till att de anställda får en annan syn på sina egna kunskaper, vilket kan

leda till kompetensutveckling. Förmedling och förståelse av kunskap mellan olika
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specialområden kan dock försvåras genom att de anställda har olika erfarenheter och

kompetens och att de inte behärskar varandras arbetsuppgifter (Stein, 1996).

Moxnes (1984) betonar arbetsgruppens sätt att fungera betyder mycket för lärandet.

Kunskaperna måste vara förankrade i ett socialt sammanhang som är också viktig för

individens självkänsla att kunskaperna blir bekräftade.

Their (2000) påpekar hur viktig det är att ha den rätta inställningen till nya kunskaper och

förändringar. Individen måste vara medveten om sitt lärande och motiverad till att ta emot ny

kunskap.

Lärande organisation
På senare tid och i synnerhet det senaste decenniet har det talats om lärande organisationer,

vilket uppfattas och framställs som ett ideal att sträva mot för organisationer – ett modeord

bland många andra i dagens samhälle.

Den lärande organisation är en arbetsplats där möjligheterna till lärande och
utveckling är goda och där dessa möjligheter utnyttjas. (Dalin, 1997, s.87).

Andersson (2000) förklarar att en lärande organisation ta tillvara de anställdas kunskaper på

bäst möjliga sätt. Detta skulle betyda att ”organisationen befinner sig i ett ständigt pågående

lärprocess” (Andersson, 2000, s.97). Han menar att lärande i organisationer skulle vara en mer

passande benämning.

Dalin (1997) påpekar att en organisation lär, när nya organisationsmönster gör det nödvändigt

att alla måsta anpassa sig.

En lärande organisation ska ta hänsyn till de anställdas skilda förutsättningar för lärande så att

en kontinuerlig kompetensutveckling åstadkoms (SOU 1991:56).

Det lärande som organisationen möjliggör, leder fram till medarbetares kunskap och

kompetens vilka organisationen drar nytta av. Kompetens är lärandets produkt och Sandberg

& Targama (1998) har belyst den begreppsrelationen med att ”lärande i arbetet är intimt

relaterat till kompetens, eftersom lärande i allt väsentligt handlar om utveckling och

upprätthållande av kompetens” (Sandberg & Targama, 1998, s.77).
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En liknande uppfattning återspeglas i Dochertys forskning där han menar att en lärande

organisation ”främjar de anställdas lärande samtidigt som den ständigt förnyar sig” (Docherty,

1996, s.6). Organisationen kan inte ses som levande varelse som lär, det är dess medarbetare

som lär vilket organisationen i förlängningen dra nytta av.

”En lärande organisation ökar ständigt förmågan att skapa en egen framtid

och de resultat som verkligen önskas” (Senge refererat i Docherty, 1996,

s.132).

Lärandet måste gälla både chefer och anställda på alla nivåer i organisationen (Docherty,

1996).

Lärande i arbetet
Lärandet i arbetet styrs enligt Docherty (1996) av de förhållandena vid den enskildes

arbetsplats. Vardagslärande i arbetet sker enligt Docherty (1996) genom samarbete med

enskilda arbetskamrater eller med grupper av kollegor.

Lärandet bör samordnas med företagets strategier för förnyelse, t ex utformning av

arbetsuppgifter, arbetsorganisation och teknikstöd. Lärprocessen beror på de nya

arbetsuppgifternas innehåll och de möjligheter till lärande som arbetsledare och kolleger

erbjuder. Diskussioner om problem och färdigheter erbjuder möjligheter till lärande.

Lärande i arbetslivet kan genomföras om medarbetare ingår i en arbetsgemenskap och är med

i en organiserad verksamhet.

Ellström (1996) definierar allt planerat eller avsiktligt lärande som utbildning.

Utbildning på en arbetsplats kan ske på olika sätt t ex genom

- anställdas deltagande i olika typer av utvecklingsprojekt
- arbetsutveckling eller arbetsrotation
- utnyttjande av simuleringsteknik
- utnyttjande av informationssystem för beslutsstöd
- självstudier, studiecirklar/gruppdiskussioner
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I SOU 1991:56 ser man fördelar med utbildning som är knuten till arbetsplatsen för att de

anställda ska förstå helhetsbilden.

Kompetens
Det finns många olika definitioner på kompetens. Andersson (2000) förklarar att kompetens

har en relativt vid innebörd och intresset är ofta styrt mot den enskilde individens agerande

samt dennes handlingsberedskap.

Ellström (1992) utgår ifrån individen och arbete. Med arbete avses olika uppgifter eller

problem som ska lösas av en individ eller en grupp individer i syfte att uppnå vissa resultat.

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation
till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att
framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive
förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-,
handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström, 1992,
sid.21).

Docherty (1996) menar att kompetens ”har en bestämd innebörd i ett visst sammanhang i en

viss omgivning” (Docherty, 1996, s.121).

Begreppet kompetens innehåller många beskrivningar och en av dessa är kunskap. Docherty

(1996) förklarar att vi inte ska se kunskap som en synonym utan en del av ordet kompetens.

En vanlig åtskillnad mellan dessa två begrepp är enligt Stein (1996) att med kompetens menas

”veta hur” och med kunskap menas ”veta att”. Vidare menas att kompetens omfattar kunskap

samt olika förutsättningar, till exempel personliga relationer och intresse. Detta erfordras för

att personer skall kunna inhämta, utveckla och nyttja kunskaper. Till dessa förutsättningar

medräknas ibland även personens fysiska och motoriska egenskaper, som tillsammans

medverkar till personens kompetens (Stein, 1996).

Kompetens kan beskrivas som kvalifikation, utbildningsnivå, kunskap, erfarenhet, förmåga,

lärande och färdighet. Det innefattar allt från planerad skolutbildning till oplanerad utbildning

i arbetslivet. Förmåga och vilja kan vara det som bäst beskriver kompetens. Med förmåga

avses att i en viss situation kunna använda sina kunskaper och erfarenheter (SOU 1991:56).

Vidare menas i utredningen att kompetens och utbildning är betydande för att uppnå

nödvändiga effektiviseringar inom förvaltningarna, dvs. den offentliga sektorn.
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Dalin (1997) definierar kompetens att den byggs upp av olika delkompetenser eller faktorer

som tillsammans utgör en individs hela kompetens. Dalin pratar om 5 delkompetenser.

Individens attityder är viktiga för det är vårt sätt att förstå omvärlden. Praktiska och teoretiska

kunskaper samt tekniska eller sociala färdigheter kan tillägnas på olika sätt. Praktisk

erfarenhet kan uppnås genom erfarenhetsbaserad insikt. Den sista delkompetensen menar

Dalin (1997) är att använda sig av andras kompetens genom att komplettera sin egen

kompetens genom kontakter och användning av dessa vid lösning av egna

problemformuleringar.

Dalin (1997) förklarar att ”kompetenta” personer använder sig av en kombination av de olika

delkompetenserna i ständig samverkan. Om en person inte använder sig av sin kompetens

fullt ut kan det enligt Dalin (1997) beror på andra komponenter som ledarskap, motivation

och energi. Vidare menar han att delkompetenserna kan övas för att täcka det specifika

behovet som i sin tur leder till kompetensutveckling.

Lundmark (1998) utgår från den personliga kompetensen och hur vi förhåller oss t ex till

etiska frågor, värderingar, ansvar och hur våra personliga egenskaper styr vårt beteende.

Den yrkestekniska kompetensen ses som grundläggande färdigheter i yrkesverksamheten, där

vi även hanterar redskap och hjälpmedel. Den strategiska kompetensen består i förståelsen av

mål för verksamheten. Den sociala kompetensen som har ökat i betydelse de senaste åren är

av stor vikt vid lagarbete, våra sociala kontakter i gruppen och dess samspel, respekt och

hänsynstagande. Den funktionella kompetensen menar Lundmark (1998) bygger på en

funktionsförmåga i en konkret arbetssituation.

Kompetensutveckling
De förändringar som idag sker i arbetslivet gör att kompetensutveckling måste ske

kontinuerligt. Det finns många olika sätt att utveckla sin kompetens på. Arbetsplatsen blir

alltmer i fokus för kompetens och möjligheter till kompetensutveckling. Där möter anställda

problem och utmanande handlingar som kan leda till att utveckla och fördjupa deras

kompetens.
Personalutbildning är ett sätt att medvetet och planerat öka de anställdas

kunskaper eller att förändra deras beteenden, attityder, tankar eller känslor för

en viss arbetssituation eller inför en önskad förändring av arbetet. Detta kan

leda till kompetensutveckling (SOU, 1991:56, s.46).
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Vidare skrivs i utredningen att den teoretiska utbildningen kommer först till sin rätt i

praktiken, där tillämpningen sker. Arbetsinnehållet och dess organisation har betydelse för

lärandet som leder till kompetensutveckling inom arbetslivet.

Docherty (1996) definierar kompetensutveckling som ”olika system av åtgärder som används

för att höja en medarbetares eller en grupps kompetens inom ett visst område” (Docherty,

1996, s.6).

Docherty (1996) menar att kompetensutveckling bör ske inom ramen för formella satsningar

på kurser och utbildningar som med informellt lärande genom att förändra utformningen på

arbetsuppgifter och hur de organiseras samt att utforma olika belöningssystem.

Ellström (1992) har i fyra teoretiska perspektiv velat belysa olika strategier i organisationer,

som mer eller mindre medvetet tillämpas vid satsningar på kompetensutveckling; ett tekniskt-

rationellt perspektiv, ett humanistiskt perspektiv, ett konflikt-kontroll perspektiv och ett

institutionellt perspektiv.

� I det humanistiska perspektivet ses kompetensutveckling inte som en kostsam

engångsföreteelse för organisationen mer som en kontinuerlig investering i

organisationens mänskliga resurser. Man eftersträvar ett samspel mellan individ och

organisation för att kunna tillgodose bådas behov, vilket i ett långsiktigt perspektiv

menas ge organisationen effektivitet genom en hög förändringsberedskap och

anpassningsförmåga.

� Utmärkande för det teknisk-rationella perspektivet är ett teknologiskt synsätt på

planering och genomförande av utbildning. Verksamhetens mål och vinstintressen styr

satsningar på personalutbildning. Lärande ses som en passiv process att lära sig lösa

givna uppgifter med givna metoder i syfte att uppnå givna resultat. Utbildningen

formas i enlighet med på förhand formulerade mål.

� Det konflikt-kontroll perspektivet utgår från antaganden att motsättningar och

konflikter mellan olika parter och aktörer i en organisation (t.ex. mellan arbetsgivare

och arbetstagare) är grundläggande för organisationers sätt att fungera.

Kompetensutveckling i dessa organisationer bestäms av arbetsgivarens intresse av

kontroll, interna motsättningar och rådande maktförhållanden i organisationen.

Kompetensutveckling ses som ett instrument för ideologisk styrning och blir ett led i

ledningens kontroll av verksamheten.
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� Utmärkande för det institutionella perspektivet är synen på organisationer som

institutioner snarare än som verktyg att utnyttjas efter ledningens fria val.

Förändringar antas växa fram genom rutinmässiga, gradvisa och odramatiska

anpassningar av den dagliga verksamheten till förändrade förutsättningar inom och

utanför organisationen. De satsningar som görs på kompetensutveckling kan utifrån

detta perspektiv förväntas vara reaktiva och relativt kortsiktigt motiverade.

Analysmodell för kompetensutveckling

Ellström (1993) förklarar i en kontextuell modell att den praxis som finns angående

kompetensutveckling i en verksamhet beror på ett komplext samspel mellan

omgivningsfaktorer (yttre kontext) och faktorer inom organisationen (inre kontext).

Den yttre kontexten inkluderar enligt Ellström (1993):

� politiska beslut som rör olika aspekter av en verksamhet;
� ekonomiska resurser;
� samhällets utbildningspolitik och utbud av vuxenutbildning;
� arbetsmarknad (efterfrågan och utbud av arbetskraft);
� teknologisk utveckling;
� den institutionella omgivningen, d v s institutionaliserade föreställningar, och normer i

omgivningen som organisationen på olika sätt antas anpassa sig till för att uppnå
legitimitet

Omgivningsfaktorerna begränsar verksamhetens praxis vad gäller kompetensutveckling.

Enligt Ellström (1993) sker denna påverkan i samspel med olika faktorer i organisationens

inre kontext. Den inre kontexten beskrivs enligt Ellström (1993) med utgångspunkt från fyra

delsystem:

� mål – uppgift – strategi, d v s vad som är verksamhetens primära uppgift samt hur
denna uppgift översätts till en viss tjänste- eller produktutformning, kvalitetskrav, krav
på effektivitet/produktivitet etc;

� organisationsstruktur eller formell organisation (t ex storlek, grad av centralisering –
decentralisering, formalisering, arbetsfördelning);

� teknologi, d v s de arbetsformer/-metoder och tekniska system (t ex
informationsteknologi) som är nödvändiga för att förverkliga verksamhetens
mål/strategi;

� mänskligt-sociala faktorer (t ex personalgruppens sammansättning, lednings-, besluts-
och kommunikationsprocesser, personalpolitik, organisationskultur/-klimat, olika
aktörers makt och inflytande).
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Kompetensförsörjning – Behovsanalys
Anttila förklarar kompetensförsörjning: ”hur företaget säkerställa de kompetensmässiga

förutsättningarna, för att fungera i enlighet med verksamhetsplanen” (Anttila, 1999, s.18).

Anttila (1999) påstår att det inte utvecklas någon kompetens om den ”rätta” attityden och

motivationen saknas för att lösa nya uppgifter. För att komma framåt måste man börja

baklänges och påverkar individerna att få den rätta inställningen och skapa motivation.

Vidare menar han att syftet med kompetensanalysen och –planeringen är att stärka företagets

förmåga att realisera sina strategiska beslut.

Dalin (1997) utgår ifrån olika kompetensutvecklingsbehov som kan beröra:

- en hel avdelning/enhet inom en organisation
- en specifik målgrupp/viss tjänstekategori
- en specifik arbetsfunktion
- ett visst kompetensområde
- en bestämd typ av arbete

Lundmark (1998) menar att oavsett vem och vilka behov organisationen har måste all

planering sker i samarbete med den berörda individen. Därför rekommenderar hon planerings-

eller s.k. utvecklingssamtal för att kartlägga och planera framtida insatser.

Nordhaug (refererat i Docherty, 1996) anser att:

”Varje företag bör identifiera ett kompetensbehov i sin verksamhet som
sedan fungerar som en plan för kompetensutveckling och
kompetensanskaffning. Den kompetensbas som sedan uppnås måste också
utnyttjas på ett effektivt sätt” (Docherty, 1996, s.75).

Anttila (1999) menar för att klara framtida kompetensbehov förutsätts en väl genomtänkt

verksamhetsplanering samt att kunna översätta målen till väl formulerade kompetenskrav och

definierade nyckeluppgifter.

Docherty (1996) är en av de forskarna som ser de förändrade kompetenskraven. Han anser att

det ställs större krav på kognitiva färdigheter som: ”att integrera, att analysera, att tolka, att

förstå information, ’att visualisera och skapa modeller’, att verbalisera och beskriva skeenden

och analyser” (Docherty, 1996, s.142). Medarbetarna måste lära sig att välja relevant

information i ett stort utbud. Vidare menar han att ökade krav ställs på uppmärksamhet,

koncentration, uthållighet samt på snabba beslut och handlingar. Kontakt med leverantörer

och kunder ställer krav på nya sociala kompetenser.
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I SOU 1991:56 konstaterades ökade kompetenskrav  inom den offentliga sektorn särskilt för

de som arbetar ”nära kunden” och i mötet med medborgaren ställs nya servicekrav.

Vidare menas i utredningen att det kommer att behövas bättre baskunskaper för en

bredförnyelse inom arbetslivet.

I SOU 1991:56 diskuteras Försäkringskassans framtida kompetenskrav. Här ligger fokus på

rehabilitering av långtidssjuka och arbetsskadade samt uppföljning av långa sjukfall. Man

räkna med att Försäkringskassans personal kommer att konfronteras med frågor som gäller

arbetsorganisation, arbetets innehåll och kompetenskrav. Vidare ska problem kring utbildning

och ökat lärande i arbetet lösas. Många myndigheter har stora krav på sig att sänka samhällets

kostnader.

Vägar för kompetensförsörjning av en organisation

En organisation har många möjligheter till kompetensförsörjning.

I SOU 1991:56 ser man en lösning på kompetensförsörjning på följande sätt:

1. Rekrytering: nyanställning av människor med viss utbildning och erfarenhet
Inskolning: att få nyanställd personal in i jobbet

2. Intern utbildning
3. Extern utbildning
4. Intern arbetsmarknad: att ge anställda möjlighet att utveckla sin kompetens genom

byta arbete internt
5. Utveckling av arbetsorganisation: orientering mot stabilitet eller dynamik
6. FoU: kunskapsproduktion och kunskapstillämpning i organisations produktion eller

produkter (tjänster eller varor)
7. Bevakning av utvecklingen i organisationens omvärld
8. löpande lärande i olika arbeten och funktioner i organisationen
9. Kompetensförsörjningen som ledningsfråga

Utvärdering
Lundmark (1998) anser att det av stor vikt att kompetensutvecklingsåtgärder utvärderas

noggrant. Betydelsen ligger i framtida kurser, om det var givande för individen. Även på

organisationsnivå ska effekter av utbildningarna utvärderas. Lundmark beskriver två

anledningar till en utvärdering: ”dels att kontrollera resultaten, dels att ge ett beslutsunderlag

för att en utbildning kan planeras bättre eller förändras i något avseende (t ex mål, innehåll,

arbetsformer)” (Lundmark, 1998, s.109).
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Lundmark betonar vidare att en uppföljning av de resultaten från utvärderingen är av stor

betydelse. Dalin (1997) påpekar att det gäller att se om de uppsatta målen för utbildningen har

uppnåtts. För att kunna klarlägga effekterna av utbildningen menar Dalin måste man vara

medveten om de skillnaderna mellan teori och praktik. Därför är det av betydelse att ange de

aktiviteter eller kursmoment som genomförts.

Antilla (1999) anser att det är av stor vikt att följa upp och utvärdera effekter av tidigare

kompetensutvecklingsinsatser.  Han menar om man jobbar löpande med kompetensplanering

och kartläggning så ska även effekterna av de genomförda utvecklingsinsatserna utvärderas.

Jerkedal (1990) beskriver olika utvärderingsvarianter som:

� ”åsikter om” – analys

� förändringsanalyser

� processanalyser

Han menar då att det går att skilja mellan resultat- eller målorienterad utvärdering som är

inriktad på vad som förändras.

Den processorienterade utvärderingen ser på hur förändringen skett. Jerkedals ”åsikter om” –

analyser täcker utvärderingar där man försöker fånga människors åsikter.

Sarv (1991) påpekar att det inte är alltid möjligt att kunna utvärdera projekt där man studerar

komplexa förändringar. Han konstaterar att:

� det kan vara svårt att avgöra både när en förändring påbörjats och när den avslutats

� små åtgärder kan ge stora resultat och tvärtom

� man kan få långsiktiga positiva effekter av det som på kort sikt framstår som

misslyckat och tvärtom.

Nordhaug (refererat i Ellström, 1993) anser att man måste lägga fokus på individens utbyte av

personalutbildning. Individens utbyte av utbildning och de resultat utbildningen leder till för

individen ser Nordhaug som avhängigt tre olika faktorer:
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� möjligheter till karriärutveckling (lön, avancemang, mm)

� möjligheter till psykosocial utveckling (ökat självförtroende, utveckling, mm.)

� motivation för att delta i personalutbildning

Resultat
Del II: Vad är kompetens för Försäkringskassan? –dokumentanalys
Jag har valt att analysera olika slags dokument för att få svar på vad kompetens är för

Försäkringskassan samt vilka kompetenskrav som ställs på personalen. Styrdokumenten gäller

organisationen som sådant, dokumenten över Västra Götaland begränsar sig till den policyn

länet har tagit fasta på. Kompetensförsörjningplanen ska spegla den policy vad gäller

kompetensfrågor. Analysen kompletterades med webbdokument.

Försäkringskassans historia
Dagens försäkringskassor har bildats ur folkrörelserna i Sverige till följd av den stora

industrialiseringen på 1800-talet. Många sociala problem uppstod och de frivilliga sjuk- och

begravningskassorna utökade med fackförenings- och nykterhetsrörelsen. Styrelsen ställde

upp regler hur försäkringen skulle gälla för medlemmarna. Försäkringarna täckte allt större

grupper av samhället. Staten tog ett allt större ansvar för att främja utvecklingen. Från 1950-

talet samordnades försäkringarna alltmer och 1963 bildades de allmänna försäkringskassorna.

Traditionen i form av förtroendemannainflytande i försäkringskassorna lever kvar och har

bevarats. Försäkringskassorna intar en särställning inom offentlig förvaltning, då de är varken

en statlig eller kommunal myndighet. Varje allmän försäkringskassa har en självständig

ställning och arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Fr o m den 1/1-99 gäller nya

länsindelningar (www.vg.forsakringskassan.se).

Organisationsförändringar
Thylefors & Persson (1996) anser att förändringstakten i arbetslivet har varit snabb det

senaste decenniet – det stannade inte upp vid Försäkringskassan. Följande förändringar kunde

avläsas:

� övergång från regel- till målstyrning

� decentralisering

� ökad omvärldsorientering

� internationalisering
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� tillgång till ny teknik

Mer specifika krav ställs på nya uppgifter som rehabiliteringsansvar och en allt tyngre roll i

socialförsäkringssystemet som blir mer och mer komplicerat (Thylefors & Persson, 1996).

Förr innebar arbetet på försäkringskassorna till stor del insamling av uppgifter, beräkningar

och utbetalningar. Idag har många arbetsuppgifter tagits över av datorer. Istället arbetar

försäkringskassans personal allt mer med kundkontakter, utredningar och kvalificerade

bedömningar. På Försäkringskassornas hemsida (www.vg.forsakringskassan.se) går det att

läsa att man tror denna utveckling kommer att förstärkas och att man står inför ett spännande

utvecklingsarbete.

Thylefors & Persson (1996) påstår att en stor del av de rutinmässiga arbetsuppgifterna håller

på att försvinna och ser en anledning i den omfattande användningen av datorteknik.

Förändringar av försäkringssystemen står för ändrade arbetsuppgifter som ”i högre grad

fordrar beslut styrda av komplexa variabler och en aktiv omvärldsorientering” (Thylefors &

Persson, s.7, 1996).

Försäkringskassan idag
Försäkringskassorna jobbar med socialförsäkringssystemet och handlägger de enskilda

ärenden på regional eller lokal nivå. Riksförsäkringsverket svarar på central nivå för bl a

tillsyn och utvärdering av verksamheten.

Regeringen utser varje läns styrelse som ansvarar för att verksamheten i länet bedrivs enligt

gällande lagar och författningar, att det sker effektivt och att försäkringskassorna når de mål

som riksdag och regering fastställt. Styrelsen har också ett övergripande ansvar att se till att

allmänheten får ett bra bemötande och erbjuds god tillgänglighet

(www.vg.forsakringskassan.se).

Försäkringskassan kommer i kontakt med medborgarna i olika skeenden i livet. Det kan gäller

t ex barnbidrag och föräldrapenning, sjukpenning eller annan ersättning p g a sjukdom eller

handikapp eller ålderspension.

Försäkringskassorna fattar 40 miljoner beslut varje år och socialförsäkringen omsätter årligen

cirka 300 miljarder kronor (www.fkf.se).
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Försäkringskassan fått en mer utredande och samordnande roll och ska utgöra ett stöd för

försäkrade, för arbetsgivare och för samarbetspartners som arbetsförmedling, socialtjänst och

sjukvård (Thylefors & Persson, 1996).

Försäkringskassan i framtiden
Ärendena har det senaste decenniet ökat dramatiskt och detta förklaras utifrån den ökade

ohälsan med bl a de ökade långtidssjukskrivningarna. Regeringen ser det som ett stort

problem att så många människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Man är

intresserad att människor ska rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. Det pågår en utredning

angående socialförsäkringsadministrationen, ANSA, som har haft regeringens uppdrag att

utreda den framtida administrationen av pensionen, sjukförsäkringen och andra delar av

socialförsäkringen genom en ny myndighet.

I ett pressmeddelande om Försäkringskassornas förstatligande går att läsa att förslaget bygger

på att dagens 21 självständiga försäkringskassor bildar en ny organisation tillsammans med

riksförsäkringsverket, inom ramen för en ny myndighet. Vidare kan man läsa att

Försäkringskasseförbund och de 21 försäkringskassorna motsätter sig förslaget om ett

förstatligande (www.fkf.se).

Västra Götalands län
Varje län har en allmän försäkringskassa. Försäkringskassan i Västra Götalands län är en av

landets 21 försäkringskassor. I Borås ligger länskontoret, Försäkringskassans huvudkontor. I

varje av de 49 kommunerna finns ett lokalkontor, sammanlagt 56 kontor för länets 1,5

miljoner invånare. Kontoren är indelade i tre områden; Fyrbodal, Göteborg och Sjuhärad-

Skaraborgsområdet. För varje område finns en resultatansvarig områdeschef. Varje

kontorschef har en ansvarig kontorschef och består av resurscentrum samt ett eller fler

kundtjänstkontor.

Ungefär 2300 medarbetare arbetar på Försäkringskassan i Västra Götalands län.

Försäkringskassorna i Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg slogs ihop och är sedan

den 1 januari 1999 Västra Götalands försäkringskassa.

Styrdokument för Västra Götaland

Försäkringskassan får sitt uppdrag från regering och riksdag. Styrelsen har det övergripande

ansvaret för att uppdraget fullföljs.
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Försäkringskassans huvuduppdrag kan sammanfattas i följande:

� Socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, funktionshinder,

ålderdom, efterlevande och vård av barn.

� Socialförsäkringen ska utjämna de ekonomiska villkoren över livet och mellan

familjer med och utan barn.

� Socialförsäkringen ska förebygga och minska ohälsa, främst genom att samordna

rehabiliteringen, så att sjuka och funktionshindrade får förutsättningar att kunna

förvärvsarbeta igen.

� Socialförsäkringen ska garantera effektivitet, rättssäkerhet och kompetens i

ärendehandläggningen samtidigt som kravet på snabbhet och god service tillgodoses.

2003 är det femte verksamhetsåret för Försäkringskassan i Västra Götaland. Resultat visar att

man har ambitioner att successivt förbättra kvalitet, resultat och kundbemötande. Visionen för

de kommande åren är att medborgarna ska uppfatta Försäkringskassan som en öppen,

tillgänglig och tillförlitlig myndighet. Genom fler tjänster på Internet vill man leva upp till

kraven på en 24-timmarsmyndighet. Det visar sig även att man vill utveckla mötesplatserna i

länet i samarbete med andra myndigheter. Det framkommer att Försäkringskassans kunder har

rätt att ställa krav på god service och rättvis och likformig tillämpning av försäkringen.

Resultatet visar att kundernas synpunkter på bemötande och service är mycket viktiga för

Försäkringskassan och man har utvecklat metoder för att ta tillvara dessa mer systematiskt.

Det framkommer att det förväntas att medarbetarna ska arbeta professionellt och engagerat

och dess etiska värderingar innebär att man möter varje kund utifrån den situation kunden

befinner sig i.

De kommande åren måste verksamheten effektiviseras ytterligare för att man ska kunna

finansiera den fortsatta IT-utvecklingen. Fortsatt effektivisering är en av de utmaningarna för

Försäkringskassan de närmaste åren. Satsningar på att minska ohälsan är dock det största

åtagande. Man har anställt fler medarbetare inom området, man satsar på kompetens och

professionella arbetsmetoder.  Försäkringskassans service förändras i takt med det omgivande

samhället. Samverkan med andra myndigheter och med arbetsgivare är en central beståndsdel

i arbetet för att förebygga och motverka ohälsa. I Västra Götaland fortsätter man att utveckla

samverkan både regionalt och lokalt. Handläggningstiden för ärenden ska kortas och hålla hög

kvalitet. Arbetsmetoder och rutiner måste ständigt förbättras och effektiveras. För att kunna
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behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare är det viktigt att ägna stor

uppmärksamhet åt arbetsmiljön. Försäkringskassan i Västra Götaland ska både vara en

attraktiv arbetsplats och en myndighet som ger god service till medborgarna

(www.vg.forsakringskassan.se).

I resultatet framkommer att Försäkringskassan rustar sig genom omvärldsbevakning för att

möta framtidens krav.

Det visar sig att Försäkringskassan har en helhetssyn på kvalitet, det betyder:

� Skapa det goda kundmötet, som kännetecknas av öppenhet, förståelse och respekt
� Handlägga  ärenden korrekt och snabbt
� Bidra till ökad hälsa och arbete i samordnings- och förebyggande arbete
� Utveckla och förnya ständigt verksamheten
� Medarbetare och ledare är motiverade och engagerade och har den kompetens som

kunder och uppdragsgivare efterfråga
� Använda resultat på ett sådant sätt att verksamheten är kostnadseffektiv och ekonomin

är i balans

(www.forsakringskassan.se)

Kompetensförsörjningsplan år 2003
(fastställd den 13/1-2003 av styrelsen Försäkringskassan Västra Götalands län).

Viljeriktning

Det framkommer att det förväntas av medarbetaren att tillvarata de möjligheterna till

kompetensutveckling som erbjuds inom Försäkringskassan.

Kompetensutvecklingen ska utgå från verksamhetens behov på kort och lång sikt och

anpassas efter varje individs behov.

Alla tar ansvar för sin egen kompetensutveckling och delar med sig av sitt kunnande till

andra.

Fler yngre, fler med högre utbildning och fler kulturer ska vara representerade.

Handlingsplan

Det framkommer att ledarens uppdrag är: enheten ska besitta rätt kompetens i rätt tid.

Försäkringskassan definierar kompetens som färdigheter, kunskaper, erfarenheter,

kontaktförmåga och värderingar.
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Detta uppdrag innebär bl a att ledaren tillsammans med medarbetaren ständigt ska arbeta för

att hitta lämplig utvecklingsväg för denne, inom eller utanför Försäkringskassan. Denna

dialog sker naturligt i utvecklingssamtalet och på arbetsplatsträffen. Utvecklingssamtalet ska

genomföras minst en gång per år och alla medarbetare ska ha en plan för sin utveckling.

Följande baskompetens ska gälla för Försäkringskassan Västra Götalands ledare:

� Högskoleutbildning inom relevanta områden.

Kvalifikationskrav vid nyrekrytering är högskoleexamen.

Följande baskompetens ska gälla för Försäkringskassan Västra Götalands medarbetare:

� Gymnasiekompetens i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap.

� Kompetens inom SFA-området, etik och bemötandefrågor, förvaltningsrätt,

utrednings- och samtalsmetodik samt IT.

År 2006 ska alla medarbetare ha baskompetens.

Vid nyrekrytering av rehabiliteringssamordnare och av utredare till områdena sjukförsäkring,

handikapp och arbetsskador är kvalifikationskravet högskoleexamen.

Andelen medarbetare med högskoleexamen ska uppgå till minst 25 % av det totala antalet.

Andelen anställda i åldersgrupperna upp till och med 39 år ska utgöra minst 25 %.

Andelen män ska utgöra minst 19 % av alla anställda.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen anges de olika fortbildningsåtgärderna för kundtjänst, utredare och

samordnare. Planen är uppbyggd på olika nivåer och utbildningar. Grundläggande kurser ges

på lokal nivå. Kunskapsdagar, temadagar och nyhetsutbildning är några satsningar utöver

fortbildningen på högskolenivå, där beteendevetenskap, förvaltningsrätt, och civilrätt ingår.

Resultat
Del III: Vad är kompetens för några chefer? – en intervjustudie
Jag har valt att utgå ifrån de ämnesområden som jag använt mig av i frågeställningarna och

som återspeglas i intervjufrågorna. Dessa områden är: kompetenskrav, dagens behov och ett

framtidsperspektiv, kompetensutveckling, lärande i arbetet samt utvärdering/uppföljning. Det

görs även en uppdelning på olika perspektiv: medarbetaren, ledningen och organisationen.
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Kompetens

Kompetenskrav - medarbetare
Det framkommer i intervjuerna att man kräver högskolekompetens i beteendevetenskapliga

ämnen, juridik – gärna förvaltningsrätt. Informatik anses också som viktig. I intervjuerna

framkommer även önskemål om ekonomi, statsvetenskap eller samhällskunskap.

Man anser att det är av stor vikt hur man bemöter människor och kan lyssna på dem.

Du måste kunna läsa av kundens behov och se helheten /…/.Förmåga att

vägleda våra kunder …

För alla medarbetare gäller dock att läsa in regelverken och inhämtar försäkringskunskaper.

Dels ska man ha försäkringskunskaper som behövs för att möta kunden,

kundens behov /…/ men det kräver ju också en kompetens hur jag möter folk.

I intervjuerna framkommer också att man behöver en kompetens att klara av det stora

informationsflödet. Man anser att kunna se en viss skillnad till högskoleutbildade som i de

flesta fall har lättare att ta till sig nya texter. Respondenterna anser att de flesta

högskoleutbildade har en förmåga att läsa mycket och ögna igenom och får ut det viktigaste

hyfsat strukturerat och snabbt.

Viktigaste /…/ att ha läst på högskolan, /…/ folk har lätt för att ta till sig

material själv och ta ut det viktigaste och kunna sortera …Vi blir ju matade

med information hela tiden.

En respondent menar för att jobba i hennes arbetsområde krävs även att vara utåtriktad, då

man håller föredrag om det nya ålderspensionssystemet.

De gamla är inte lika sugna att prata inför 100 personer /…/ vi rekryterade

folk som var sugna på den här typen av jobb.

Kompetenskrav - ledningen
I resultatet framkommer att kompetenskraven för chefer ändrats precis som för medarbetarna.

Oftast ligger tyngdpunkten på relation mellan chef och medarbetare.
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I intervjuerna framkommer att det är få chefer som har högskolekompetens. Många har jobbat

i många år i Försäkringskassan och blivit ansvariga för sitt område efter många internkurser.

Det har inte funnits krav på akademiska högskoleutbildningar. När man nyrekrytera till

chefstjänster idag så ska de ha högskoleexamen, men gärna organisationspsykologi eller

beteendevetenskap.

… högskoleutbildning inom relevanta områden /…/ mer utpekat än så är det

inte.

I resultatet framkommer också att man förväntar sig av cheferna att de som saknar en

fullständig examen tillgodo gör sig det inom några år.

Det sker ständiga förändringar även på chefsnivå. I resultatet framkommer att det finns

fortfarande chefer över hela kontorsområden, men man jobbar mot en uppdelning: en chef för

kundtjänst, bidrag osv. Nu blir man chef för en funktion, ett arbetsområde. Det framkommer

att man har kommit olika långt i förändringsprocessen vad gäller områdesindelningar. Många

chefer har fortfarande ansvar för ett geografiskt område. Det innebär att cheferna genom

förändringarna ska lära sig mer om arbetsområdet.

… chef över en supermarket

Kompetenskrav- organisationsnivå
I resultatet framkommer att kompetenskraven har ändrats p.g.a. den samhällsförändring som

har skett de senaste åren. Arbetsuppgifterna på Försäkringskassan har blivit mer

komplicerade. Respondenterna förklarar att man tidigare jobbade mer med utbetalningar av

olika ersättningar. De förändrade arbetsuppgifterna inriktar sig t ex på att bidra till att

människor åter kommer i arbete. I intervjuerna menas att de rutinmässiga kontorsarbeten som

har funnits de senaste 25-30 åren finns bara begränsat kvar och är på väg ut. Det beror också

på med vilket område man jobbar med.

En ny typ av arbete som kräver en ny kompetens.

I intervjuerna framkommer att kompetenskraven och medarbetares lämplighet för arbetet kan

skiljas åt beroende med vilket område man jobbar med. Idag kan man jobbar med ohälsa,

bidrag, rehabilitering, kundtjänst och ålderspension (som är koncentrerad på några få kontor).
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I intervjuerna framkommer att man bedömer arbetssituationerna så att man behöver

högskolekompetens för att klara av den nya typen av arbete. Samtidigt menar respondenterna

att det kan skiljer mellan länen hur man resonerar i kompetensfrågan. Policydokumenten med

kompetenskraven tas fram på länsnivå och gäller bara inom samma län

(Kompetensförsörjningsplan).

I resultatet framkommer att man vill höja alla medarbetarnas utbildningsnivåer för ett

professionellt bemötande av kunden.

I resultatet framkommer att man jobbar idag mestadels i resurscentra men man jobbar mot att

arbeta i processer, där arbetet koncentreras på ett område.

Vi jobbar mot en specialisering.

Behovsanalys

Dagens behov – medarbetare
I intervjuerna framkommer att man kartlägger den anställdes kompetens i en utvecklingsplan.

Varje individ har en individuell utvecklingsplan. Man har utvecklingssamtal minst en gång

om året mellan medarbetare och chef. De här samtalen genomförs för det mesta med

sektionscheferna, där man utgår ifrån policydokumenten och planera därefter

kompetensutvecklingsåtgärder efter behov.

Dagens behov - ledningen
Från de ansvariga inom Försäkringskassan förväntas att de hittar själva kurser

som är intressanta inom utvecklingsprogrammet eller externt.

… på ledningsnivå så ligger det i ens eget intresse att försöka förkovra sig

även på fritiden.

I intervjuerna framkommer att ledningen väljer efter eget behov de kurser som erbjuds för

befattningshavare.

Alla organisationsförändringar och politiska beslut påverkar ledningen.
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Dagens behov - organisationen
I resultatet framkommer att utbildningsnivån är väldigt skiftande som beror mycket på den

höga medelåldern. Många har inte formell utbildning.

I intervjuerna framkommer att man är medveten om den ökande konkurrensen om

arbetskraften.

… en attraktiv arbetsgivare /…/erbjuda stimulerande arbetsuppgifter, men

också utveckling/…/ hyfsad lön…

I intervjuerna framkommer att man har svårt att få akademiker att stanna kvar. Man kan då se

två anledningar varför högskoleutbildad personal slutar. Idag finns det fortfarande mycket

rutinmässiga jobb kvar, som inte stimulerar tillräckligt. Samtidigt ser man på lönen som något

som kan medföra att akademiker slutar.

 I intervjuerna framkommer att man har kommit olika långt i samverkansarbete med andra

myndigheter.
Vi har nog kommit lite längre än andra kommuner /…/ mycket kontakter med

vården, arbetsförmedlingen och kommunen.

Framtidsperspektiv - medarbetare
År 2006 ska alla medarbetare ha baskompetens, som innebär minst gymnasiekompetens i

svenska, engelska, matte, samhällskunskap. Vidare krävs kompetens inom SFA

(Försäkringskassans försäkringar) etik, bemötande, förvaltningsrätt, utrednings- och

samtalsmetodik, beteendevetenskap.

Det är många medarbetare som inte ha gymnasiekompetens, då har de ett

antal år på sig …

I framtiden kommer det att behövas olika kompetenser som juridik, beteendevetenskap,

ekonomi.

… korsbefruktar varandra…

När det gäller pensioner anses det vara viktigt att förstå de samhällsekonomiska sambanden.
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Det framkommer i resultatet att medarbetarna kan känna sig rädda för att man ska koncentrera

ärendeslag på en ort.

… kontoren ska nischa sig i försäkringslag…

Respondenten som jobbar med ålderspension ser en fokus på komplicerade ärenden som

oftast innebär att medborgaren har jobbat utomlands. Man anser att den delen kommer öka

med utlandskontakter, särskilt som det påpekades när nya medlemsstater går in i EU. Även

gruppinformationer och upplysningar för allmänheten vad gäller ålderspensionen kommer att

öka. Däremot ser man en framtida förändring i de enkla ärenden som sker mer automatiskt.

Det framkommer att man tror på ökade personliga möten. Medborgarna har blivit mer

medvetna och delaktiga i sina pensionsbeslut.

Folk ifrågasätter mer och mer /…/. Många vill träffa någon öga mot öga…

Det framkommer i intervjuerna att det kommer vara ännu vikigare att medarbetarna lär sig

mer om etniska skillnader och andra kulturer för att bättre förstå kunderna man möter inom

alla områden inom Försäkringskassan. Språkkunskaper sätts också mer värde på.

… EU-blanketter inom pensionsgruppen /…/ fördel med många språk på kontoret.

Framtidsperspektiv - ledningen
Det framkommer i resultatet att arbetsuppgifterna för ledningen kommer att ändras genom att

ansvarsområden ändras från geografiskt område till ett specialiserat område. I intervjuerna

framkommer att man kan se skillnader i ledarskap. Detta beror på medarbetarnas

sammansättning i utbildningsnivå och ålder. Man ser det som en utmaning att ge de anställda

stimulerande arbeten allt efter de givna förutsättningarna. Det framkommer att yngre

högutbildade ta ofta mer initiativ, det kräver även mer av ledarna.

Framtidsperspektiv - organisationen
I resultatet framkommer att Försäkringskassans nuvarande organisation ska ändras till en

statlig myndighet, med planerad start den 1/1-2005. Utredningsarbetet är inte helt avslutat.

Idag finns inga specifika yrkesroller inom Försäkringskassan. I intervjuerna anser
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respondenterna att man räknar med mer tydligare och bestämda yrkesroller med

kompetenskrav som kommer växer fram.

I resultatet framkommer att man inte kan se konsekvenserna av förstatligandet om 1 år. Man

anser att de största förändringar kommer att ske på central/länsnivå vid med en styrning från

Stockholm.

I intervjuerna framkommer att man tror på en utveckling åt samlokalisering av olika

myndigheter som arbetsförmedlingen, skattemyndigheten. Man anser att man kan ge

medborgarna bättre service. I intervjuerna anser man att det finns planer att ha gemensamma

mottagningar för kundtjänst. 
… samarbeta över gränserna /…/ Kom in, vi hjälper dig med allt.

De närmaste åren får man mindre pengar. Man har för avsikt att minska personalen.

… organisationen ska slimmas…

I intervjuerna framkommer att man fokuserar på att öka mångfalden inom organisationen.

Respondenterna anser att det är viktigt att organisationen återspeglar samhället.

Vi har ju /…/ett personalpolitiskt mål att öka mångfalden. /…/ har vi 10 %

invandrare så vill vi att det ska återspeglas i vår personal också.

I intervjuerna framkommer att man är intresserad att även få mer män i en kvinnodominerad

organisation. Olika anledningar gör dock att det svårt att rekrytera män.

Vid nyrekryteringar ser man helst män eller invandrare för att medvetet öka mångfalden för

att återspegla samhället.

Antalet akademiker kommer stadigt att öka. Man är medveten om att om några år krävs en

annan kompetens, men behoven kommer efter hand. I intervjuerna framkommer att man

måste vara en attraktiv arbetsgivare för att akademiker ska söka sig till Försäkringskassan och

stanna kvar.

Vi måste skapa alternativa karriärvägar./…/ Försäkringskassan är en platt

organisation.
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Respondenterna menar att det sker en ständig förändring i organisationen. Inom

försäkringssystemet kommer nya ändringar hela tiden. Samtidigt består en viss osäkerhet

inför framtiden. Respondenterna anser att man inte kan se så långt framåt, då ändringar

genom politiska beslut inte är förutsägbara.

Kompetensutveckling

Utbildning - medarbetare
I resultatet framkommer att det möjliggörs många vägar till kompetensutveckling. Framför

allt erbjuder man ett stort utbildningsprogram. Det finns en stor medvetenhet att

utbildningsnivån måste höjas för att klara av framtida komplicerade arbetsuppgifter. Inom

Försäkringskassan jobbar många äldre personer som inte uppfyller de nya kraven på

baskompetens.

Många medarbetare /…/ inte gymnasiekompetens, då har de ett antal år på

sig och uppfylla det…

I intervjuerna framkommer att all personal ska läsa förvaltningsrätt som ger 5 högskolepoäng.

Det anses är av stor vikt att kunna förvaltningslagen som är till för att skydda medborgarna

gentemot myndigheterna. Det förväntas att alla som jobbar med någon slags form av

myndighetsutövning, det är de flesta inom Försäkringskassan, ska ha gått 5p i förvaltningsrätt.

… spelregler /…/ som vi som myndighet ska följa.

I resultatet framkommer att det krävs 20 p Beteendevetenskap. För personal i kundtjänst

betyder det att man lär sig bemöta, få höra föreläsningar om etniska skillnader, vad som är

skillnader mellan manligt och kvinnligt, om funktionshinder. Här kopplar man även in

terapeuter som handleder.

… rent sakkunnande /…/ också vara metodmässigt kompetent.

I resultatet framkommer att det finns en viss handlingsfrihet för den enskilde individen att ha

önskemål vilka kurser man vill gå. Det är chefen som bedömer om det finns utrymme. Det

finns inga hinder att medarbetarna söka kurser på eget initiativ. I samarbete med sektions-
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eller kontorschef får varje individ utifrån sin egen utvecklingsplan möjlighet att anmäla sig till

kurser. Även medarbetarna har tillgång till kurskatalogen på nätet.

Den gamla kadern av medarbetarna finns kvar, som en gång i tiden börjat som kontorister. I

intervjuerna framkommer att istället för att säga upp dem och plocka in akademiker, så

erbjuder Försäkringskassan den gamla personalstyrkan att tillägna sig den kompetensen.

Vi erbjuder. Vi tvingar inte/…/ inte antar erbjudandet /…/ svårplacerat om

några år.

Det framkommer i resultatet att det är en förutsättning att läsa in försäkringarna för att arbeta

på försäkringskassan.

Det framkommer i resultatet att varje individ ansvarar för sin egen kompetensutveckling

… ger förutsättningar för kompetensutveckling, vi ordnar  /…/ programmet,

/…/utbud och medarbetaren tar chansen.

I resultatet framkommer att även nyrekryterad personal med högskoleutbildning få lära sig de

specifika försäkringarna inom Försäkringskassan.

Man börjar på ”noll”…

Det framkommer i intervjuerna att man se personal- och kompetensutveckling som en

stödprocess. Genom kompetensutveckling vill man att de som jobbar gentemot medborgarna

ska vara så duktiga som möjligt.

I resultatet framkommer att man kan dra nytta av kurser om etniska minoriteter i möte med

kunden, att känna till kundens kulturella bakgrund kan underlätta i bemötandet.

… det berikar dig också att du får en kompetens /…/ vad den personen har

för kulturell bakgrund…

I resultatet framkommer att upplägget för hur kompetensutvecklingen sker är mycket

individuell. Man kan läsa på distans, några ta tjänsteledigt för att läsa in vad de vill, man går

någon dag i veckan på arbetstid eller en dag var 14:e dag.
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Utbildning - ledningen
I resultatet framkommer att cheferna går specialsydda kurser inom chefs- och

ledarskapsutveckling. Utbildning finns inom olika områden som färdighetsträning för att föra

svåra samtal med medarbetare, hälsofrämjande arbetsplatser, hur man hantera mobbing,

stress. Vidare finns olika slags föreläsningar, utvecklingsprogram, ledarskap, hur man för

utvecklingssamtal mm. Utbildningar är anpassade till samhällsförändringar och försöker möta

upp till de specifika behoven som finns.

Utbildning - Organisationsnivå
I resultatet framkommer att utbildningarna tas fram på länsnivå. Utbildningarna tas fram för

organisationen anpassad till Försäkringskassans verksamhet. Kompetensutvecklingen är

riktad till varje enskilt arbetsområde.

Det framkommer i intervjuerna att man samarbetar med Karlstads universitet. Den utbildning

som ligger i kursprogrammet för kompetensutveckling är uppdragsutbildningar som har

upphandlats, man anordnar föreläsningar och bekostar litteratur. Det utbildningsprogrammet

för våren 2004, en utbildningskatalog med ett antal utbildningstillfällen, är utifrån de behov

som man har lyssnat av utifrån verksamheten.

I intervjuerna framkommer att man inte ställer krav på att allting ska ske imorgon utan

medarbetarna får ett antal år på sig att höja sin kompetens.

… inte är beredda /…/bli svårplacerade om några år.

Lärande - medarbetare
I resultatet framkommer att man inte bara ser kurser som utbildning. Respondenterna anser att

man kan få kompetens på många sätt. Man försöker vidga vyer och inte bara se på traditionell

utbildning.

På arbetsplatsen /…/ du faktiskt jobbar och sitter i en miljö, där du lär dig, du

deltar i möten/…/ lär dig mycket.

I resultatet framkommer att man anser att de regelbundna verksamhetsmöten är ett bra tillfälle

att diskutera oklarheter.
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Det anses att man genom de riktade utbildningarna är begränsat i sitt arbetsområde.

Arbetsuppgifterna är för komplicerade och kompakta i materialet som ska läsas in för varje

försäkringsområde.

Det går inte att läsa in sig på hela försäkringen.

Det framkommer i resultatet att det finns möjligheter att söka sig till ett annat försäkringslag.

Detta i sin tur anges i utvecklingsplanen. Sektionschefen bedömer då vilka kurser som bli

aktuella för medarbetaren för att få kompetens för det nya området. De

utvecklingsmöjligheterna finns, anser man. Vidare menar man att man kan bli specialist på

olika områden, men det finns inga speciella tjänster.

I intervjuerna framkommer att man försöker stimulera speciellt de akademiska medarbetarna

och se utredningsarbete som kvalificerat arbete. Kompetensutveckling riktat åt nya

karriärvägar finns däremot inte. Man anser att möjligheten att specificera sig inom

försäkringen kan ge chansen till bättre lön. Man förklarar i intervjuerna att Försäkringskassan

som platt organisation inte kan erbjuda en trappa av möjliga karriärvägar.

I resultatet framkommer att man hjälper ny personal genom handledning över en längre period

för att komma in i försäkringsarbetet. Även vid kundbesök erbjuds hjälp.

I resultatet framkommer att man kommer att jobba framöver med processer, där man

koncentrerar kunskap på ett kontor. Man menar att det blir för sårbart med 1-2 personer på ett

kontor och klarar det inte kunskapsmässigt. Man anser att man behöver mer utbyte av

kunskap, mer stimulans och diskussioner om olika fall.

Det är svårare att underhålla kunskaperna ute på de små kontoren.

Det framkommer i resultatet att flödet av informationsmängden är enormt stor. Man anser att

det går att se på högskoleutbildade att många har förmågan att kunna läsa mycket och ögna

igenom och får ut det viktigaste relativt strukturerat och snabbt.

… de tar initiativ och sammanställer saker…
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Respondenterna anser att medarbetarna föredra att gå en utbildning för att läsa in t ex

försäkringskunskap. Det finns en medvetenhet att de ändå måste kunna de nya

försäkringsreglerna för att kunna göra jobbet rent praktiskt. Då anser respondenterna att

medarbetarna utvecklas bättre på en utbildning, det går lättare att ta till sig ny kunskap i grupp

och utbyta kunskap med andra.

… de får göra grupparbeten, diskutera

 … hur blir det i en sådan situation …

Man anser att det inte räcker att läsa allmän beteendevetenskap. Medarbetarna som jobbar

med ohälsa läser något mer än övriga grupper. Man anser att här skulle det vara av stor vikt

att lära sig hur folk reagerar när de är sjuka, hur man ta människor, när folk är i kris, när de

ska rehabiliteras tillbaks till jobbet. I resultatet framkommer att det förekommer svåra

situationer, då är det bra att kunna sätta sig in i det mentalt.

I resultatet framkommer att kundtjänsten går en egen variant av kursen i beteendevetenskap,

där man har tagit hänsyn till skillnaderna i mötena.

… gör vissa arbeten /…/ gör de i sina egna yrkesområden, mer intressant att

lyssna på vid redovisningar /…/ sånt man känner igen.

I resultatet framkommer att man försöker vara medveten om skillnaderna i kompetensen hos

medarbetarna. Man anser att det är en utmaning att tillgodose allas behov på stimulerande

arbetsuppgifter. Det är inte bara högskoleutbildade som känner drivkraft.

… de som vill mer /…/ stimulera./…/ vara med i något projekt, få ansvar för

något speciellt /…/ t ex ansvar för externa informationer…

I resultatet framkommer att man visar respekt för äldre medarbetare att inte ha något större

intresse att läsa in gymnasiekompetens när pensionen är nära. Än så länge finns jobb för

rutinmässiga arbeten, men de måste vara medvetna om konsekvenserna.

Inställningen /…/ satsar högt för att få kompetent personal, när det behövs,

det behövs redan nu, men det kommer behövas i större utsträckning senare.
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Lärande - ledningen
En respondent har ingått i ett nätverk med andra sektionschefer som under ett år har haft 2-

dagars-seminarier. Här låg fokusen på kompetensutveckling för ledare. I resultatet

framkommer att man tränar i samtalsteknik med medarbetare. I intervjuerna framkommer att

det är av stor vikt att ha goda relationer till sina medarbetare.

… lättare pratar med kund /…/ med en medarbetare ska jag fortsätta ha en

relation med.… det får inte bli fel…

Ledarna tränas t ex genom rollspel. Man anser att det är viktig att lära sig hur människan

reagerar, hur man håller svåra samtal, träna på hur man lägger upp samtal och håller

utvecklingssamtal.

I resultatet framkommer att chefer kan få en mentor – även det anses som

kompetensutveckling.

Man anser att en utbildningsmässigt blandat grupp är en stor utmaning att för att alla ska

känna att ha ett stimulerande jobb. Det medför utmaningar och förändringar i ledarskapet.

Lärande – organisationsnivå
I resultatet framkommer att det är organisationens uppgift att möjliggöra för medarbetarna att

kunna utvecklas i sitt arbete. På länsnivå utgår man ifrån verksamheternas krav på rätt utbud

på kompetensutvecklingsinsatser. Man är angelägen att uppdatera kursutbudet inom ramen för

kompetensutveckling efter de behov som man avläser och upphandlar därefter anpassade

kurser.

Utvärdering

Medarbetare
I resultatet framkommer att varje medarbetare och chef har utvecklingssamtal och där

diskuteras en individuell handlingsplan. En viss uppföljning sker genom att medarbetaren

skaffar sig den kompetens som man kommit överens om som behövs, men man går hela tiden

vidare. Det framkommer i resultatet att det förväntas en positiv inställning till

vidareutveckling. Man menar att viljan att utveckla sig är väldigt individuellt. Det är inte bara

de äldre som kanske strävar emot. Det finns fortfarande rutinarbete för den äldre kategorin,

om några år går de kanske i pension.
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… deras kompetens krävs fortfarande /…/ om några år…dags att gå i

pension..

I resultatet framkommer att de ökade kraven på ledningen att hitta stimulerande

arbetsuppgifter yttrar sig i utvecklingssamtalen med medarbetarna.

Jag tycker i de utvecklingssamtal jag har /…/ dem jag har i gruppen, trivs bra.

I resultatet framkommer att det förväntas av medarbetarna att jobba lite bättre. Men någon

utvärdering sker inte men i längden ska man försöka använda sig av de nyvunna kunskaperna.

En av respondenterna förklarar att man har en medarbetare i gruppen som är utbildnings- och

introduktionsansvarig vid nyrekrytering. Man lägger upp en utbildnings- och

introduktionsplan. I samråd med chefen följs den nya medarbetaren upp. Man ska gå olika

steg och varva med praktiska inslag, jobbar med olika ärenden och får möjlighet till

handledning.  Under tiden görs flera avstämningar och efter hand glesas handledningen av.

En av respondenterna menar att man går många försäkringsutbildningar, särskilt när hela

gruppen ska gå och lär sig nya regler. Det behövs för att klara av jobbet, menas det.

Den typen av utbildning brukar oftast visar sig ganska snabbt om det ger

något eller inte.

Respondenten menar att det är svårare att se resultat, när medarbetare går andra kurser, som

beteendevetenskap.

…det är lite flummigare…

Respondenten menar att man kan höra på resonemanget efter kursen att personalen tänker lite

djupare på vissa saker och får genom det en personlig utveckling

Respondenten menar att personliga förändringar som att möta folk i kundtjänst är svårt som

chef att ha en överblick över.

… trevligare i kundmötet /…/ inte så lätt att ha koll på …
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Ledningen
I resultatet framkommer att cheferna i sin tur ha planeringssamtal för att lägga upp

utvecklingsplanen för det kommande året, där nya kurstillfällen ges. I resultatet framkommer

att det har förekommit att styrelsen bytte ut chefer med dåliga resultat. Det kan anses som en

utvärdering, då individen inte kan utföra sitt ledaruppdrag. I intervjuerna framkommer att

styrelsen i Västra Götalands län beslutar om ledarna får deras fulla förtroende.

Organisationsnivå
I resultatet framkommer att det inte finns någon särskilt uppföljning. Man anser att det inte

finns någon struktur för det, att uppföljningar av åtgärder sker i den löpande verksamheten.

I intervjuerna framkommer att man kan se i resultatet om kompetensutvecklingsåtgärder har

lett till något.

… kompetensutveckling syftar till /…/ vi ska bli bättre och uppnå bättre

resultat /…/ utvecklar det här att mäta effekterna av vissa utbildningar /…/

inte särskilt utvecklat…

I resultatet framkommer att i en resultatstyrd organisation ska man uppnå vissa mål, det ska

kompetensutveckling bidra till. Man menar att man måste uppfylla vissa krav från regeringen,

som halveringen av sjukskrivningarna till 2008 och en viss genomströmningstid på ett antal

månader när det gäller vissa ärenden. Det menar man kan man åstadkomma med riktad

kompetensutveckling som kan bidra till att uppfylla resultatet.

… inte någon systematik i effektmätning

I resultatet framkommer att man har ett system för klagomålshantering. Här tillvara tas

människors synpunkter för att ta in dem i utvecklingsverksamheten. Man menar att

handläggarna rapportera in i ett datasystem vad folk tycker. Man genomför även

enkätundersökningar. Detta i sin tur utvärderas och leder till mer spetsade

kompetensutvecklingsåtgärder för att uppnå en förbättring.
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Diskussion
I diskussionen presenteras resultatet i förhållande till de rubriker som relateras till

undersökningens syfte samt en sammanlänkning av studierna, följt av egna tolkningar,

reflektioner och funderingar.

Kompetens

Kompetenskrav
Det framkommer i resultatet att Försäkringskassan ställer idag högre krav på utbildning vid

nyrekrytering.  Respondenterna anser att medarbetarnas arbetsuppgifter har blivit för

komplexa. De anser att det inte går att läsa in hela försäkringsområdet. Jag drar en parallell till

Ellströms (1992) beskrivning av kompetensbegreppet, när han menar att en individs

potentiella handlingsförmåga står i relation till en viss uppgift. I intervjuerna framkommer att

rutinarbeten som tidigare har förekommit på försäkringskassan kommer snart inte finnas kvar

längre. Det stämmer överens med Tylefors & Perssons påstående. Jag tolkar det som problem

för de äldre medarbetarna. Jag är överens med Stein (1996) som menar att kompetens är att

”veta hur”.

Resultatet visar på att några respondenter värdesätter även andra kompetenser som att vara

utåtriktad och att ha en förmåga att ta till sig mycket information. Här kan jag dra paralleller

med Dalins (1997) förklaringar att kompetens byggs upp av delkompetenser. Han menar då

att för bästa resultat ska personer använda sig av en kombination av de olika

delkompetenserna.

Han menar vidare om en person inte använder sig av sin kompetens fullt ut kan det bl a beror

på ledarskap och motivation. Jag tolkar det som att det är ledningens uppdrag att se till att

medarbetarna använder hela sin kompetens. Det står som krav på ledningen i

policydokumenten.

Resultatet visar att respondenterna lägger stor vikt på att medarbetarna bemöter kunden på ett

professionellt sätt. Jag drar paralleller till Lundmark (1998) där hon anser att den personliga

och sociala kompetensen ökar mest i betydelse, då individens personliga egenskaper och

sociala kontakter styr dess beteende.
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Respondenterna anser att de unika försäkringskunskaper som behövs för att jobba på

Försäkringskassan räcker inte längre för att göra ett bra jobb. Jag drar paralleller till Docherty

(1996) där han anser att kunskap är en del av kompetens. Vidare menar han att det ställs större

krav på kognitiva färdigheter som att analysera, att tolka att förstå information osv. Jag är

överens med Docherty (1996) att de ändrade kompetenskraven innebär att välja relevant

information i ett stort utbud.  Här ser respondenterna fördelar med högutbildade medarbetare

som har lärt sig att hantera mycket texter.

Stein (1996) menar att kompetens omfattar kunskaper samt olika förutsättningar som

personliga relationer och intresse.

Anttila (1999) menar om den ”rätta” attityden och motivationen saknas för att lösa uppgifter,

utvecklas inte någon kompetens. Han anser att man måste påverka individerna att få den rätta

inställningen och skapa motivation. Jag tolkar det so som det är ledarnas uppgift att se till att

få engagerade medarbetare. Resultatet visar att om det finns problem framkommer det i

utvecklingssamtalen.

Resultatet visar att Försäkringskassan kräver även vid nyrekrytering av chefer högre

utbildning. Jag menar, när arbetsuppgifterna ändrar sig för medarbetarna leder det även till

förändrade ledarroller.

Jag tolkar det som Ellström (1992) att här krävs en förmåga att identifiera, utnyttja

medarbetarnas kompetens och att en individs förmåga ska ses i samband med en viss kontext.

Det framkommer i resultatet att chefer har idag olika ansvarsområden antingen geografiskt

eller för ett specifikt arbetsområde. Resultatet visar också att ledningen ska se till att öka sin

egen kompetens. Jag håller med Docherty (1996) som menar att kompetens har en bestämd

innebörd i ett visst sammanhang i en viss omgivning.

 Jag drar även paralleller till Försäkringskassans Kompetensförsörjningsplan där ledarnas

uppdrag bl a består i att medarbetarna ska ha rätt kompetens i rätt tid. Resultatet visar att

ledningen måste precis som medarbetarna öka sin kompetens anpassad till verksamheten.

Lundmark (1998) menar att den strategiska kompetensen har betydelse för att förstå målen för

verksamheten. Jag tolkar det så att det inte bara är ledningen även medarbetarna som ska

förstå målen, men det är de ansvarigas uppgift att tydliggöra dem för personalen.
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Av resultatet framgår att det finns en medvetenhet hos respondenterna att kompetenskraven

har ändrats pga. de förändringarna som har skett i vårt i samhälle. Det ligger i linje med

regeringens uttalande om nödvändigheten att öka kompetensen för att möta framtida krav på

och behov av ny kompetens i yrkesrollen (SOU 2000:119).

Resultatet visar att Försäkringskassan har lagt upp en kompetensförsörjningsplan som

vägledande policydokument.

Jag tolkar det som att Försäkringskassan ligger i linje med Statens utredningar (SOU 1991:56)

där man har konstaterat att kompetens och utbildning är betydande för att uppnå nödvändiga

effektiviseringar inom förvaltningarna, som t ex den offentliga sektorn.

Behovsanalys

Resultatet visar att genom utvecklingssamtal mellan sektionschef och medarbetare upptäcks

behov av kompetensutveckling. Antilla (1999) menar för att klara framtida kompetensbehov

förutsätts en väl genomtänkt verksamhetsplanering samt att kunna översätta målen till

formulerade kompetenskrav och definierade nyckeluppgifter. Jag menar att det är viktig att

veta vilka behov organisationen har. Resultatet visar att Försäkringskassan jobbar efter

policydokument som framtas på länsnivå - en Kompetensförsörjningsplan.

Lundmark (1998) menar att oavsett vilka behov organisationen har måste all planering sker i

samarbete med den berörda individen. Hon rekommenderar utvecklingssamtal för att

kartlägga och planera framtida insatser. Resultatet visar att genom en individuell

utvecklingsplan fastställs behoven för den enskilde medarbetaren. Jag tolkar det som positivt

att planen ställs upp tillsammans med medarbetaren.

Det framkommer att politik påverkar verksamheten och dess arbetsuppgifter. Jag menar att

politiska förändringar påverkar på olika sätt. Här menas exempelvis utvidgningen av EU som

skulle innebära fler fall av ålderspensionsärenden från utlandet. Ellström (1993) menar att

omgivningsfaktorer påverkar organisationen. Den yttre kontexten innefattar här politiska

beslut som rör olika aspekter av en verksamhet. Det tolkar jag som att det samarbete som sker

med andra myndigheter kräver andra kompetenser som även påverkar andra faktorer som

arbetsmarknad och ekonomiska resurser. Jag är överens med Ellström (1993) att

omgivningsfaktorer begränsar en verksamhets praxis vad gäller kompetensutveckling. Den
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inre kontext som han beskriver är mål och strategier en organisation satt upp. Resultatet visar

att den inre kontexten är påverkad av den rådande organisationsstrukturen.

I resultatet framkommer att försäkringskassans medarbetare har en hög medelålder. Jag är

överens med Ellström (1993) som beskriver hur de mänskligt-sociala faktorerna som t ex

personalgruppens sammansättning, arbetsformer och metoder påverkar den inre kontext.

Resultatet visar att man vill öka andelen män och invandrare i organisationen. Dalin (1997)

utgår ifrån olika kompetensutvecklingsbehov. Jag menar att en ökad mångfald och en mer

jämställd organisation kan möta kunden på flera plan. Jag tolkar det mer som återspegling av

samhällets befolkningssammansättning.

I SOU1991: 56 beskrivs de ökade kompetenskraven inom den offentliga sektorn särskilt vid

kundnära arbeten och i mötet med medborgarna ställs nya servicekrav. Jag menar att resultatet

visar att man möter kunder som är mer krävande och vetgiriga som vill ha information och

inblick i administrationen. Medborgarna kräver mer tillgänglighet. Utredningen beskriver

även det ökade behovet av baskunskaper för en bred förnyelse inom arbetslivet. Jag menar att

det visas tydligt i resultatet att man genom en Kompetensförsörjningsplan vill öka

medarbetarnas kunskapsnivå och formulera vilken baskompetens som krävs att uppfylla till år

2006.

I SOU 1991:56 diskuterades även Försäkringskassans framtida kompetenskrav. Utredningen

har kommit fram till att fokus kommer att ligga på rehabilitering av långtidssjuka och

arbetsskadade samt uppföljning av långa sjukfall. Man räknar med att personalen på

försäkringskassan kommer att konfronteras med problematik kring arbetsorganisation,

arbetets innehåll samt kompetenskrav. Jag menar att de satsningar som har gjorts de senaste

åren som framkommer i resultatet stämmer överens med det.

SOU 1991:56 beskriver några punkter för lösning av kompetensförsörjning: De vägarna

stämmer överens med resultatet.

Resultatet visar att en framtida kompetensförsörjning sker genom nyrekrytering av personer

med högskolekompetens och genom intern/extern utbildning. I vissa fall ger man anställda

möjligheter att utveckla sin kompetens genom att byta arbete internt som resultatet visar. Jag

menar att man får chansen att byta arbetsområde som innebär att först läsa in sig på

arbetsområdet genom kompetensutvecklingsåtgärder. Vidare menas i utredningen att en
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bevakning av omvärldsutvecklingen är nödvändig samt ett löpande lärande i olika arbeten och

funktioner i organisationen. Jag tolkar det som att hålla kunskaperna aktuella och att hänga

med i samhällsutvecklingen som t ex Internettjänster, IT-användning. Resultatet bekräftar

även de ständiga förändringarna inom försäkringssystemet. När det gäller förändringar genom

politiska beslut tolkar jag resultatet så att dagens kompetens kräver nya kunskaper imorgon.

Kompetensutveckling

Utbildning
Resultatet visar att Försäkringskassan har ett stort utbud av utbildningstillfällen i sitt

utvecklingsprogram. Docherty (1996) menar att kompetensutveckling bör bl a ske inom

ramen för formella satsningar på kurser och utbildningar. Jag tolkar det så att kurser och

utbildning är de utvecklingsåtgärder som genomförs för att öka kompetensen.

Ellström (1992) anser att formellt lärande associeras till planerat och målinriktat lärande

genom t ex utbildningar, kurser och organiserade aktiviteter i arbetet som direkt syftar till att

ett lärande och en ny kompetens uppstår. Resultatet visar att medarbetarna mestadels går på

kurser för att ta till sig nya kunskaper.

I SOU 1991:56 beskrivs personalutbildning som ”ett sätt att medvetet och planerat öka de

anställdas kunskaper eller att förändra deras beteenden inför /…/ detta kan leda till

kompetensutveckling” (s.46). Utredningen skriver att den teoretiska utbildningen kommer

först till sin rätt i praktiken. Jag tolkar resultatet som att det satsas mycket pengar på att

medvetet höja medarbetarnas kompetens då utbildningsnivåerna är mycket skiftande inom

Försäkringskassan. Teorin ska tillämpas direkt när det gäller regler inom sjukförsäkringen.

Ellströms (1992) tekniskt-rationella perspektiv bygger på rationalistiska föreställningar om

organisationen som medvetet styr satsningar på personalutbildning genom att förverkliga

verksamhetens mål och vinstintressen. Jag kan se i resultatet att organisationens

förhållningssätt till kompetensutveckling styr de mål som organisationen måste uppfylla. Här

handlar det inte om vinstintresse, för försäkringskassan gäller krav på bl a att sänka

sjukfrånvaron. För att uppfylla kraven satsar Försäkringskassan medvetet på

kompetensutveckling.

I SOU 1991:56 beskriver man fördelar med utbildning som är knuten till arbetsplatsen för att

de anställda ska förstå helhetsbilden. Resultatet visar att cheferna skickar sina medarbetare på
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kurs för att lära sig försäkringskunskaperna. Dessa är direktkopplade till arbetet. Alla måste

lära sig dem, men det framkommer i resultatet att det anses att genom grupparbeten och

diskussioner lär sig medarbetarna bättre som då överensstämmer med utredningens åsikter.

Ellström (1996) definierar allt planerat eller avsiktlig lärande som utbildning. Paralleller kan

även dras till det humanistiska perspektivet där Ellström (1992) menar att

kompetensutveckling blir en norm, en investering snarare än en kostsam engångsföreteelse

eller tillfällig satsning. Den ska ses som en kontinuerlig investering i organisationens

mänskliga resurser. Resultatet visar att det är både organisationens och medarbetarnas

kompetensutvecklingsbehov som styr det stämmer överens med Ellströms (1992) beskrivning

av det humanistiska perspektivet genom att både individ och organisationens behov framhålls.

Docherty (1996) definierar kompetensutveckling som ”olika system av åtgärder som används

för att höja en medarbetares eller en grupps kompetens inom ett visst område” (s.6). Detta

tycker jag framträder i intervjuerna att man inte bara se på traditionell utbildning. Detta

återspeglas även genom Kompetensförsörjningsplanen. Jag tolkar det som att organisationen

är medveten att medarbetarna lär inte bara genom kurser.

Lärande

Individers lärande
Resultatet visar att arbetsuppgifterna är av skiftande karaktär. Rutinarbeten försvinner mer

och mer och ersätts av datateknik. Samtidigt ökar de kvalificerade arbeten av mer krävande

art. Därför ökar behovet av nya kunskaper.  Utredningen SOU 2000:119 skriver: lärandet ger

kunskaper och kompetens och förmågan att lära blir nödvändig om individen vill kunna möta

framtida krav på och behov av ny kompetens i sin yrkesroll. Jag tolkar det som att betydelsen

av tillägnandet av ny kompetens kommer vara en förutsättning på arbetsmarknaden framöver.

Det stämmer då överens med resultatet där man har förstått att möta de nya kraven från

samhället med ökade kompetens.

Ellström (1992) delar in lärandet i formellt och informellt. Det formella lärande är kurser och

olika former av utbildning och det informella lärandet, är det lärandet som sker i arbetet. Det

sätt arbetsuppgifterna utformas på är avgörande för att ett kompetenshöjande lärande uppstår.

Resultatet visar att chefer ser det som en stor utmaning att hitta stimulerande arbetsuppgifter

speciellt till högskoleutbildad personal. Ellström (1996) menar att det behövs en utmaning i

arbetsuppgifterna och att de inte ska vara ensidiga. Det framkommer i intervjuerna också att
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den sammansättningen av arbetsgrupperna är en utmaning för ledarna att hitta stimulerande

arbetsuppgifter utifrån medarbetarnas förutsättningar. Jag håller med att stimulans i arbetet är

en förutsättning att medarbetarna trivs på arbetsplatsen.

Lennerlöf (2002) menar att lärande och utveckling förutsätter möjligheter för reflektion,

utprövning av nya idéer och tankar, för samverkan mellan olika kompetenser och funktioner.

Resultatet visar att de regelbundna verksamhetsmötena är ett bra tillfälle att reflektera. Man

menar att man genom de riktade utbildningarna är begränsat i sitt arbetsområde.

Respondenterna förklarar att medarbetarna kan välja att utveckla sig att bli specialister för ett

arbetsområde. Resultatet visar att det förväntas av medarbetarna att vara beredd att ständigt

lära sig nytt. Speciellt inom Försäkringskassan anses försäkringskunskaperna ändras hela

tiden. Sandberg & Targama (1998) menar att kompetens är lärandets produkt. Jag menar när

medarbetarna väljer att spetsa sina kunskaper dra även organisationen nytta av det.

Stein (1996) menar att lärandet stimuleras genom att de anställda ta del av varandras

kunskaper och kompetens. Respondenterna menar att det märks tydligt i diskussionerna när

medarbetare har varit på kurs. Även under utbildningen genomförs grupparbeten för att

ventilera sina tankar. Moxnes (1984) menar att arbetsgruppens sätt att fungera betyder mycket

för lärandet. Resultatet visar att ny personal får hjälp genom handledning. Jag är överens med

Moxnes (1984) att kunskaperna måste vara förankrade i ett socialt sammanhang som är också

viktig för individens självkänsla att kunskaperna blir bekräftade.

Resultatet visar att inte alla medarbetare är positiva inställda till kompetensutveckling. Det är

mycket individuellt och det är inte bara de äldre som strävar emot. Their (2000) påpekar hur

viktig det är att ha den rätta inställningen till nya kunskaper och förändringar. Jag menar att

det finns en viss förståelse för de äldres motreaktion. Samtidigt påpekas i intervjuerna att det

är speciellt de äldre som måste vara medvetna om att deras kompetens inte kommer att räcka

till framöver. Då får de ta konsekvenserna. Jag tolkar det som en acceptans från företagets

sida där cheferna i sina utvecklingssamtal inte uppnå kraven på medarbetarnas baskompetens.

Resultatet visar att medarbetarna kan ta till sig försäkringskunskaper på olika sätt, men

grupparbeten som genomförs inom ramen för kurser underlättar för att lära sig ny fakta i

diskussioner och kunskapsutbyten med andra än genom självstudier. Jag tolkar det som att

organisationen ger möjligheter att lära sig de specifika försäkringskunskaperna genom kurser,
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men sedan är det upp till individen om han/hon vill lära i grupp eller ensam. Det viktigaste är

här att ta till sig faktakunskaperna som är viktiga för att klara jobbet rent praktiskt.

Stein (1996) menar att interaktion kan leda till att de anställda får en annan syn på sina egna

kunskaper, vilket kan leda till kompetensutveckling. Jag håller med Stein (1996) att

förmedling och förståelse av kunskap mellan olika specialområden kan försvåras genom att de

anställda har olika erfarenheter och kompetens och att de inte behärskar varandras

arbetsuppgifter. Jag tolkar det även som att lärandet har förändrats på arbetsplatserna. När

unga och gamla möts lär de på olika sätt. Jag håller med Docherty (1996) som menar att

lärandet i arbetet styrs av de förhållandena vid den enskildes arbetsplats.

Lärande organisation
Jag är överens med Dalin (1997) som beskriver en lärande organisation som en arbetsplats där

möjligheter till lärande och utveckling ges och dess möjligheter utnyttjas. I resultatet

framkommer att genom det stora utbudet av kompetensutvecklingsinsatser ges alla

medarbetare en chans att utvecklas i arbetet.

Även i kompetensförsörjningsplanen beskrivs möjligheterna som ”arbetsgivaren ger

förutsättningar för kompetensutveckling och medarbetaren tar chansen”. Jag tolkar det som att

det förväntas att medarbetarna ska visa beredskap för förändringar och som medför krav på

nya kunskaper.

Andersson (2000) beskriver en lärande organisation ta tillvara anställdas kunskaper på bäst

möjliga sätt. Jag tolkar det som en cirkel där organisationen förväntas att medarbetarna lär sig

genom olika insatser kontinuerlig, där från organisationens sida ställs krav på medarbetarna

att uppfylla verksamhetens mål. Resultatet visar att kraven på medarbetarna återfinns i

styrdokumenten.

Andersson (2000) menar att organisationen befinner sig i ett ständigt pågående lärprocess.

Resultatet visar att många förändringar inom organisationen styrs politiskt. Det visar sig

genom den pågående utredningen om förstatligandet av Försäkringskassan. Jag tolkar det som

förändringar sker hela tiden som även kan beröra organisationsstrukturen. Jag menar att inom

en statlig myndighet kommer nya krav ställas på medarbetarna men också på ledningen. Här

kommer en lärprocess sker på vartenda område upp till länsnivå, där varje kontor kan beröras

av förändringarna. Paralleller kan dras till Docherty (1996) som menar att lärandet måste gälla

både chefer och anställda på alla nivåer i organisationen.
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Dalin (1997) påpekar att en organisation lär, när nya organisationsmönster gör det nödvändigt

att alla måste anpassa sig. Här tolkar jag den stora förändringen som förstatligandet medför

som en process som alla berör. I resultatet framkommer att genom politiska beslut är det svårt

att bedöma morgondagens krav på kunskap.

Docherty (1996) beskriver en lärande organisation som ”främjar de anställdas lärande

samtidigt som den ständigt förnyar sig” (s.6). Resultatet visar att omvärldskrav påverkar

organisationen. Det kan vara kunderna, politikerna eller ägarna/styrelsen. I resultatet

framkommer att kunderna är mer medvetna och delaktiga i beslut som fattas i verksamheten.

Detta kan ses även i informationsmöten om ålderspensionen för att tillmötesgå kunderna. Jag

tolkar det som att samhällets medborgare har blivit mer öppna i sin attityd till myndigheter

och visar mer engagemang.

Resultatet visar också att man tror på fler personliga möten. Jag tolkar det som medarbetarna

behöver en ny sorts kunskap för dessa tillfällen. Jag anser att man är på god väg genom de

kompetensutvecklingsinsatser som berör beteendevetenskap. Detta framkommer tydligt i

resultatet.

Resultatet visar att det krävs ett utåtriktat sätt för att tala inför många människor om t ex

pensionen. Jag håller med utredningens slutsats att en lärande organisation ska ta hänsyn till

de anställdas skilda förutsättningar för lärande så att en kontinuerlig kompetensutveckling

åstadkoms (SOU 1991:56). Jag anser att anställda kan lära sig fakta som ska informeras om,

men alla känner inte för att prata inför folk.

Utvärdering – Uppföljning
Utvärdering
Nordhaug (refererat i Docherty, 1996) menar att varje organisation bör identifiera

kompetensbehov som ska ligger till grund för en kompetensutvecklingsplan det som uppnås

ska utnyttjas effektivt. Resultatet visar att kraven för kompetens är fastställda i

Kompetensförsörjningsplanen. Däremot finns ingen rutin för utvärdering av

kompetensutvecklingsinsatser. Jag tolkar det som att man har tagit det första steget där man

formulerade mål för baskompetens men några utvärderingar om kurserna leder till en

kompetenshöjning görs tydligen inte. Det anses att en viss uppföljning sker genom

avstämning av de kompetensbehov man kommit överens om i utvecklingssamtalen.
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Lundmark (1998) menar att betydelsen ligger i framtida kurser, om det var givande för

individen. Jag tolkar det som att många medarbetare kommer gå på kurser där de inte är

övertygade om dem kommer ha användning för utbildningen.

Resultatet visar att det är lättare att bedöma hur långt medarbetarna har kommit efter

genomförda försäkringsutbildningar. Det märks helt enkelt i jobbet. Det förväntas att jobba

lite bättre. Jag menar här att effekten visar sig i längden när medarbetarna använder sin nya

kunskap i mötet med kunden. Jag tolkar det som reflektion, respondenterna menar att det inte

finns någon utvärdering. Nordhaug (refererat i Ellström, 1993) anser att individen måste finna

ett utbyte av personalutbildning. Vidare menar han att den psykosociala utvecklingen som t ex

medarbetarens självförtroende ökar. Jag tolkar det som att i mötet med kunden utvecklas

medarbetaren utan att det har en mätbar effekt. Det framkommer i resultatet att organisationen

måste utveckla att mäta effekter av vissa utbildningar. Här kan man framföra Sarvs (1991)

invändningar till utvärderingar. Han menar att många projekt är långvariga där man inte kan

mäta effekter. Jag tolkar det som om man letar efter rätt utvärderingsmetod. Jag menar att här

skulle man verkligen se på effekter på utbildning där den äldre generationen förväntas gå på

kurser för att öka utbildningsnivån i organisationen. Det verkar framtvingat då man får några

år på sig, som det sägs. Nordhaug (refererat i Ellström, 1993) menar att även motivation för

att delta i personalutbildning betyder mycket för utbytet av insatsen.

Lundmark (1998) menar att effekter av utbildning även ska mätas på organisationsnivå för

framtida planeringar. Resultatet visar att man inte har någon systematik i effektmätning. Jag

är överens med Jerkedal (1990) som anser att man måste inrikta sig på vad som förändras och

hur.

En av respondenterna menar att det är svårare att se resultat efter beteendevetenskapliga

kurser och menar att ”de är lite flummigare”. Jag tolkar det som att hon värderar kursen inte

särskilt högt. Kurserna är enligt Kompetensförsörjningsplanen spetsade för olika

yrkesområden för att få det specifika från arbetsområdet med in i utbildningen. Dalin (1997)

menar för att kunna klarlägga effekterna av utbildningar måste man vara medveten om

skillnaderna mellan teori och praktik. Därför anses det av betydelse att ange de olika

kursmomenten. Jag tolkar det som okunnig av respondenten då hon har som arbetsuppgift att

bedöma medarbetarnas kompetensbehov inom ramen för utvecklingssamtalen. Jag menar att

det måste vara svårt när hon inte själv är övertygad om att det är bra kurser.
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I resultatet framkommer att man har ett system för klagomålshantering och genomför

enkätundersökningar. Resultaten utvärderas och ska leda till mer spetsade

kompetensutvecklingsåtgärder för att få en förbättring. Jag drar paralleller till Jerkedal (1990)

som menar att ”åsikter om”- analyser täcker utvärderingar som tar upp människors åsikter.

Uppföljning
Resultatet visar att det inte finns någon särskilt uppföljning. Det finns ingen struktur,

uppföljningar sker i den löpande verksamheten. Jag tolkar det som Dalin (1997) som menar

det gäller att se om de uppsatta målen för utbildningen har uppnåtts. Jag menar här att

betydelsen av alla de kurser som individerna går ger olika effekt. I intervjuerna påpekas att

organisationen är platt. Nordhaug (refererat i Ellström, 1993) anser att möjligheter till högre

lön och karriärutveckling kan vara en faktor för utbyte av personalutbildning.  Jag anser om

det finns en medvetenhet att det här inte leder till någonting så måste man söka efter nya

vägar och förklarar för medarbetarna att personlig utveckling ska ses som mycket positivt. En

respondent tyckte sig inte kunna se direkta effekter efter beteendevetenskapliga kurser, men

hon hörde i resonemanget att personalen tänkte djupare och menar att dem genom det

utvecklas.

I resultatet framkommer att bara en respondent nämner att en medarbetare tar hand om

nyanställda och ställer upp en utbildnings- och introduktionsplan. Medarbetaren följs upp i

samråd med chefen. Antilla (1999) anser att det är viktigt att se effekterna av

utvecklingsinsatser. Jag tolkar det som ett engagemang att få in den nya medarbetaren och att

man gör en uppföljning hur långt man har kommit enligt utbildningsplanen. I början av en

anställning ses kunskaper i försäkringssystemet som förutsättning att klara av jobbet.

Jerkedal (1990) skriver om mål- och resultatorienterad utvärdering. I resultatet framkommer

att styrelsen inte kan ge sitt fulla förtroende för chefer som inte uppfyller målen och visar upp

dåliga resultat. Jag tolkar det som en slags uppföljning från styrelsens sida genom en

utvärdering av resultatet.

Slutdiskussion
Syftet med studien var att beskriva vad kompetens och närliggande begrepp är, dess innebörd

och definition utifrån aktuellt forskningsläge och att granska Försäkringskassans
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policydokument om vilka kompetenskrav som råder samt några chefers uppfattning om

kompetens inom Försäkringskassan. Min studie visar att kompetensutveckling är ett sätt att

anpassa sig till de ökade kraven från samhället.

Intervjuerna och de olika dokumenten som jag fick ta del av ger svar på mitt syfte.

Försäkringskassan satsar mycket på kompetensutveckling genom en medvetenhet att den

äldre generationens kunskaper inte räcker till för de komplexa arbetsuppgifterna. Genom

nyrekrytering av personal med olika slags högskoleutbildningar möter organisationen

framtiden med en bred kunskapsfront.

Det visade sig i studien att kursutbudet är stort men någon uppföljning och utvärdering av

dessa kompetensutvecklingsåtgärder genomförs inte. Jag kan tänka mig att risken är stor att

vissa kursmoment inte motsvarar kraven på utbildningen. Jag ser det mer som resursslöseri,

när man varken utvärderar kurserna från personalens sida eller på organisationsnivå. Som jag

har förstått det är cheferna inte helt insatta vad medarbetarna läser t ex inom

beteendevetenskapen. Jag tycker att om cheferna inte vet innehållet av kurserna hur ska då

bedömningar med medarbetaren göras vad som är relevant utbildning för individen.

Svaren jag har fått är i linje med Kompetensförsörjningsplanen för Västra Götaland. De

kompetenskraven som gäller idag ändras möjligtvis genom politiska ingrepp i organisationen.

I studien upplevs även en viss osäkerhet genom att organisationen koncentrerar vissa

arbetsområden till en ort. Det berör medarbetarna, men även ledningen som får ändrade

ansvarsområden.

Försäkringskassan är som många organisationer inom den offentliga sektorn en

kvinnodominerad verksamhet. Den höga medelåldern leder till stora pensionsavgångar de

närmaste åren. Försäkringskassan möter upp med ny kompetent personal eller genom

kompetensåtgärder för att lyfta dagens skiftande utbildningsnivå. Resultatet visar även vilken

komplexitet socialförsäkringssystemet utgör. De rutinarbeten som har funnits försvinner mer

och mer och hanteras med datorteknik.

Jag tycker att finna en organisation som är generös i satsningen på personal och ser de

anställda som en resurs. Studien visar att alla respondenter ansåg att ett korrekt bemötande av

kunden är av största betydelse.

Mina antaganden att Försäkringskassan skulle passa min utbildning har bekräftats. Men som

sagt, när den nya myndigheten ska bli verklighet, är jag på jakt efter ett jobb. Den nya

organisationen lägger kanske fokus på helt skilda saker.

 Jag reagerade på kraven på baskompetens. Personal som är 50+ ska läsa in t ex

samhällskunskap; det låter inte relevant. Jag tror att ungdomar som har betyg i ämnet vet
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kanske mindre om vårt samhälle än en mogen person. Jag kan inte tänka mig att personalen

utför sitt arbete bättre när dem har läst in gymnasieämnen. Känslan man ger medarbetarna är

att dem efter så många år i organisationen inte duger längre. Detta kan leda till psykisk ohälsa

och sjukskrivningar.

Förhållandet att ha akademisk utbildad personal och chefer med lägre utbildning än

medarbetarna verkar paradox. Detta kan leda till problem i ledarskap och bland medarbetarna.

Utifrån det aktuella forskningsläget och Försäkringskassans kompetenskrav får jag en bild av

en obalans hur dagens och framtida arbetsplatser ska se ut för att passa våra teoretiska

högskoleutbildningar. Alla är överens om ändrade kompetenskrav, men fokus ska ligga mer i

behovsanalysen för att utnyttja akademisk utbildad personal på rätt sätt.

När det gäller vidare forskning kan jag tänka mig olika vinklingar som belyser

kompetensutveckling inom Försäkringskassan.

Ett perspektiv som visar medarbetarnas inställning till kompetensutveckling.

Hur man hanterar organisationsförändringar och hur man se på förändringsprocesser med en

över lag äldre personal, ser jag som intressant.

Hur påverkar politiska beslut?

Vidare är intressant att belysa ett köns- och jämställdhetsperspektiv. Vad gör man för att locka

till sig män till organisationen samt medborgare med utländsk bakgrund?

Avslutningsvis kan det vara intressant att hitta lösningar för att kunna göra utvärderingar och

uppföljningar av kompetenshöjande insatser. Det är inte bara en ekonomisk fråga, det berör

även individen som ska se utbildningen som meningsfull.

Om man nu ser begränsningar i karriärmöjligheterna måste det finnas en större medvetenhet

om konkurrens om högutbildad arbetskraft. Hur ser man på utvecklingsmöjligheter för

akademiker?
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Bilaga 1

Intervjuguide
Kan du kortfattat beskriva ditt tjänsteinnehåll och dina ansvarsområden
(befattning, utbildningsbakgrund)?

Finns det särskilda mål eller någon formulerad verksamhetsidé för Fk? I så fall vilken/vilka?

Vilken utbildningsnivå har de anställda hos Fk? Finns det olika yrkesgrupper?

Styr individen själv behovet av kompetensutveckling eller styrs det genom den ansvarige
chefen?

Har den enskilde individen handlingsfrihet och valmöjligheter hur dennes
kompetensutveckling ska genomföras?

Vem fattar besluten vad gäller personalutbildning? Är de anställda delaktiga i
beslutsprocessen?

Erhåller ledningen intern respektive extern utbildning? I så fall i vilken form och omfattning?

Hur tror du att framtida förändringar kommer att påverka Fk vad gäller: arbetsinnehåll,
arbetsorganisation och arbetsformer, tjänstesammansättning?

Förutser du att kompetenskraven vid Fk under den närmaste 5-årsperioden kommer att
förändras och i så fall hur för de anställda/ de olika yrkesgrupperna?

Varför förändras kompetenskraven?
Vilka kompetenskrav kommer att öka mest i framtiden?
Vilken yrkesgrupp anser du har störst behov av kompetenshöjande insatser?

Hur har ni hittills försökt att tillgodose behov av kompetens vid Fk?
- I vad mån har ni förlitat er på rekrytering eller omplacering av personal?
- I vad mån har ni använt er av extern eller intern utbildning i form av t.ex. kurser?
- I vad mån har ni använt er av andra former av upplärning, t.ex. att lära av varandra i

arbetet, gå bredvid, att få handledning?
- I vad mån har ni arbetat med att förändra organisationen (t.ex. arbetsrotation)?

Kombineras olika kompetenser i t ex arbetsgrupper? I så fall, hur fungerar dessa?

Är kunskaperna generell användbara eller specifika för det arbetsområde individen jobbar
med?

Finns det någon uttalad policy/strategi vad gäller kompetensutvecklingsfrågor vid Fk ?
Om ja:

- Vad är det centrala innehållet i den vad gäller kompetensutveckling?
- Vilket/vilka motiv finns för att satsa på kompetensutveckling?
- Vem/vilka ska få kompetensutveckling?
- På vilket sätt ska de få kompetensutveckling?



Om nej, varför inte?

I hur hög grad utvärderas de olika insatser för kompetensutveckling som idag görs vid Fk?
Sker någon form av uppföljning?

Hur anser du att man på bästa sätt kan tillgodose kompetenskrav och behov av
kompetensutveckling?

- Satsa mer på planerad personalutbildning
- Satsa mer på andra utbildningsinsatser som olika utvecklingsprojekt
- Skapa ökade möjligheter för lärande och erfarenhetsutbyte i det dagliga arbetet
- Rekrytera utbildad personal

Var har hittills tyngdpunkten legat när det gäller att tillgodose behoven av kompetens, dvs vad
har varit viktigast?


