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Innehåll

• Bakgrund
• Resultat: Yrkesresan 
• Uppföljning
• Fortsatt utveckling



Bakgrund: socialtjänstens myndighetsutövning barn och unga

• ökad detaljreglering i föreskrifter, allmänna råd och lagstiftning
• ökat antal utsatta barn och unga som behöver socialtjänstens hjälp och stöd

d v s både krav och behov ökar

• hög personalomsättning bland socialsekreterare och arbetsledare
• svårt att både rekrytera och behålla personal

• glapp mellan socionomutbildning och verksamhet



Bakgrund

• IFO-chefsnätverket uppdragsgivare

• Många inblandade i olika aktiviteter under flera 
års tid: ex kartläggningar, fokusgrupper, dialoger, 
forskning, konferenser, handlingsplan och 
rapporter 

• Läs mer på: www.grkom.se/yrkesresan

http://www.grkom.se/yrkesresan


Resultat: Yrkesresan

• En gemensam satsning på kompetens och 
stabilitet

• Vänder sig till personal inom socialtjänstens 
myndighetsutövning barn och unga

• Alla 13 kommuner i GR är delaktiga –
treåriga avtal

• Lansering maj-17



Innehåll

• Introduktion för nya 
socialsekreterare

• Vidare 
kompetensutveckling 
för socialsekreterare

Paketering av innehåll

• Struktur för lärande

• Webbaserad 
lärplattform: 
www.yrkesresan.se

Två projekt

http://www.yrkesresan.se/


Arbetsprocess

1. Definierade kunskapsmål

Mål InventeringTeman Struktur



Olika former av kunskap

Förtrogenhet veta vad, vara bekväm med, ha omdöme

Färdighet veta hur

Förståelse veta varför

Fakta veta att

Kunskapsmål blir: att veta, att förstå, att kunna



Arbetsprocess

1. Definierade kunskapsmål (Fakta, Förståelse, Färdighet)
2. Grupperade mål i teman
3. Inventerade befintliga filmer, webbutbildningar, litteratur mm
4. Skapade struktur ”paketerade”

Mål InventeringTeman Struktur



www.yrkesresan.se

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

• Innehåll för socialsekreterare
• Bokningssystem
• Administrativa sidor för kommunen



Uppföljning: Vad deltagarna tyckte om webbplatsen



0 - 2 år 2 - 5 år 5 år + 

• Resetema
• Varje ny socialsekreterare får ett eget konto
• Behöriga till olika resor beroende på tid i yrket



Resan för Ny 

• En resväg med totalt sju hållplatser



Lokal introduktion är första hållplatsen

• Välkommen till kommun X!
• Information från den egna 

kommunen/stadsdelen
• Möjlighet att lägga till text, film, bild
• Länka till intranät



Utbildningen börjar 
på andra hållplatsen

• Efter 3-4 mån in yrket
• Utbildare är personal från 

kommunerna



Utbildningen 
fortsätter med 
valfri resväg

• Fem olika kurser på 
relevanta teman

• Vissa specifika för 
socialtjänstens barn och 
unga

• Andra möjliga att 
samordna med andra 
målgrupper



Varje hållplats 
innehåller

1. Förberedelser

2. Kursdagar 

3. Efterarbete 

- fakta 

- förståelse

- färdighet



1. Förberedelser



2. Kursdagar



3. Efterarbete



Uppföljning av Yrkesresan

Om kurserna
• Digitala enkäter på kursdagar
• Quiz på kursdagar
• ”Klassisk” kursutvärdering (lokal, mat, föreläsare)

Om bakgrund, syn på yrket, framtid mm 
• Före-enkät (innan inledande kurs)
• Efter-enkät 1 (efter inledande kurs)
• Efter-enkät 2 (efter två år/steget Ny avklarat)



Något som var särskilt bra? 
Citat från uppföljning av kursen: Handläggning med barnet i centrum

Väldigt bra kurs, genomtänkt och 
genomarbetad. Gav mycket info 
om arbetet samt förmedlade en 
positiv känsla av sitt arbete vilket 
är viktigt i ett långtgående 
perspektiv. Känns som att det 
satsas på socialsekreterare i och 
med den här kursen vilket bådar 
gott inför framtiden.

Upplägg och att inte pressa, stressa 
fram informationen. Vanligtvis är det 
mycket information som ska fram på 
kort tid vilket gör att få saker faktiskt 
fastnar. Här gavs tid för reflektion 
under tiden vilket jag tror fördjupar 
kunskapen och gör att den kvarstår på 
ett annat sätt.

Grafiken, 
föreläsarna 
och maten!



Fortsatt utveckling 

• Yrkesresan för ny
• mer innehåll 
• ”färdigställas”

• Fler resor 
• Van
• Erfaren
• Arbetsledare/chef



Spridning av Yrkesresan

1. Utökning

• Lika målgrupp 

• Närliggande 
regioner

2. Spridning

• Lika målgrupp 

• Regioner längre 
bort

3. Nyutveckling

• Nya målgrupper

• På GR
• Närliggande 

regioner 
• Regioner längre 

bort



Tack för uppmärksamheten! 

Cristina Dahlberg, projektledare
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR

073-234 34 09
cristina.dahlberg@grkom.se
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