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Sammanfattning 
Hösten 2007 startade ett traineeprogram i Linköpings kommun för att öka antalet ledare med 

flerkulturell kompetens. Programmet startade med fyra deltagare och längden på programmet 

var fastställd till sex månader. I programmet ingår att traineerna får kunskap om kommunen, 

olika verksamhetsområden samt arbetsmetoder. Delarna i programmet har varit på tre olika 

nivåer; central, lokal och individuell nivå. 

 

Linköpings kommun har gett uppdraget till CMA att utvärdera hur arbetet med programmet 

har fungerat så här långt i termer av vad man tycker om programmet, vilka lärdomar vi kan 

dra av arbetet och hur kommunen ska arbeta med programmet i framtiden. Informationen som 

ligger till grund för utvärderingen har tillhandahållits genom intervjuer med fyra traineer, fyra 

chefer, ansvarig tjänsteman för programmet, två politiker samt två fackliga representanter. 

Totalt har samtal genomförts med 13 personer.  

 

 Vad är helhetsintrycket av traineeprogrammet? 
 

En utvärdering av arbetet med programmet visar en positiv syn från personerna som varit 

inblandade i programmet. Nästan samtliga är överens om att programmet är bra och att det 

behövs men de är även överens om att det finns saker att arbeta med i framtiden. Programmets 

styrkor ligger i den samverkan som har funnits och fortfarande finns på lokal nivå. Att 

traineerna på nära håll fått följa vad det innebär att vara i ledar-/chefsbefattning och sedan 

reflektera över situationerna som uppstått, både själva och ihop med mentorerna. 

Utbildningarna som traineerna fått har varit bra men arbetsbelastningen upplevs skiftande. 

Vidare noterar vi att det finns en glidning mellan informationen från tjänstemannahåll och hur 

den uppfattats både hos deltagarna och fackliga representanter.  
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 Vilka lärdomar kan vi dra utifrån programmet? 
 

”Diskutera igenom förväntningar”  

• Inför det fortsatta arbetet med programmet bör tydligheten i programmet förbättras 

i termer av vilka förväntningar programansvariga och programdeltagande har på 

varandra. Det är viktigt att diskutera igenom målbilden hos både traineerna och 

ansvariga för programmet för att säkerställa att förväntningarna överensstämmer. 

 

”Regelbunden uppföljning” 

• En regelbunden uppföljning under programmets gång efterfrågas i större 

utsträckning. Det upplevs positivt om programmet i större utsträckning kan 

utformas efter det individuella behovet, på samma sätt som vid upplägget av den 

fjärde traineens program. Med en regelbunden uppföljning kan även traineernas 

arbetsbelastning regleras, både uppåt och neråt beroende på behovet.  

 

”Involvera facken” 

• Om facket involveras tidigare blir förankringen ute i organisationen bättre vilket är 

en klar fördel eftersom det är deras medlemmar som traineerna sedan ska arbeta 

tillsammans med.  

 

 Vad ska Linköpings kommun göra med programmet i framtiden? 
 

Nästan samtliga intervjuade är överens om att programmet ska fortsätta även om det finns en 

viss nyans i svaren. Programmet behövs i kommunen men frågan är på vilket sätt kommunen 

ska fortsätta sitt arbete. Både från politiskt som fackligt håll ser man att programmets centrala 

finansiering är fortsatt viktig punkt för programmet. 

 

Nästan samtliga är överens om att programmet skall vara inriktat på en tjänst där behov finns 

utifrån avgång/pension vilket varit fallet för den fjärde traineen. En variant på detta upplägg är 

även möjligheten att programmet utformas mot en direkt tjänst där tjänsten söks i konkurrens 

med en sedvanlig tillsättning.  
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Att arbeta mot en tjänst ger en trygghet till den framtida rollen som chef/ledare i Linköpings 

kommun och underlättar planeringen av det individuella upplägget på programmet. Några 

deltagare lyfter fram att det kan finnas en styrka i att se flera olika verksamheter under 

programmets gång, detta för att se att det finns olika sätt att bedriva ledarskap på.  

 

Grunderna i programmet är bra där tempot på innehållet bör anpassas efter deltagande 

individer. Det är också önskvärt att ha flexibiliteten att omforma programmet efter att det har 

startat utifrån var man ser att utbildningsinsatser behövs. Denna metod har använts vid 

programupplägget för den sista traineen vilket upplevs som väldigt positivt.  
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Inledande om utvärderingen 

Bakgrund 

Linköpings kommun har under de senaste decennierna vuxit i snabb takt och är med sina 

140 000 invånare Sveriges femte största kommun. Kommunen sysselsätter cirka 8 000 

anställda i den egna verksamheten och cirka 1 500 personer arbetar med kommunala 

beställningar hos externa arbetsgivare.  265 personer arbetar på en ledande befattning/chef 

inom kommunen. 

 

Av Linköpings kommuninvånare har 12,5 procent utomnordisk bakgrund och kommunen 

arbetar sedan flera år aktivt och strategiskt för att bli en mångfaldsorienterad kommun. I den 

kommunala organisationen finns idag 7 procent som har utomnordisk bakgrund och på 

ledande befattningar är motsvarande siffra drygt 2 procent. (6 personer, Linköpings 

personalbokslut, 2007) 

 

Linköpings kommun har en önskan att några av kommunens nya ledare förutom att motsvara 

kommunens ledarprofil, även har kunskaper och erfarenheter av integration och att komma 

som invandrad till Sverige. Inom kommunen har följande mål sats upp: 

 

”Linköpings kommun skall vara nationellt ledande inom jämställdhet och 

mångfaldsområdet.” (Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för Jämställdhet & mångfald 

2007 – 2010) 

 

”Kommunens rekrytering bör avspegla mångfalden och därmed den erfarenhet, kunskap och 

förmåga som finns hos Linköpingsborna. Detta höjer den totala kompetensnivån hos 

personalen och bidrar till ett effektivt nyttjande av resurser.”  (Linköpings personalpolitiska 

program)  

 

”Andelen chefer och medarbetare med utomnordisk bakgrund skall öka jämfört med 2007.” 

(Verksamhetspersonalstrategi mål för Jämställdhet och mångfald) 

 

Linköpings kommun sökte till 2007, som ett led i detta, fyra traineer att placeras i den 

kommunala organisationen. Tre har nu genomfört programmet och är tillsvidareanställda som 
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chefer eller specialister i kommunen medan den fjärde deltagaren är i slutskedet av 

traineeprogrammet och kommer sedan att placeras på en ledande befattning i kommunen.  

 

I programmet som sträcker sig över sex månader ingår att traineerna ska delta i ett gemensamt 

program för att få kunskap om kommunen, olika verksamhetsområden samt arbetsmetoder. 

Programmet har varit uppdelat på tre olika nivåer; central, lokal och individuell nivå enligt 

nedan: 

 

• Central nivå: traineerna deltar i centralt kompetensutvecklingsprogram som ingår i 

den ordinarie och befintliga chefsutvecklingen. 

• Lokal nivå: traineerna deltar i befintlig lokal kompetensutveckling och 

introduktion som anordnas av den arbetsplats där de har sin placering. De får 

möjlighet att följa kommunens lokala utvecklingsprogram. 

• Individuell nivå: under året har traineerna möjlighet till individuell komplettering 

inom vissa kompetensområden om så behövs. Detta planeras och administreras av 

närmaste chef och projektledning. 

• Traineerna kommer att genomföra ett eget projektarbete vars innehåll beslutas i 

samråd med närmaste chef och används sedan för att utveckla den egna 

verksamheten. 

• En erfaren chef som handledare/coach för att överföra kunskapen från erfarna 

chefer till framtida ledare. 

 

Traineeprogrammet finansieras centralt genom lön och utbildningsinsatser. Den lokala 

finansieringen omfattar befintlig kompetensutveckling och introduktion som är knuten till den 

enhet eller förvaltning där traineen är anställd. Rekryteringen i programmet har skett utifrån 

kommunens riktlinjer för såväl externa som interna rekryteringar av chefer/ledare. Kravprofil, 

urval och intervjuer har skett i samverkan med projektledning, personalchef och närmaste 

chef.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med utvärderingen är att utvärdera Linköpings kommuns traineeprogram för blivande 

ledare med flerkulturell kompetens i termer av vad tycker man om programmet, vilka 

lärdomar kan vi dra av arbetet och hur ska kommunen arbeta med programmet i framtiden.   

 

En nedbrytning av syftet resulterar i följande specifika frågeställningar:  

 

• Vad är helhetsintrycket av programmet? 

• Vilka lärdomar kan vi dra av programmet? 

• Hur ska Linköpings kommun fortsätta arbetet med programmet? 

 

Avgränsningar 

Denna utvärdering avser programmets innehåll, det vill säga utvärderingen behandlar 

perioden från augusti 2007 då programmet startade med tre deltagare till nu då en fjärde 

trainee är i slutskedet av programmet . 

 

Genomförande 

För att fånga upp reflektioner inför Linköpings kommuns fortsatta arbete med 

traineeprogrammet genomfördes samtal med personer som varit delaktiga i programmet eller 

har en påverkan på det. Inför samtalen togs en semistrukturerad intervjumall fram av CMA 

som godkändes av ansvarig på Linköpings kommun. Tiden för intervjuerna var satt till 45 

minuter. Utvärderingen har genomförts under perioden oktober – december 2008 där 

intervjuerna genomfördes under perioden 24.e oktober 2008 till 19.e november 2008 . I 

intervjuerna diskuterades utvärderingens övergripande frågeställningar, se bilaga 2.  

 

Informationen som ligger till grund för utvärderingen har tillhandahållits genom intervjuer 

med 13 personer. Varje respondent kontaktades inledningsvis av CMA för att bestämma en 

tid för intervju, vid denna kontakt mailades även de övergripande frågeställningarna ut. Detta 

för att respondenterna skulle få tid att tänka igenom frågeställningarna innan intervjutillfället. 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade samtal där kontexten styrde samtalets form. 
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Varje intervju spelades in och har sedan transkriberats innan analysen. Transkriberingen av 

intervjun har mailats till de respondenter som ville detta. 

 

Vid CMA har främst Mårten Jacobson arbetat med projektet med bidrag av Henrik Brandes 

vid analysen. Faiz Jaber, personalstrateg, har fungerat som uppdragsgivare hos Linköpings 

kommun.  

 

Om rapporten 

Det är en ganska heterogen grupp som har intervjuats med avseende på inblandning och 

kunskap om programmet. En kategorisering av personerna som intervjuats har därför gjorts i 

en påverkandegrupp och i en deltagandegrupp. I deltagandegruppen ingår personer som varit 

direkt inblandade i programmet, fyra traineer, två mentorer, två chefer samt programansvarig 

tjänsteman. I påverkandegruppen ingår personer vars synpunkter är viktiga inför det 

kommande arbetet; två politiker samt två fackliga representanter.  Varje frågeställning 

redovisas uppdelad på de två grupperna i rapporten. 
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Helhetsuppfattningar om traineeprogrammet 

Programdeltagarnas helhetsuppfattning 

Deltagandegruppen är positiv till programmet, sju av nio programdeltagare är som helhet 

nöjda med det. Samtliga programdeltagare är överens om att programmet är bra och att det 

behövs men även om att det finns saker att arbeta med i framtiden. Programmets styrkor 

ligger i den samverkan som funnits och fortfarande finns på lokal nivå. Att traineerna på nära 

håll fått följa vad det innebär att vara i chefsbefattning och sedan reflektera över situationerna 

som uppstått, både själva och ihop med mentorerna.  

 

Deltagarna är överens om att programmet gett dem mycket på det personliga planet genom att 

de stött på en problematik kopplad till programmet. Med problematik avses här att 

organisationen kanske inte varit mogen för åtgärder av den här typen. Deltagarna har fått 

förklara sig främst på central nivå i termer av vilka de är, vad de ska göra, hur de blivit 

rekryterade, huruvida de har rätt kompetens med mera. En diskussion som bottnar i att flera 

som sökte till programmet inte hade den kompetens som avsetts. Dessa kom sedermera heller 

inte med i programmet men i den kommunala organisationen har detta spritt sig och påverkat 

arbetet för traineerna. 

 

När programmet startade var målbilden bra men vissa brister upplevdes i information som 

gick ut. Informationen upplevdes som otydlig och för omfattande, främst informationen som 

gick ut till ledare och chefer i Linköpings kommun. Det är viktigt att informationen är enkel 

och lätt att ta till sig. 

 

Vid inledningen av det första traineeprogrammet upplevde deltagarna att förväntningarna som 

fanns på dem var otydliga. Deras egna förväntningar på programmet var även de otydliga, de 

visste inte vad programmet skulle resultera i. Ännu mer information hade behövts eftersom 

programmet var nystartat, både till traineerna och till mentorerna för att säkerställa målbilden. 

 

Vidare upplever programinblandade att utbildningen varit gedigen, men det finns en spridning 

mellan traineerna om hur arbetsbelastningen upplevdes. Synpunkter förs fram att styrningen 

och uppföljningen under programmets gång kan bli ännu bättre. Programmet har arbetat med 

samma styrning av personer med olika bakgrund och inte utgått från det individuella behovet. 
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Detta är dock något som programansvariga är medvetna om och arbetssättet har ändrats efter 

det inledande programmet. I arbetet på den lokala nivån kan vi se att det upplevdes splittrat 

där traineerna ena dagen skulle vara på sin lokala placering och nästa dag på central 

utbildning, genom detta missade de uppföljningen, kontinuiteten och helheten som fanns på 

den lokala placeringen.  

 

Vid upplägget av det program som den fjärde traineen genomför är den individuella 

anpassningen större vilket upplevs som väldigt positivt. Främst på grund av att det ger en 

trygghet att deltagaren får den kunskap som behövs för att klara av arbetet. En trygghet som 

lyfts fram finns även i att traineerna från dag 1 haft en tillsvidareanställning i Linköpings 

kommun. 

 

Några deltagare för fram att den etikett som sattes på programmet kan kännas felaktig. Den 

generella uppfattningen om en trainee är att den är relativt nyutbildad inom sitt område. Så 

genom att använda den etiketten skapas en bild av deltagarna som i detta fall inte ansågs 

stämma. 

 

Påverkandegruppen helhetsuppfattning 

Inom påverkandegruppen är uppfattningen om programmet spridd, två av fyra tycker att 

programmet har varit bra.  

 

Att Linköpings kommun har startat ett program som resulterat i att traineerna nu finns på 

ledartjänster i kommunen ser politikerna som mycket positivt. Målet med programmet var att 

öka antalet medarbetare i organisationen som är chefer och har annan bakgrund än personer 

födda i Sverige. Ytterligare en positiv aspekt finns i själva processen som startat genom att 

organisationen tvingas tänka i termer av vilka mål som fullmäktige pekat ut för sina 

personalpolitiska områden. 

 

Samtliga i gruppen anser att deras kunskap om programmet är låg och de har svårt att uttala 

sig om detaljer rörande programmet. Det är även den främsta anledningen till att de fackliga 

representanterna inte kunnat ta ställning till programmet. Genom att involvera facken tidigare 

så får programmet en förankring i organisationen. Facken företräder personalen som de nya 
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cheferna/ledarna ska arbeta tillsammans med vilket gör att deras synpunkt om programmet 

blir väldigt värdefull.  

 

Båda de fackliga företrädarna har blivit medvetna om programmet först när programdeltagare 

skulle placeras ute i verksamheten. Ansvariga för programmet hävdar i sin tur att information 

om programmet gått ut internt i organisationen och de finansiella medlen för programmet har 

informerats i MBL-gruppen. Vi kan bara konstatera att informationen mellan parterna brustit. 
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Traineeprogrammets innehåll och lärdomar 

Programdeltagarnas syn på innehållet 

Det finns en spridning mellan programdeltagarna hur man upplevt programmet. Deltagarna är 

överens om att utbildningarna som de fått har varit mycket lärorika och generellt är deltagarna 

nöjda med innehållet men man ser att arbetet utifrån det individuella behovet varit eftersatt. 

Deltagarna har istället fått utbildningar tilldelade på en central nivå. Programansvariga är 

medvetna om att den individuella kompetensen hos de tre första traineerna inte beaktades 

tillräckligt. Syftet med det första traineeprogrammet var dock inte att programmet skulle utgå 

från det individuella behovet utan styras efter en förutbestämd plan. Den fjärde traineen 

upplever att upplägget utifrån det individuella behovet varit bra, planering av programmet har 

skett i samråd med närmaste chef och sedan stämts av med programansvarig tjänsteman.  

 

Programinnehållets stora fördel har varit den lokala förankringen som programdeltagarna fått 

genom att vara placerade på en enhet. Genom detta har de fått se hur verksamheten fungerar 

och vilka uppgifter de kommer att möta i rollen som ledare/chef. Denna fördel blev inte lika 

tydlig för en av programdeltagarna som fick ny chef under perioden. En trainee önskar att 

innehållet i programmet bör vara ännu mer planerat och att en mer regelbunden uppföljning 

ska ske under programmets gång, detta för att stämma av hur traineerna upplever 

arbetsbelastningen. 

 

Bilden av programmets nuvarande längd på sex månader är splittrad. Synpunkter har 

framkommit både om att programmet är för kort, för långt samt lagom.  

 

Under programmets gång har deltagarna fått arbeta med ett projektarbete med anknytning till 

verksamheten där de varit placerade. Även på denna punkt kan vi se en spridning i gruppen 

avseende hur detta har upplevts. Några har upplevt det som en belastning medan andra har 

sett det som en möjlighet att fördjupa sig i en konkret uppgift. Att uppgiften måste ha 

anknytning till enheten där traineen varit placerad kan innebära en begränsning på möjliga 

projektarbeten. Att göra ett projektarbete upplevs som positivt men ämnet måste kännas 

relevant för den framtida rollen.  
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Påverkandegruppens syn på innehållet 

Att öka antalet chefer/ledare i Linköpings kommun med utomnordisk bakgrund initierades 

från politiskt håll och lades som en beställning på tjänstemannanivå. Intervjuade politiker är 

nöjda med upplägg och utformning av programmet. Antalet ledare med utomnordisk 

bakgrund har som en följd av detta ökat i Linköpings kommunala organisation vilket var 

målet.  

 

Vi kan se att det finns ett önskemål från fackligt håll att involveras vid utformningen av 

innehållet i programmet. 

 

I övrigt är det svårt för personerna i den här gruppen att uttala sig om programmet i annat än 

hypotetiska termer eftersom den egna kunskapen anses för låg för att uttala specifikt om 

programmet. 

 

Möjliga lärdomar 

”Diskutera igenom förväntningar”  

• Inför det fortsatta arbetet med programmet kan tydligheten i programmet förbättras 

i termer av vilka förväntningar programansvariga och programdeltagare har på 

varandra. Onödig tid gick till att diskutera tjänsteplaceringen för de traineer där 

denna inte var klar vid programmets start. Vidare är det viktigt att diskutera 

igenom målbilden hos både traineerna och ansvariga för programmet för att 

säkerställa att förväntningarna överensstämmer. 

 

”Regelbunden uppföljning” 

• Tanken att tillhandahålla mycket utbildningar har varit god från programansvarigas 

sida men utbildningarna måste kännas relevanta för deltagarna. Om tanken är att 

programmet ska arbeta med utbildning utifrån det individuella behovet så behöver 

programupplägget diskuteras i flera steg utifrån var man ser att det finns 

kunskapsluckor hos individen. Denna metod har använts vid upplägget av den 

fjärde traineens program. Med en regelbunden uppföljning kan även traineernas 

arbetsbelastning regleras, både uppåt och neråt beroende på behovet.  
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”Involvera facken tidigare” 

• Genom att involvera facken tidigare så får programmet en förankring i 

organisationen. Facken företräder personalen som de nya cheferna/ledarna ska 

arbeta tillsammans med vilket gör att deras synpunkt om programmet är värdefull.  
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Traineeprogrammets framtid 

Programdeltagarnas syn på framtiden 

På en direkt fråga är samtliga personer i deltagandegruppen överens om att programmet ska 

fortsätta även om det finns en viss nyans i svaren. Programmet behövs i kommunen men 

frågan är på vilket sätt kommunen ska fortsätta sitt arbete. 

 

Grunderna i programmet är bra men tempot på innehållet bör anpassas efter deltagande 

individer. Det är också önskvärt att ha flexibiliteten att omforma programmet efter att det har 

startat utifrån var man ser att utbildningsinsatser behövs. Denna metod har använts vid 

programupplägget för den sista traineen vilket upplevdes som väldigt positivt. 

 

Nästan samtliga i deltagandegruppen är överens om att programmet skall vara inriktat på en 

tjänst där behov finns utifrån avgång/pension vilket varit fallet för den fjärde traineen. Det ger 

en trygghet till den framtida rollen som chef/ledare i Linköpings kommun och underlättar 

planeringen av det individuella upplägget på programmet. Dock så lyfter några deltagare fram 

att det kan finnas en styrka i att se flera olika verksamheter under programmets gång, detta för 

att se att det finns olika sätt att bedriva ledarskap på.  

 

Påverkandegruppens syn på framtiden 

Inom påverkandegruppen är man överens om att programmet bör fortsätta men det finns två 

parametrar som är styrande vid det fortsatta arbetet med programmet. För att kunna fortsätta 

med programmet behöver det fortsättningsvis finnas en central finansiering, om denna punkt 

är både politiker och fackliga representanter överens. Den andra punkten är programmets 

framtida upplägg, där intervjuade politiker anser att det viktigaste är att hitta ett program som 

fungerar och det ansvaret ligger på tjänstemannanivå. De fackliga representanterna ser två 

möjliga programupplägg där skillnaden egentligen handlar om när traineerna blir tilldelade en 

tjänst i kommunen. Oavsett vilket upplägg som används i framtiden så utrycker facken ett 

önskemål att få vara delaktiga i större utsträckning vid det fortsatta arbetet med 

traineeprogrammet.  
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Den första upplägget är att utbilda en grupp i ett program så att de står sig starkare i 

konkurrensen, det vill säga gruppen gynnas genom utbildning. Viktigt är då att vara tydlig 

med vad som gäller och vilka löften man ger deltagarna, att vara tydlig med att deltagarna inte 

är garanterade en chefstjänst i kommunen, utan får söka den på samma sätt som övriga 

sökande i kommunen.   

 

Det andra upplägget är att deltagarna söker en tjänst och får utbildning parallellt som en 

inskolning till tjänsten. Tjänsten söks i konkurrens med en sedvanlig tillsättning där de 

fackliga är med i processen. Här kan det då vid tillsättningen finnas kriterier som är extra 

meriterande. De får inte hundraprocentigt ansvar på en gång utan slussas in i arbetet parallellt 

som de får relevanta utbildningar utifrån det individuella behovet. Vid en parallell inskolning 

så får traineen en mentor som är med och stöttar och det blir en ordentlig satsning.  

 

 

Sammanfattande reflektion 

Inför det fortsatta arbetet med programmet kan vi se att två möjliga upplägg diskuteras:  

 

Det första upplägget är att deltagarna söker en tjänst där behov finns utifrån avgång/pension 

och får utbildning parallellt som en inskolning till tjänsten.  De får inte hundraprocentigt 

ansvar på en gång utan slussas in i arbetet parallellt som de får relevanta utbildningar utifrån 

det individuella behovet. Vid en parallell inskolning så får traineen en mentor eftersom de går 

bredvid. 

 

En variant på detta upplägg är även möjligheten att programmet utformas mot en direkt tjänst. 

Tjänsten söks i konkurrens med en sedvanlig tillsättning. Relevanta utbildningar utifrån det 

individuella behovet tillhandahålls deltagaren. 

 

Det andra upplägget är att utbilda en grupp i ett program så att de står sig starkare i 

konkurrensen, det vill säga gruppen gynnas genom utbildning. Olika tjänster söks sedan i 

konkurrens med övriga i kommunen. 

 

Nästan samtliga tilltalade anser att det första upplägget är det som ska användas i framtiden. 
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Bilaga 2 Intervjumall 
 
 
1. Vilket är ditt helhetsintryck av programmet? 

Vad har varit programmets styrkor/positivt? 

Har det funnits några svagheter/problem? 

Har man lyckats lösa problemen som uppstått? 

 

 

2. Hur har traineeprogrammet fungerat för blivande ledare med 

flerkulturell kompetens? 
Programmets upplägg med ingående delar? 

Central nivå 

Lokal nivå 

Individuell nivå 

Projektarbete 

 

3. Vad ska Linköpings kommun göra med nuvarande traineeprogram? 
Vilka är framtidsutsikterna för programmet? 

Fortsätta som tidigare? 

Alternativa tillvägagångssätt? 

Vad kan förbättras? 

Hur kan programmet utvecklas? 

Vad är programmets potential? 

 


