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Sammanfattning 
 
Detta är en kvalitativ studie om kompetensförsörjning inom området vård och omsorg om 

äldre och funktionshindrade i Luleå kommun. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

Luleå kommun förbereder arbetet med kompetensförsörjningen inom området vård och 

omsorg om äldre och funktionshindrade, dels med avseende på rekryteringsbehovet till följd 

av pensionsavgångar och en åldrande befolkning, dels ambitionen att höja personalens 

kompetens och slutligen utifrån en ny arbetsmarknadssituation. Det sker idag en betydande 

generationsväxling på den svenska arbetsmarknaden då den stora gruppen 40-talister lämnar 

arbetslivet. Luleå kommun står inför både kvalitativa och kvantitativa utmaningar då en stor 

grupp 40 och 50-talister ska gå i pension. Härigenom uppstår ett ökat rekryteringsbehov av 

personal samt ett ökat behov av utbildad personal med lägst undersköterskeutbildning. I 

uppsatsen har ett antal nyckelord identifierats. Teori om kompetensförsörjning och 

organisation har använts. Slutsatser som kan dras är att Socialförvaltningen arbetar medvetet 

med att marknadsföra vård och omsorgsyrket på olika sätt och med hjälp av olika kanaler. 

Socialförvaltningen satsar på internutbildning och de har utvecklat en strategi och tagit fram 

metoder för att möta behovet av kompetensutveckling. Att arbeta med att bli en attraktiv 

arbetsgivare är en viktig punkt då de i dagsläget konkurrerar med privata aktörer på 

marknaden. 

 

 

 

Nyckelord: kompetensförsörjning - pensionsavgångar – rekrytering - kompetensutveckling 
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Abstract 

This is a qualitative study about human resource planning in the area concerning healthcare 

about elder, care about elder persons and care about persons with disabilities in the 

municipality of Luleå. The purpose of this study is to research and analyze how the 

municipality of Luleå is planning for the future, concerning healthcare about elder, care about 

elder persons and care about persons with disabilities, when it comes to human resource 

planning in competence. This is due to the fact that people are getting older which increases 

the amount of caretakers and lots of people in the municipality of Luleå will soon retire and a 

new market for private contractors has emerged. A major alternation in generation is now in 

process in Sweden due to a large amount of people born in the forties are now about to retire. 

The municipality of Luleå is up for a big challenge, both in a quantitative and qualitative 

perspective, when a large amount of people born in the forties and fifties are retiring. This 

will cause an increased demand in recruitment of personnel with the minimum of assistant 

nurse training. In the study, theory and concepts concerning improvement and assurance in 

competence and organizations have been used. Conclusions that can be drawn are that the 

Social Administration is working consciously with marketing different healthcare professions 

in different ways and by using different channels. The Social Administration is putting effort 

into inhouse training and they have come up with a new strategy and new methods to match 

the new demand concerning improvement and assurance in competence. To be considered as 

an attractive employer, is one important factor that the Social Administration is striving for, 

when they are competing on the market with private contractors.  

 

 

 

Keywords: human resource planning - retirements – recruitment - human resource 

development 
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Förord 
 
Ett stort tack till de informanter som tog sig tid att besvara mina frågor. Utan dessa hade 

denna uppsats ej varit möjlig. Jag vill även tacka min handledare Antony Lindgren för all 

hjälp och värdefulla synpunkter som han bidragit med. 

 

 

 

 

 

Anna Wikström 
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1. Inledning 
En betydande generationsväxling äger idag rum på den svenska arbetsmarknaden. Den 

generationsväxlingen är unik i sitt slag då det är en stor grupp 40-talister som ska gå i 

pension. Fram till år 2015 ska cirka 40 procent av den nuvarande arbetsstyrkan pensioneras, 

aldrig tidigare har det varit så många ska lämna arbetslivet under en så kort period. 

Generationsväxlingen står för dels inför kvantitativa utmaningar där den stora avgående 

generationen ska ersätts med ny arbetskraft och en kvalitativ förändring när det gäller 

kunskap och kompetens inom nya områden. Vissa sektorer i samhället kommer att drabbas 

hårt av generationsväxlingen och andra inte. Detta beror på vilken åldersstruktur som finns i 

de olika sektorerna. 40-talisterna är en dominerade grupp inom den offentliga sektorn därför 

kommer den att drabbas hårt av generationsväxlingen i jämförelse med övriga näringslivet. 

Under perioden 2000-2015 är det en halv miljon som ska pensioneras från den offentliga 

sektorn (Ohlsson & Broomé 2003).  

 

2004 beslutade regeringen att bilda en kommitté i syfte att utveckla metoder och skapa 

strategier för stöd till kommunerna för kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och 

omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen. Kommittén fick namnet 

Kompetensstegen. Den här nationella satsningen har genomförts år 2005-2007 (SOU 

2007:88). 

 

Enligt Luleå kommuns personalprognos för åren 2008-2016 kommer området äldre och 

funktionshindrade behöva 574 medarbetare vilket till största del beror på att andelen äldre 

kommer att bli större. Personal inom äldreomsorg och funktionshindrade kommer också att 

öka och målet är att kompetensnivån ska ligga på lägst undersköterskeutbildning medan 

andelen vårdbiträden, som har lägre utbildning, ska bli färre. Det kommer att uppstå ett stort 

behov av utbildad personal inom vård och omsorg inom de närmste åren. Mellan åren 2007-

2016 kommer pensionsavgångarna att öka från 32 procent av de totala avgångarna till att år 

2016 vara 41 procent av avgångarna (personalprognos 2008-2016 Luleå kommun).  

 

Rekryteringsbehovet ökar dels på grund av de stora pensionsavgångarna och dels på grund av 

att andelen vårdtagare i framtiden, blir allt fler. Det finns ett behov av kvalificerad personal 

med gymnasiekompetens eller högre som är stort. Många medarbetare kommer att gå i 

pension och många nya medarbetare kommer att behöva rekryteras, det ställer krav på 

kommunen.  En stor andel av de människor som går i pension de närmaste åren är dessutom 
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undersköterskor. Samtidigt ökar andelen äldre med ett ökat vårdbehov vilket innebär ett ökat 

rekryteringsbehov utifrån den demografiska konsekvensen med åldrande befolkning, vilket 

ställer ytterligare krav på kommunen. Ur ett sociologiskt perspektiv kan man se en 

generationsväxling som är stor i hela den offentliga sektorn. Jag är intresserad av att 

undersöka hur Luleå kommun avser att lösa problemet med en ökande andel äldre samt med 

ökande pensionsavgångar och kompetensbehovet. Med andra ord; hur arbetar Luleå kommun 

med framtida kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur Luleå kommun förbereder arbetet med 

kompetensförsörjningen inom området vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, dels 

med avseende på rekryteringsbehovet till följd av pensionsavgångar och en åldrande 

befolkning, dels ambitionen att höja personalens kompetens och slutligen utifrån en ny 

arbetsmarknadssituation.    

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur förbereder Luleå kommun arbetet med det ökade rekryteringsbehovet inom vård 

och omsorg?  

 Hur förbereder Luleå kommun arbetet med sitt ökade krav på kompetens hos 

personalen?  

 Hur förbereder Luleå kommun sin organisation för att i högre grad arbeta i en framtid 

där kommunens verksamhet är konkurrensutsatt? 

 

1.3 Avgränsning 

Utifrån arbetes omfattning har jag har begränsat mig till att undersöka 

kompetensförsörjningsarbetet på Socialförvaltningen ur ett lednings perspektiv. 

Yrkeskategorierna jag kommer att studera närmare är undersköterskor och vårdbiträden inom 

området vård och omsorg om äldre och funktionshindrade i Luleå kommun.  
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1.4 Tidigare forskning och undersökningar 

Den forskning som jag har hittat belyser dock inte alla delar i mitt problemområde utan är av 

en mer allmän karaktär vad gäller kompetens och generationsväxling.   

 

Kompetens, utbud och efterfrågan i generationsväxlingen 

 

Per Broomé, forskningsledare vid Malmö Högskola har skrivit en rapport som heter 

Kompetens, utbud och efterfrågan i generationsväxlingen. Den beskriver åldersstrukturerna i 

olika branscher och hur kunskapsöverföring sker i olika organisationer. Fram till 2015 

kommer en stor generation 90-talister att träda in i arbetslivet. Det är en unik situation då den 

stora generationen fyrtiotalister går i pension. Det har inte hänt tidigare att så många har 

lämnat arbetsstyrkan under en så kort period. Fyrtiotalisterna kommer att ersättas av lika 

många unga personer födda på senare delen av 80-talet och 90-talets första hälft. Broomé 

menar att det i generationsväxlingen finns problem som utgörs av en åldersmässig 

snevridning. Att det finns skillnader med avseende på kompetens mellan de äldre som går i 

pension och de unga som ska ersätta dem (SOU 2006:102). 

 

De ungas kompetens har en del karaktäriserande drag som skiljer dem från de äldre såsom att 

de har god kontakt med den tekniska utvecklingen, de har nya idéer och nya kunskaper. Sett 

ur ett biologiskt perspektiv har unga människor vissa fördelar i förhållande till äldre 

människor. De har bättre tekniska färdigheter, deras inlärningsförmåga och korttidsminne är 

bättre än de äldre vilket gör att de har ett försprång att anpassa sig till ny teknik, nya 

förhållningssätt och idéer. Unga människor har starkare kontakt med nya sociala och 

kulturella riktningar som ligger i tiden vilket kan handla om deras sätt att se på ledarskap, 

kvinnligt och manligt, etnicitet och medbestämmande. Den kompetens som de unga besitter är 

viktig för en organisations förnyelse och utvecklingsförmåga och i och med det för dess 

överlevnad på längre sikt (ibid). 

 

När det gäller kompetens finns det skillnader mellan de äldre och de unga. De äldre har med 

stigande ålder ökat kommunikationsförmågan, erfarenheten, insikten och klokheten som 

möjliggör att bättre förstå den värld vi lever i. De äldre har fått ett bra helhetsperspektiv och 

det längre minnet medför till ett mer kvalitativt tänkande. De äldre är duktiga på att hitta 
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flexibla, självständiga och alternativa lösningar på aktuella problem. De unga löser problem 

på ett förutsägbart och enkelspårigt sätt och de äldre utnyttjar sina mentala förmågor som 

förbättras med åren då med tanke på den verbala förmågan och det abstrakta tänkandet. 

Mognaden som kommer med ålder kompenserar för de biologiska försämringarna vilket leder 

till en ökning av produktivitet vid stigande ålder (ibid). 

 

De skillnader som finns mellan de äldres och ungas kompetens medför en asymmetri i 

arbetslivet och den kommer att betonas då många äldre lämnar arbetslivet och många unga 

träder in. Det kommer att ge olika effekter för olika typer av organisationer beroende på 

vilken ålderssammansättning organisationen har. Åldern har en viktig funktion i en 

organisation när det gäller lärandet. Broomé menar att den viktigaste faktorn för lärandet 

borde vara en mästare och lärlingrelation. Med det menas att de äldre bidrar med 

erfarenhetskunskaper och med de yngre kommer förnyelsekunskaperna. I organisationer med 

en äldre åldersstruktur krävs det av mästarna en överföring av erfarenhetskunskap till de unga 

och där de äldre kan dra nytta av de ungas förnyelsekunskap (ibid).  

 

Den offentliga sektorn kommer att påverkas av den framtida generationsväxlingen pga. 

fyrtiotalisterna utgör en stor del inom sektorn. I offentlig sektor finns många äldre och få unga 

människor vilket ger en hög medelålder. Jämförelsevis höga utbildningskrav innebär att man 

inte rekryterar i de lägsta åldrarna vilket innebär minskade utbytesmöjligheter mellan de unga 

och äldre. Problemen bundna till den rätta kompetensen inom de sektorer som har dessa 

åldersstrukturella mönster kan hindra förnyelse och försvaga expansionsmöjligheter (ibid). 

 

Luleå kommuns personalprognos 

 

Luleå kommun har på sin hemsida publicerat en personalprognos gällande framtida 

rekryteringsbehov för åren 2008-2016. Prognosunderlaget baserar sig på statistik från 

Sveriges Kommuner och Landsting. Personalprognosen visar att området äldre och 

funktionshindrade står för den största ökningen med en uppskattad ökning på 574 

medarbetare och detta beroende på att andelen 65 år och äldre i genomsnitt ökar med 2,2 

procent per år. Socialförvaltningens mål är att baspersonal inom området äldre och 

funktionshindrade ska lägst ha undersköterskeutbildning. Andelen vårdbiträden antas därför 

minska i prognosen medan andelen undersköterskor beräknas öka. Pensionsavgångarna ser ut 

att öka mellan åren 2007-2016 i åldersgruppen 55-70 år från att 2007 vara 32 procent av de 
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totala avgångarna till att år 2016 vara 41 procent av avgångarna. För hela tidsperioden står 

pensionsavgångarna för ca 39 procent av de beräknade totala avgångarna. Där de totala 

avgångarna är pensionsavgångar plus övriga avgångar. De övriga avgångarna innebär 

personer som med naturlig avgång lämnar kommunen och byter arbete (personalprognos 

2008-2016 Luleå kommun). 

 

Den genomsnittliga rörligheten det vill säga att personer slutar och lämnar sin befattning i 

kommunen genom pensionsavgång eller av andra orsaker beräknas vara 4,4 procent. 

Rörligheten beräknas inte minska. Personalprognosen visar på att pensionsavgångarna 

kommer att öka från 165 avgångar år 2008 till cirka 212 år 2016. Behovet av utbildad 

personal inom vård och omsorg kommer att öka. Kvalificerad personal ses som en avgörande 

faktor för att bevara kommunens ambitionsnivå med god kvalitet inom området (ibid). 

 

Det finns ett framtida rekryteringsbehov. Pensionsavgångarna fortsätter att öka över tid och år 

2015 beräknas 200 personer gå i pension vilket är en fördubbling mot tidigare år. Avgångarna 

beräknas vara konstanta mellan 190 till 200 personer med en topp år 2018 då 226 personer 

beräknas gå i pension. Mellan åren 2015-2019 kommer pensionsavgångarna vara cirka 200 

personer per år vilket är mer än en fördubbling mot tidigare år. (prognos pensionsavgångar & 

övriga avgångar 2010-2019 Luleå kommun) 

1.5 Disposition 

Första kapitlet inleds med en presentation av problemområdet samt varför det är intressant att 

undersöka ur ett sociologiskt perspektiv. I första kapitlet presenteras även syfte och 

frågeställningar. Därefter följer kapitel två innehållande en metoddel. I kapitel tre kommer en 

bakgrund till denna studie att presenteras. Därpå följer kapitel fyra med ett teoriavsnitt vilket 

belyser olika organisationsteorier och teorier om kompetensförsörjnng. Därefter följer ett 

empiriavsnitt där resultatet från datainsamlingen presenteras. Det sjunde och sista kapitlet 

innehåller diskussion, slutsatser och förslag på vidare forskning.    
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras först den metod som använts i uppsatsen. Därefter följer insamling 

av data och urval och därefter följer etik, reliabilitet och validitet. Slutligen beskrivs 

analysprocessen.  

2.1 val av metod 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod för att få svar på syftet och problemställningen. 

Den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse för problemställningen som ska undersökas. 

Genom olika sätt att samla data gör den kvalitativa metoden det möjligt att beskriva helheten 

av det sammanhang som ett fenomen innefattas i. Den möjliggör också en ökad förståelse för 

sociala förlopp och sammanhang. Man intresserar sig för att få fram det säregna och unika 

samt ge en beskrivning (Holme & Solvang 1997). Den kvantitativa metodens insamling av 

data utförs på ett sätt som kännetecknas av avstånd och urval och där enkät som instrument är 

ett utmärkande drag. Jag ville av informanterna få en djupare förståelse för hur de uppfattar 

och upplever problemställningen och få in det i ett sammanhang. En enkät visar det 

genomsnittliga eller representativa och inte det unika och säregna (Holme & Solvang 1997). 

2.2 Insamling av data  

Datainsamlingen grundar sig på eget bearbetat material vilket bestått av de fyra intervjuerna 

som genomförts i studien. För insamling av information har även rapporter och litteratur samt 

interna dokument från Socialförvaltningen använts.  

 

Intervjuerna utfördes under vårterminen 2011, vid intervjuerna användes tre olika semi-

strukturerade intervjuguider (se bilaga 1, 2 och 3) med möjlighet till följdfrågor. 

Intervjuguiderna var upplagda efter olika teman vilka var relevanta för studiens syfte. I semi-

strukturerade intervjuer finns en grupp frågor som liknar ett frågeschema, där frågornas 

ordningsföljd varierar. Intervjuaren har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till viktiga svar 

och intervjupersonen har stor frihet att forma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte 

komma i samma ordning som i intervjuguiden (Bryman 2009). Med intervjufrågorna har jag 

försökt belysa hur Luleå kommun arbetar med kompetensförsörjning. 
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2.2 Urval 

Vid kvalitativa studier vill man sträva efter att få en stor variation och inte ett antal likartade 

informanter. I urvalet ska det finnas variation men de mest extrema personerna bör undvikas. 

Det är alltså inte viktigt med ett statistiskt representativt urval vid kvalitativa intervjuer.(Trost 

2010).  

 

Den första kontakten med Socialförvaltningen togs via telefon där tid och plats bestämdes för 

möte och där den blivande informanten föreslog att en till person skulle vara med. Vid första 

mötet på Socialförvaltningen träffade jag dessa personer där jag presenterade mitt syfte och 

intresse för problemställningen. Vid mötet fick jag ytterligare två namn på personer jag kunde 

kontakta för en intervju. Ett så kallat snöbollsurval har används. Där tar forskaren 

inledningsvis kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen 

och använder dessa för att få kontakt med ytterligare informanter (Bryman 2009).  

 

Fyra tjänstemän med olika befattningar inom Socialförvaltningen har intervjuats. Intervjuerna 

ägde rum enskild på Socialförvaltningen och tog mellan 30-45 minuter. Samtalen spelades in 

med en bandspelare vilket är en fördel vid bearbetning av materialet då det upprepade gånger 

går att lyssna på.  

2.3 Etik 

Inför varje intervju fick informanterna ett informationsblad där studiens syfte framgick samt 

en kort presentation där jag berättade att jag är sociologistuderande vid LTU. I 

informationsbrevet framgick även Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav på forskning 

och vad det innebär.  

 

Intervjuerna är genomförda enligt dessa fyra allmänna huvudkrav på forskning. De fyra olika 

kraven är nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet 

(www.vr.se). Informanterna informerades både muntligt och skriftligt om de forskningsetiska 

principerna innan intervjun.  Nyttjandekravet utgår ifrån att allt material används enligt 

studiens syfte och endast i denna uppsats. Konfidentialitetskravet innebär att allt material från 

intervjun förvaras på en säker plats och både ljudinspelningar och skriftligt material raderas 

efter bearbetning och analys. För att säkerställa informanternas konfidentialitet kommer jag 

inte att nämna kön, ålder eller vilken befattning de har i organisationen.  
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Samtyckeskravet innebär att informanten kan delta i studien helt frivilligt och när som helst 

kan han/hon avbryta sin medverkan i studien. Informationskravet innebär att informanten 

informeras om syftet med studien och vad materialet kommer att användas till (www.vr.se).  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten i en mätning och avsikten är att 

forskarens resultat i en mätning ska kunna upprepas, genom att använda samma 

tillvägagångssätt ska samma resultat ska kunna uppnås (Ejvegård 2003). Vid kvalitativa 

intervjuer kan man inte enligt Trost (2010) förutsätta att situationen är statisk. Han anser att 

vid kvalitativa intervjuer finns ett problem med reliabiliteten. Trost (2010) pekar på att 

konstans det vill säga att ett fenomen eller attityd inte förändras, inte är i fokus vid kvalitativa 

studier. Att få samma svar på en fråga då den ställs vid olika tillfällen bygger på en 

föreställning om att konstans skall gälla dvs. att människan är stabil eller statisk i sina 

föreställningar, i sina beteenden och i sina åsikter. Det är just förändringarna som är av 

intresse vid en kvalitativ undersökning inte konstans (Trost 2010).  

 

Jag har utgått från tre teman vid intervjuerna där jag har belyst olika delar med de olika 

intervjuerna. Olika intervjuguider har används vid tre av de fyra intervjutillfällena pga. att 

informanterna har haft olika kunskapsområden. Intervjusituationerna har varit likvärdiga då 

de har ägt rum enskilt på Socialförvaltningen och intervjuerna har genomförts på liknande 

sätt, men intervjufrågorna har skiftat beroende på vilken av informanterna jag har intervjuat.  

 

En mätning med hög validitet mäter vad den är avsedd att mäta. Gör man en mätning med hög 

validitet använder man sig också av valida mätinstrument (Ejvegård 2003). I de teorier och 

rapporter jag har använt mig av förekommer en hel del begrepp som är centrala för denna 

kvalitativa studie. Dessa begrepp har därför varit centrala i de intervjuguider jag har använt 

mig av. För att öka validiteten i samband med intervjuerna diskuterades dessa begrepp med 

informanterna för att ensa deras och min syn på dessa begrepps innebörd, t.ex. vad de ansåg 

rymmas inom begreppet kompetensförsörjning. Informanterna som jag intervjuat är också de 

inom socialförvaltningen som dagligen arbetar och är ansvariga för dessa frågor som studien 

avhandlar och är inne i sitt kunskapsområde. Detta anser jag också öka validiteten i studien.  
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2.5 Analysprocess 

Kvalitativa intervjuer kan analyseras genom att man läser igenom det som skrivits ut och 

tänka igenom vad man såg och hörde under intervjutillfället. Den processen kan ge idéer och 

tankar som kan vara intressanta. Ett senare steg blir att tolka materialet med hjälp av de teorier 

man valt ut (Trost 2010). Utifrån de teman jag valt ut formulerades frågor till intervjuguiden. 

Intervjuerna spelades in på bandspelare för att sedan transkriberas och materialet skrevs sedan 

ut ordagrant. Därefter har det bearbetade materialet analyserats utifrån de teman jag hade i 

intervjuguiden och där texten lästs igenom flera gånger. Därefter plockades nyckelord ut 

varefter ett nytt tema utkristalliserades som jag sedan använt mig av i diskussionen och i 

empiridelen i uppsatsen. Materialet har sedan tolkats med hjälp av de begrepp och teorier som 

valts ut och är relevanta för studiens syfte. 

 

3. Bakgrund 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrundsbild till studien där en statlig utredning 

och en lägesrapport från Socialstyrelsen ligger till grund. 

 

Att lära nära 

2004 beslutade regeringen att bilda en kommitté i syfte att utveckla metoder och skapa 

strategier som stöd till kommunerna för kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och 

omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen. Kommittén fick namnet 

Kompetensstegen. Denna nationella satsning genomfördes år 2005-2007. Målgruppen var 

främst personalen som arbetar med äldre såsom vårdbiträden och undersköterskor men även 

annan personal. Den demografiska utvecklingen visar en gradvis ökning av andelen äldre i 

befolkningen. Den här utvecklingen brukar framhävas som en stor utmaning när det gäller den 

framtida omsorgen och vården av äldre. Det är enligt rapporten gruppen 65-79 år som 

kommer att öka femton år framöver (SOU 2007:88). 

 

Åren 2020-2030 kommer behovet av omsorg och vård bland 40-talisterna bli stora, detta i 

kombination med att 60-talisterna börjar närma sig pensionsålder. Dessa förändringar 

kommer att innebära högre krav och nya villkor för kommunerna när det gäller att kunna 

erbjuda alla äldre tjänster med god kvalitet. Den medicinska utvecklingen går framåt och 

innebär förbättrade möjligheter att hantera sjukdomar i allt högre ålder. Sjukdomar som 
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människor tidigare dog av är idag sjukdomar som människor överlever. Detta medför att 

kraven på omsorgen och vården ökar. De äldre lever längre men de har också ett mer 

komplext vårdbehov så personalens arbete kommer att förändras dels på grund av den 

medicinska och tekniska utvecklingen och dels genom det komplexa vårdbehovet. Detta leder 

till förändrade kompetenskrav för stora yrkesgrupper inom vård och omsorg om äldre (ibid). 

 

 

Konkurrens om arbetskraften 

Det finns även en utmaning som handlar om konkurrens om arbetskraften. I framtiden när 

rekryteringsbehoven ser ut att bli stora är det viktigt att individen känner att det är 

utvecklande och stimulerande att arbeta inom omsorgen och vården av äldre. Underskott på 

utbildad personal inom äldreomsorgen ses i framtiden som ett hot mot god kvalitet. 

Utbildningsstatistik från SCB visar att andelen vårdbiträden och undersköterskor med formell 

gymnasieutbildning inom vård och omsorg inte har ändrats under åren 2001-2005. 

Socialstyrelsen presenterar i en av sina undersökningar att 60 procent av kommunerna anser 

att det är ganska eller mycket lätt att rekrytera utbildad omvårdnadspersonal. Många 

kommuner har som mål att all personal ska ha minst gymnasial yrkesförberedande utbildning, 

men utvecklingen går inte åt det hållet.  Socialstyrelsen anser att den låga andelen personal 

med kompetens kommer att påverka kvalitetsutvecklingen negativt. Socialstyrelsen anser att 

det är viktigt att all personal ska ha en fastställd lägsta yrkeskompetens och att 

omständigheterna för lärande på arbetsplatserna ska bli bättre. Andelen vuxna som studerar 

kurser inom omvårdnadsprogrammet förmodas vara fyra till fem gånger så många som de 

som studerar på omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Vuxenutbildningen är den form av 

utbildning som i stort tillhandahåller omsorgen och vården av äldre med utbildad personal 

(ibid). 

 

Sökande med olika bakgrund 

Kommunerna anser att det är lätt att rekrytera personal till äldreomsorgen och de som söker 

sig till yrket har varierande bakgrund vilket i sin tur påverkar behoven av 

kompetensutveckling och fortbildning. De arbetssökande har väldigt olika 

utbildningsbakgrund det kan t.ex. handla om unga med omvårdnadsutbildning, vuxna med 

formell yrkesutbildning men som bygger på sin utbildning eller vuxna med annan 

vårdbakgrund från exempelvis handikapp- eller barnomsorgen. I dagens samhälle är det 



 16 

vanligt att man byter yrke eller bransch, avgångarna kan därför vara större än de 

pensionsavgångar som är lättare att förutse (ibid).  

 

 

 

Socialstyrelsens nationella lägesrapport om kompetensförsörjning inom 

kommunernas vård och omsorg om äldre 2006 

 

I socialstyrelsens rapport Kompetensförsörjning inom vård och omsorg äldre och 

funktionshindrade 2002 var syftet att skapa bättre förutsättningar för kommuner och företag 

att fullgöra sina åtaganden. Denna rapport är en lägesbeskrivning som visade hur läget såg ut i 

Sverige 2002 när det gäller kompetensförsörjning inom vård och omsorg av äldre och 

funktionshindrade. 2004 färdigställdes rapporten Investera nu! Handlingsplan för 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg där redovisas olika myndigheters förslag till 

handlingsplan som ska stödja investeringar i bättre arbetsmiljö och kompetens. 

(Socialstyrelsen 2003) och (Socialstyrelsen 2004). 

 

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2006 är en bra tillgång till yrkeskompetent personal en 

förutsättning för god kvalitet i vården och omsorgen om äldre. 

Socialstyrelsen har utfört en studie bland ett femtiotal kommuner och företag som tar upp hur 

rekrytering och kompetensutveckling ser ut i de slumpmässigt utvalda kommunerna, även tre 

privata utförare är med i studien. Studien har två syften, det första är att ge en bild hur det 

nationella rekryteringsläget ser ut och kompetensutvecklingen för personal inom 

äldreomsorgsverksamheten. Det andra är att visa hinder och möjligheter vid rekrytering samt 

behållning av personal och kompetensutveckling. Lägesrapporten visar att rekryteringsläget 

för undersköterskor och vårdbiträden med utbildning har förbättras vid jämförande år 2002 då 

Socialstyrelsens första studie genomfördes (Socialstyrelsen 2006). 

 

Rekrytering 

Lägesrapporten visar att behovet av åtgärder finns för att kommuner ska klara uppgiften med 

att rekrytera, behålla och kompetensutveckla sin personal. Några åtgärder som nämns är bättre 

stöd till chefer, utveckling av gymnasieskolans omvårdnadsprogram, ökat vuxenlärande samt 

bättre arbetsmiljöarbete. Förutom att rekryteringsbehoven är stora har det visat sig att det inte 

finns någon rekryteringsberedskap tillgänglig. Ungdomars intresse för 
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omvårdnadsprogrammet på gymnasiet har minskat de senaste 15 åren. Enligt SCB kommer 

bristen på personal med omvårdnadsutbildning i framtiden bli mycket stor. Det är flera 

faktorer som har inverkan på rekryteringsbehovet, men det är dels stora pensionsavgångar, 

dels att antalet äldre ökar samtidigt som de äldre blir äldre och därmed har större vårdbehov. 

Andra faktorer som har inverkan på rekryteringsbehoven är att allt mer vård och omsorg sköts 

i de äldres hem vilket antagligen kommer att påverka framtida rekryteringsbehov (ibid). 

 

Möjligheterna att rekrytera påverkas av olika faktorer t.ex. av hur många som utbildas inom 

de olika yrkeskategorierna, ökade och förändrade krav på utbildning men också av hur 

arbetsmarknadsläget och konjunkturen ser ut. För att behålla personal och underlätta 

rekrytering använder kommunerna sig av strategier som ökad utbildningskapacitet, förbättra 

arbetsmiljön, stimulera fler att söka utbildning och höjd genomsnittlig sysselsättningsgrad för 

personalen (ibid). 

 

Kompetensutveckling 

Samtliga kommuner som deltog i Socialstyrelsens undersökning har som krav att endast 

rekrytera personal med lämplig utbildning det vill säga utbildning som motsvarar vårdlinje, 

social servicelinje, omvårdnadsprogrammet eller linkande. Många kommuner uppger att det 

kompetenskravet kan vara svårt att hålla fast vid när det gäller vikarier under sommaren och 

timvikarier. Det kommunerna ser i framtiden är att kraven på spetskompetens inom områden 

som demens, hemsjukvård och socialpsykiatri kommer att öka. Åtta av tio kommuner som 

deltagit i undersökningen har gjort en behovsanalys eller liknande av 

kompetensutvecklingsbehovet hos personalen. Nästan alla deltagande kommuner har en 

strategi eller ett handlingsprogram för detta. Handlingsprogrammen kan t.ex. bestå av ett 

gemensamt utbildningspaket för all personal inom vård- och omsorgsområdet eller ett 

utvecklat program där personalen erbjuds en centralt organiserad grundutbildning (ibid). 
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4. Organisationsteori 
I kapitlet presenteras de teorier som är relevanta för besvarandet av syfte och  

frågeställningar. Först kommer ett organisationsteoriavsnitt därefter följer olika 

kompetensmodeller och teori om kompetensförsörjning. 

 

Organisationer har en stor betydelse för en individs liv. Genom organisationer kan människor 

nå en materiell, kulturell och social tillfredställelse. Att se ett samhälle utan organisationer är 

knappt möjligt idag. Organisationer grundas för att nå ett mål som inte är möjliga att nå med 

hjälp av en enskild individs arbete och de har en del allmängiltiga drag. De mest utmärkande 

dragen är mål, människor, struktur, aktivitet och kultur. Enligt Abrahamsson och Andersen 

(2007:11) kan en organisation kan definieras som: 

 

”En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av människor med syftet att nå 

givna mål”  

 

Organisationer är sociala fenomen. I organisationen finns en social struktur i form av en 

cirkelgång av händelser. Organisationer sitter ihop med hjälp av människors 

handlingsmönster som förbinder andra människors handlingsmönster inom en given struktur. 

Den eller de som har grundad och står bakom en organisation kallas organisationens 

huvudman. Konkurrens kan uppstå mellan organisationer där huvudmannens mål kan stå i 

motsatsställning till andra huvudmäns mål. (Abrahamsson & Andersen 2007). 

 

Det finns en tendens i samhället att dela in organisationer i en offentlig och en privat sektor, 

där privata enheter betecknas företag medan offentliga enheter betecknas ”institutioner”, 

”ämbetsverk” eller liknande. Organisationsteorin har för avsikt att vara generell. Syftet är att 

gå utöver enskilda branscher och enskilda sektorer i samhället där det gäller att försöka 

utveckla en allmängiltig kunskap om organisationer (Bakka et al. 2001).  

4.1 Byråkrati 

Byråkratin är en grundläggande organisationsform i industrisamhällena. Den innebär ett 

tankemönster som kan påträffas i många olika former. Med termen byråkrati menas 

kontorsstyre och benämningen har använts i offentlig sektor med offentligt anställda 

ämbetsmän men också inom den privata sektorn (Bakka et al. 2001).  
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Samhällsvetaren Max Weber som tillhör en av grundarna av den moderna sociologin 

studerade byråkratiseringsprocessen i samhället. För Weber var byråkratiseringsprocessen en 

funktionstyp det vill säga ett sätt för organisationer att arbeta på. Weber använde sig av 

idealtyper vid studier av olika fenomen i samhället, där idealtypen är en symbol för en 

händelse som en forskare försöker beskriva, en mall som forskaren kan arbeta efter. 

Idealtypen kan även beskrivas som ett metodologiskt verktyg som hjälper forskaren att 

komma nära en komplicerad verklighet. Weber konstruerade ett idealtypsbegrepp vilket han 

kallade byråkratin (Abrahamsson & Andersen 2007). Webers modell om byråkrati är inte en 

idealmodell som visar hur en organisation ska vara uppbyggd utan det är en ren modell som 

beskriver en allmän utvecklingstendens (Ahrne & Hedström 1999). 

 

De utmärkande dragen i en modern byråkrati enligt Weber är: 

 Arbetsdelning och specialisering 

Byråkratin har fasta kompetensområden för de enskilda befattningarna och avdelningarna. De 

anställda är specialiserade inom bestämda arbetsområden. 

 Hierarkisk struktur 

Det finns en klart fastställd hierarki med högre och lägre instanser dvs. ett ordnat system av 

över- och underordnade befattningar. De som har större befogenheter har uppsikt över dem 

som har mindre. 

 Generella regler 

Ämbetsutövningen följer generella regler. När det gäller den offentliga förvaltningen kan det 

handla om lagbestämmelser som ska administreras eller som man är utsatt för. För det privata 

företaget finns det inte bara lagbestämmelser utan seder inom branschen och fastställda 

regelverk. Weber lägger också tonvikten på ”tekniska  regler” dvs. olika slags kunskap som 

finns i organisationen. 

 Karriärsystem 

Arbetet utgår ifrån teoretisk utbildning såsom fackskolor, universitet och högskolor. Den 

byråkratiska idealmodellen ger en belöning till den som vill satsa och till duglighet. 

Anställning och befogenhet sker genom bedömning av kvalifikationer t.ex. examensbetyg 

(Bakka et al. 2001). 

 

Byråkratin är en hierarkisk och regelstyrd organisation som grundar sig på skrivna dokument 

och på specialistkunskaper. Idén är att arbetet med olika ärenden eller fall inte ska vara 



 20 

beroende av vilken person som råkar arbeta med fallet vid en viss tidpunkt. Tjänstemän som 

har likadan utbildning ska i princip vara utbytbara med varandra. Detta ger förutsättningar för 

en förutsägbarhet (Ahrne & Hedström 1999). Byråkratin som organisationsform har fått utstå 

en del kritik där den har benämnts med termer som opåverkbar och oåtkomlig (Abrahamsson 

& Andersen 2007). De fördelar som nämns med en byråkratisk organisationsform är 

stabiliteten att det finns ett regelverk och att ansvar och befogenheter är klart angivna 

(Granberg 2011). 

 

4.2 New public management 

4.2.1 Vad är New public management 

New public management är ett begrepp som brukar användas för att beskriva de förändringar 

som offentlig sektor har genomgått. Begreppet innehåller en mängd idéer som är lånade från 

näringslivet och de privata företagens sätt att styra sina organisationer. Idéer om att 

konkurrensutsätta och införa ett marknadstänkande i offentlig sektor dvs. stat, kommun och 

landsting, har diskuterats mycket under 1990-talet och är idag en realitet inom offentlig sektor 

(Almqvist 2009). 

 

Inriktningen inom New Public Management är att se företag och marknad som förebilder. 

Begreppet kund har fått en stor effekt och flera offentliga organisationer betraktar sin 

omgivning som kunder. Målstyrning är ett begrepp som också brukar nämnas som ett bra 

styrverktyg och där är idén är att politikerna ska sätta upp mål som sedan förvaltningen ska 

uppnå och att förvaltningen ska vara handlingsinriktad. Ser man tillbaka i tiden och beskådar 

hur företag och organisationer har styrts och organiserats kan en förändring urskiljas, där stora 

och långsamma industribyråkratier har ersatts av mer decentraliserat de former av 

organisering. Hood (1991 och 1996) menar att utformandet av policydokument och regler 

inom offentlig sektor ska bytas ut mot en tydlig målformulering och sedan uppföljning av 

måluppfyllelse, det blir då mer likt företags management (ibid).  

 

Organisationens vision, strategi och målformulering ska vara de mest framträdande delarna i 

styrprocessen, och inte centrala regelverk och professionella normer och omdömen. 

Exempelvis behöver inte ett sjukhus ledas av en chef som är läkare utan av en chef som är 

”manager” oavsett om denna chef är läkare eller inte (ibid). 
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Den offentliga sektorns utveckling har haft fokus på ett kvalitetsperspektiv det vill säga hur 

man ska öka möjligheten för medborgare och servicemottagare att påverka verksamheten. En 

ökad individualiseringstrend har också visat sig i samhället där den enskilde individen sätts i 

fokus. Där individer har rätten till självbestämmande, detta fenomen brukar benämnas 

”empowerment” (ibid).  

4.2.2 Konkurrensutsättning 

En av grundidéerna i New public management är att de traditionella offentliga 

verksamheterna såsom äldreomsorg, sjukvård och hemtjänst inte måste genomföras av stat, 

kommun eller landsting utan istället ska dessa verksamheter utsättas för konkurrens och som 

ett resultat av detta kan verksamheterna läggs ut på kontrakt till privata utförare. Det finns 

olika skäl till varför man väljer att konkurrensutsätta en verksamhet. Det hävdas att 

introducerandet av marknad och konkurrens inom offentlig sektor skulle medverka till 

förbättrad produktivitet och effektivitet, att verksamheter skulle bli kostnadseffektiva, att mest 

värde för pengarna skapas. Ett annat skäl skulle vara att arbetsmetoder i branschen blir 

kontrollerade när konkurrens pågår vilket kan förbättra den produktionstekniska effektiviteten 

(Almqvist 2009).   

 

Det finns forskning kring konkurrensutsättning som visar tecken på att konkurrensen i sig 

gynnar effektiviteten. Det är mindre viktigt om en verksamhet bedrivs i privat eller offentlig 

regi. T.ex. ett privat sjukhus är inte effektivare än ett offentligt bara för att det drivs i privat 

regi, skälet till det är att sjukhus som befinner sig i en konkurrenssituation tillsammans med 

andra sjukhus troligtvis är effektivare än sjukhus som inte gör det. Det centrala bör ligga på 

konkurrenssituationen och inte på ägarsituationen. (ibid).  

 

4.3 Kompetens 

Med kompetens menas formell behörighet för en bestämd uppgift. Det kan också innebära 

förmågan att genomföra en viss typ av uppgifter eller att handskas med en viss typ av 

situationer (Granberg 2009). Enligt Ellerström (1992:21) kan kompetens kan definieras som: 

 

”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext” 
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Vidare beskrivs det att det är förmågan att på ett lyckat sätt genomföra ett arbete samt att det 

finns en förmåga att identifiera, utnyttja och bredda det tolknings-, handlings- och 

värderingsutrymme som finns i ett arbete (Ellerström 1992). 

 

Granberg (2011) anser att kompetens består av samspelet mellan tre delar, nämligen kunskap, 

tillfället och viljan. Kunskap är grunden och kärnan, den är en grundförutsättning för 

kompetens, viljan är att man vill använda kunskapen och tillfället att kunna sätta in kunskapen 

i rätt sammanhang. Han använder sig av en modell där han menar att kunskaperna måste  

sättas in i ett sammanhang vilket innebär att ett tillfälle skapas för att se sambandet mellan 

kunskaper och att de används på rätt sätt. Han anser att tillfället är viktigt i 

kunskapssammanhang och att den som har kunskaperna måste ha en vilja att använda dem 

(Granberg 2011).   

 

 

 

 

4.3.1 Kompetensförsörjning 

Enligt Granberg (2011) är kompetensförsörjning en summerad beteckning på planering och 

åtgärder som inriktar sig på att sörja för verksamhetens behov av arbetskraft med tanke på 

antal anställda och anställda med rätt kompetens. Det gäller tillskott av personal och 

utveckling av personal och avveckling av personal.  

 

Kompetens 

Kunskap Vilja 

Tillfälle 

    Figur 1. Kompetensens delar. (Stockfeldt, 1988) 
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Kompetensförsörjning innehåller både ”hårddata” och ”mjukdata”. Hårddata innebär att man 

räknar ut rätt antal personer med rätt kompetens som en organisation kan tänkas behöva. 

Mjukdata kännetecknas av vilka kunskaper, attityder, värderingar och andra kvalifikationer 

som bör vara utmärkande för en anställd (Granberg 2011). 

 

Lindelöw (2010) anser för att en effektiv kompetensförsörjning ska fungera är det viktigt att 

attrahera rätt medarbetare. En strategisk kompetensförsörjning ett långsiktigt arbete. Det är 

viktigt att en verksamhet undersöker och får vetskap om vilken kompetens som behövs i 

framtiden annars är det inte möjligt att rikta sig till rätt målgrupp, rekrytera framtidens 

medarbetare, utveckla medarbetarna så att de kan bemöta nya utmaningar, samt arbeta för att 

behålla medarbetare. Rekrytering och kompetensutveckling är viktiga delar av arbetet.  

Kompetensbaserad personalstrategi innebär följande punkter (Lindelöw 2010): 

 Inventering av befintlig personal. 

 Planera för framtida kompetensbehov 

 Rekrytering och internrekrytering 

 Kompetensutveckling hos befintliga och nya medarbetare 

 Belöning av konstruktiva insatser. 

 

För att en organisation ska kunna verka på ett effektivt sätt måste organisationens uppdrag 

och kompetens samordnas på ett slagkraftigt sätt där de olika delarna tillsammans måste 

arbeta mot samma mål. Kompetensförsörjning handlar därför om helhet. 

Kompetensförsörjning innefattar rekrytering, bemanning av nya projekt och 

kompetensutveckling av befintliga medarbetare. Det behövs en strategisk synvinkel på hela 

arbetet. Genom analys av vilka mål organisationen ska åstadkomma, vilket konkret arbete 

som behöver utföras och vilka krav detta ställer på dem som ska utföra det, på dessa sätt sätts 

kompetensförsörjningsarbetet grund. Vissa organisationer arbetar med kravspecifikationer  

Rekrytering, 

Introduktion m.m 

Pension 

Avveckling 

Kompetens-

utveckling 

Figur 2 En enkel modell för kompetensförsörjning 
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genom att ta fram vilka krav som gäller för en viss befattning och vilket lägsta krav som 

gäller. Kravspecifikationerna beskriver vilka kunskaper och kompetenser eller färdigheter och 

förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna uppfylla dessa krav. För t.ex. befattningen 

som undersköterska gäller de generella målen för samtliga personer oavsett inom vilken 

avdelning de arbetar på. För att en effektiv kompetensförsörjning ska fungera är det viktigt att 

attrahera rätt medarbetare och det kan handla om att man riktar sig till rätt grupper och tänka 

vilka budskap man sänder ut i allt arbete man gör (Lindelöw 2010). 

5. Empiri 

I kapitlet presenteras först delar ur den valda organisationens personalstrategi som är 

relevant för uppsatsen sedan redovisas en sammanställning av det material som kommit fram 

under datainsamlingen. 

5.1 Socialförvaltningens personalstrategi år 2011-2013 

Socialförvaltningen kommer att möta nya utmaningar framtiden. Enligt Luleå kommuns 

prognos kommer andelen äldre i kommunen att växa vilket innebär ett ökande behov av vård 

och omsorg. Ungdomskullarna blir också mindre vilket leder till att färre ska kan kunna ge 

service och omvårdnad åt fler. Sveriges kommuner och landsting (SKL) förutspår en  

minskning av skattebasen under åren 2014-2020 vilket medför att det ställs stora krav på 

effektivisering. Kommunens verksamheter kommer i allt större utsträckning bli 

konkurrensutsatta och organisationen och dess medarbetare har ett ansvar att uppfylla då det 

gäller kommuninnevånarnas krav på kvalité, effektivitet och service. Lagstiftarna ställer också 

allt skarpare krav på kompetens inom olika tjänster (Socialförvaltningens personalstrategi 

2011-2013) 

5.1.2 En attraktiv arbetsgivare 

”Ett bra ledar- och medarbetarskap samt en gemensam värdegrund är identifierande 

framgångsfaktorer för att bli en attraktiv arbetsgivare” 

 

(Socialförvaltningens personalstrategi 2011-2013). 

Luleå Kommuns Chefs- och ledarskapsprogram handlar om chefsförsörjning och syftar till att 

trygga behov av nya chefer, men även utvecklingsinsatser för att öka kompetensen hos 

befintliga chefer. Programmet ska även stötta medarbetare att arbeta mot uppsatta mål. 

Ledarskapet ska inspirera nytänkande och skapa möjlighet till delaktighet. 



 25 

Utvecklingsinsatserna ska ge både chefer och medarbetare möjlighet att utvecklas i och 

mellan olika yrkesbefattningar. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs strategier för att 

rekrytera, motivera och utveckla medarbetare men också för att avsluta anställningar. En 

viktig punkt i en verkningsfull kompetensförsörjning är att observera hur omvärlden 

förändras, hur kundens behov ser ut och möta dessa förändrade kompetenskrav. 

Socialförvaltningen arbetar med en kompetensbank vilket bidrar till ett strukturerat och 

strategiskt arbetssätt med kompetensutveckling. För att rätt kompetens ska tillföras till 

verksamheten används kvalitetssäkrade rekryteringsmetoder (Socialförvaltningens 

personalstrategi 2011-2013). 

5.1.3 Ett medskapande arbetssätt 

Medarbetare ska få möjlighet att sätta ihop kommunens gemensamma värdegrund till sitt eget 

medarbetarskap och göra egna utvecklingsplaner. En gemensam och en solid värdegrund ska 

stärka förvaltningens kapacitet att möta förändringar och ta till vara på nya möjligheter. 

Kundens behov ska vara i fokus för allt arbete som genomförs i socialförvaltningen. 

Verksamheterna ska ge service av hög kvalitet i varje möte med kunden. En del av 

socialförvaltningens varumärke ska vara värdegrunden förenat med kundens behov i centrum. 

Att stärka varumärket leder till högre arbetstillfredsställelse och bidrar till att 

socialförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare (ibid). 

5.1.4 Socialförvaltningen attraherar nya medarbetare 

Socialförvaltningen beskriver att en attraktiv arbetsgivare handlar om att synas och vara i rätt 

sammanhang, om att väcka nyfikenhet och skapa intresse. Socialförvaltningen ska i större 

omfattning berätta vad de gör, vad de står för och vad de strävar efter. Utmaningen är att 

marknadsföra socialförvaltningen i nya miljöer. Med den generationsväxling som närmar sig 

blir det viktigt med ett långsiktigt, målmedvetet och strategiskt arbete med 

personalförsörjning att bli viktigt för att klara framtida personalbehov. Det kommer att ställa 

höga krav på att både locka till sig kompetenta nya medarbetare samt att utveckla de 

medarbetare som finns idag (ibid).  

 

Det har blivit viktigt att se till att det finns bra utvecklingsmöjligheter, trygg anställning, 

flexibilitet och en kreativ arbetsmiljö. Socialförvaltningen vill kunna attrahera, rekrytera och 

utveckla kompetenta och engagerade medarbetare. Socialförvaltningen beskriver att de 

behöver marknadsföra sig på ett helt annat sätt för att kunna konkurrera på morgondagens 
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arbetsmarknad. De vill också vara en attraktiv arbetsgivare för sina anställda. För att kunna 

attrahera välutbildad personal ska kompetens- och karriärutveckling vara tydligt definierade i 

rekryteringsprocessen (ibid). 

 

Förvaltningen måste tydliggöra vilka kompetenser som behövs för att rekrytera. De 

kompetenskrav som finns inom varje verksamhet måste göras tydligare, lyftas fram och 

uppmärksammas. Den generella kompetensen, undersköterska som är bestämd för 

baspersonal inom vård- och omsorg måste utvecklas ytterligare till att bli mer specifik för 

varje verksamhetsbehov (ibid). 

 

Samverkan med utbildningssamordnare viktig för att klara en långsiktig rekrytering. 

Medarbetarnas kunskap, kompetens och engagemang är en arbetsgivares främsta 

konkurrensfördelar. För att kunna ge framtida medarbetare en praktisk och värdefull 

erfarenhet är det viktigt att kunna erbjuda praktik och traineeplatser samt verksamhetsförlagd 

utbildning. Mångfald är något som driver verksamheten framåt (ibid). 

5.1.5 En lärande organisation 

Socialförvaltningens har som mål att skapa en lärande organisation med ett pedagogiskt 

ledarskap där varje medarbetare få utveckla sin kompetens. Vidareutbildning och 

kompetensutveckling prioriteras och sker kontinuerligt. Ett strategiskt arbete med 

kompetensutveckling i organisationen är betydelsefull för medarbetaren då den skapar en 

stabil organisation och ökar anställningsbarheten. För medarbetaren betyder det en möjlighet 

till utveckling och nya och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. De kommande åren ska en 

kompetensbaserad personalstrategi utvecklas. Organisationen har fastställda krav och 

uppfyller en hög formell kompetens för olika befattningar (ibid). 

 

Socialförvaltningens kompetensbank är ett verktyg och en arbetsmetod som ska göra arbetet 

med kompetensutveckling strukturerat och strategiskt. Kompetensbanken ska trygga 

tillgången på de kunskaper som krävs för att förvaltningen ska uppnå sitt verksamhetsmål och 

ge förutsättningar att möta framtidens krav på kompetens inom olika befattningar (ibid). 
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6. Intervjuer 

6.1 Rekrytering 

 

Socialförvaltningen har en process som visar i vilka steg rekryteringen sker och hur de gör (se 

Bilaga 4). En Informant menar att externa rekryteringar inte alltid genomförs då det finns 

personal inom förvaltningen som går före, som kommunen som arbetsgivare har ett ansvar 

gentemot. Det har inte blivit så många externa rekryteringar på sista tiden, men de ser att det 

blir fler och fler rekryteringar till tjänster. Flera tjänster har rekryterats internt, exempelvis till 

vikariat. När det gäller baspersonal inom vården, undersköterskor, har det inte varit många 

rekryteringar till fasta tjänster, men det kommer mer.  

 

” trenden visar att vi kommer att annonsera mer så den stora gruppen rekrytering som har 

varit sista tiden det är av korttidsvikarier inte fasta tjänster så man har oftast tagit sig in den 

vägen..//..sista månaderna har vi ändå haft några annonser ute för baspersonal så det är 

positivt”. 

 

Socialförvaltningen använder sig av olika rekryteringskanaler. Dels har de ett samarbete med 

arbetsförmedlingen och dels ett samarbete med rektorn för omvårdnadsprogrammet i Luleå. 

På arbetsförmedlingen finns ett samarbete med kontaktpersoner när det gäller bl.a. 

annonsering där de kan se om det finns potentiella sökanden med rätt kompetens som kan 

söka en tjänst. Socialförvaltningen sitter även med i ett utbildningsråd och ett lärlingsråd för 

att diskutera frågor som rör omvårdnadsutbildningen. Frågor som kan diskuteras kan vara att 

förvaltningen efterfrågar någon del i utbildningen som är en kompetensbrist hos den egna 

personalen men även hur eleverna upplever det att arbeta hos Socialförvaltningen. 

 

”Vi är angelägna att uppfattas som en god arbetsgivare så vi har kontakt med elever som 

framför synpunkter som vi försöker ta till oss och förbättra så att mötet här blir bra och det är 

oftast genom praktik” 

 

En av informanterna ser inte riktigt att det finns ett problem med att rekrytera tillräckligt med 

kompetent personal. Denne hävdar att det är en storm i ett vattenglas. Informanten menar att 

samma oroande bild av framtidens svårigheter att rekrytera personal har målats upp förr, utan 
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att det sedan inträffar. Som exempel tar informanten upp de enormt stora barnkullarna som 

föddes under 40-talets efterkrigstid. När dessa skulle gå i pension, såg man farhågor att hela 

samhället skulle hamna i kris. Värst skulle det bli 2012, med tanke på att då skulle de flesta gå 

i pension. Idag är det 2011 och de flesta 40-talister har gått i pension.  

 

Informanten menar att över den tidsperiod av de 10 år som det tar att få ut 40-talisterna från 

arbetsmarknaden så hinner mycket hända med denna åldersgrupp. En del går i pension 

tidigare en del senare. En del dör, en del börjar nya jobb och en del flyttar här ifrån. Under 

den här 10- årsperioden har man också hunnit rekrytera in ny personal.  

 

Informanten menar att de förutspådda kriserna inte har slagit in och kommer heller inte att 

göra det i framtiden, då experterna åter ser stora problem med att 50- talisterna går i pension. 

Informanten ser inget större problem för rekryteringen till berörda tjänster i framtiden. 

 

Samma informant ser också framtidens rekrytering ur en annan dimension, kopplat till den 

privata verksamheten. Denne menar att de privata aktörerna effektiviserar sin verksamhet 

ideligen, till ett billigare pris med färre och färre anställda. Det leder dels till att vissa av dessa 

anställda friställs och att de unga har svårare att bli rekryterade till privata företag. Detta leder 

i sin tur enligt informanten till att kommunen, som har bra och attraktiva arbeten, då 

förhoppningsvis kan förmå den kategorin att söka jobb hos kommunen. 

 

När det gäller att attrahera framtida sökanden menar informanten att Luleå har en fördel i och 

med sitt geografiska läge och därmed en högre attraktivitet, samt att Luleå är en växande 

region. Dessa fördelar har exempelvis inte kommunerna i inlandet. 

Informanten menar också att de anställda som väl har börjat på kommunen, i många fall 

arbetar kvar väldigt länge. Så uppenbarligen misstrivs man inte, för då skulle de ju inte 

stanna. 

 

Informanten beskriver att kommunen har en plan fram till 2019 som visar att avgångarna och 

omvårdnadsprogrammets utbildningar stämmer väl överens. 

Ett problem som informanten ser med rekryteringen är dock att det finns en missvisande bild 

bland ungdomar att det inte går att går att läsa vidare på universitetsnivå efter att man har läst 

omvårdnadsprogrammet.  
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”Det hänger på att man måste läsa till någon kurs för att få behörighet och det här är en 

vanlig problemfråga som har varit de sista tio åren” 

 

Enligt informanten måste kommunen bli bättre på att informera ungdomarna. För framtida 

sökande till kommunen ser informanten att det främst kan vara ”äldre” med mer 

livserfarenhet. Denna livserfarenhet är något som informanten betonar och återkommer till. 

För att kategorisera ytterligare nämns män mellan 27-30 år och kvinnor mellan 25-30 år. De 

är få män som söker, men det ser informanten som en ”slumrande potential”. 

 

En annan informant ger en annorlunda bild av framtida rekryteringen och strategin kring 

detta. Denne ser dels att antalet sökande till omvårdnadsprogrammet är färre i år än det varit 

tidigare år, samt att kommunen idag har ett krav på undersköterskekompetens för arbete inom 

kommunens vård och omsorg. Det kravet har inte funnits tidigare och målet är att 

arbetstagarna ska ha den kompetensen. Denna informant är inte lika säker på att man kommer 

att lyckas med att endast rekrytera personal som når upp till det nya utbildningskravet. 

 

”Kan vi inte rekrytera på dom kraven då måste man se, tänker jag, att vad finns det för andra 

utbildningar, finns det någonting annat som är bra inom vissa sammanhang? Eller hur ska vi 

göra” 

 

Enligt den här informanten är målet inte att ta bort undersköterskekravet utan behålla det. 

Denne menar också att kanske inte alla verksamheter kräver undersköterskekompetens, och 

då ska den verksamheten berätta vilka som ska anställas, och inte att det är ett generellt krav 

på alla nyrekryteringar. 

Även denna informant ser fördelar med att andra branscher drar ner eller avvecklar. Det ses 

som en möjlig rekryteringsgrund. 

 

Informanten menar att kommunen inte är van att marknadsföra sig på det sätt som kommer att 

krävas i framtiden. Kommunen måste lära sig att möta folk i ett tidigare skede och på nya 

arenor. De arbetar med att utveckla sin marknadsföring, men också med Facebook där de 

försöker se hur de ska använda sig av det.  

 

Informanten anser att det inte finns någon speciell målgrupp de vill attrahera men att det 

däremot är viktigt att tänka på vilken typ av målgrupp det är man möter så att information är 
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rätt. Inför varje möte med ny målgrupp finns en strategi för just den målgruppen så att det 

gäller att informationen är riktad på rätt sätt till rätt målgrupp. Det är också viktigt att 

materialet är skrivet på rätt sätt.   

 

När det gäller den framtida rekryteringen kring äldreboenden ser informanten att det är en lätt 

grupp att rekrytera. 

 

”Jag tror att när man ser till äldre, att jobba med äldre det är idag den lättaste gruppen att 

rekrytera vi har mest folk som vill jobba mot äldre idag” 

 

Ser man till nyrekrytering inom omvårdnad uppfattar informanten att den största svårigheten 

finns i att rekrytera personliga assistenter. Detta p.g.a. att det är ett annat sätt att jobba på, 

främst i och med att man arbetar själv och inte i en grupp. När det handlar om äldreboenden 

menar informanten att man kan prova nya vägar. Exempelvis skulle kommunen kunna satsa 

mer på volontärer i framtiden, dvs. äldre som hjälper äldre. 

 

En annan informant berättar att de framtida rekryteringsbehoven kommer att öka. Fler och fler 

människor blir äldre och lever längre och då krävs det mer personal för att klara av de ökade 

behoven. Människor bor hemma längre och då kommer det att krävas mer hemtjänstpersonal 

som kan åka ut till kunder. 

 

”vi ser att detta kommer att öka i framtiden. För att klara detta kan jag titta på det här med 

ambassadörsskapet och marknadsföringen det är det vi har ökat mer och vi har väldigt 

mycket marknadsföring av vårdyrken och försöker locka unga till just vårdyrken” 

 

Socialförvaltningen har varit verksam i ett transnationellt projekt där de arbetat med att ta in 

medarbetare från flera olika verksamheter där bl.a. undersköterskor från äldreboenden, 

hemtjänsten och omsorgen arbetat som ambassadörer för sitt yrke i syfte för att öka 

attraktiviteten för yrket i sig. Projektet med ambassadörsskapet ser informanten som en metod 

för att motverka att rekryteringsproblem uppstår i framtiden, men även för att nya 

medarbetare ska få en bra introduktion. Det ska bidra till att skapa ett bra rykte och blir ett bra 

välkomnande till den nye medarbetaren. Informanten uppger att det inom vuxenutbildningen 

är många som väljer omvårdnadsprogrammet men på gymnasiet är det inte är så stort tryck 

bland ungdomar att välja omvårdnadsprogrammet. Denne menar att de måste få fler 
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ungdomar att välja vård och omsorgsjobb och att marknadsföringen är en viktig del idet hela. 

Socialförvaltningen är med på de flesta mässor. Men kravet att man ska vara utbildad 

undersköterska ses som en utmaning i framtiden, att kunna hålla det kravet. 

 

En annan informant ser också att intagningen till omvårdnadsprogrammet minskar och att de 

yrkesförberedande programmen tappar elever eftersom eleverna inte förstår att man kan läsa 

vidare på universitet vilket inte stämmer. Denna informant menar att man måste vara tydlig 

och gå ut och informera om att det finns möjligheter för vidarestudier samt samarbeta med 

skolan. 

 

”man kan gå yrkesförberedande program och ändå sedan om man ångrar sig läsa vidare på 

universitet för man kan  i de individuella valen välja så att man får högskolebehörighet” 

 

6.2 Kompetens 

En informant beskriver att kompetensutveckling inte bara innebär utbildning, det kan även 

innebära arbetsplatsträffar där ett visst tema tas upp eller det kan handla om handledning. 

Att vara handledare är också en del av kompetensutveckling då man får frågor och blir 

ifrågasatt och därigenom behöver tänka efter innan man ger svar.  

Informanten beskriver gällande kompetensutveckling att socialförvaltningen levererar 

utbildningar till de stora befattningsgrupperna som finns t.ex. till deras baspersonal. 

Baspersonalen utgörs av undersköterskor och vårdbiträden som arbetar med stöd och omsorg 

det vill säga, den gamla handikapp omsorgen. Där finns rehabiliteringsassistenter och 

handledare. Luleå kommun har idag ett samarbete med omvårdnadsprogrammet, som 

skräddarsyr kurser riktade till baspersonalen på uppdrag åt Socialförvaltningen. Det är ett 

samarbete som också kommer att fortsätta i framtiden. Inom äldreomsorgen finns ett behov av 

att kurserna behöver inrikta sig mer på äldre som kommer att bli vårdberoende. 

 

”De äldre som kommer är dom som idag är 40 och 50-talister och vad kommer det då att 

innebära för krav på den personalen. Ett spår man kan se är att förmodligen kommer vi ha 

ökad andel av missbruksproblematik i våra äldreboenden och de kan man se samhällstrenden 

i stort” 
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Informanten beskriver att det i framtiden kan komma att finnas mobila team dvs. arbetslag 

med specialkompetens som ambulerar och går runt på olika boenden. Idag finns 

demensvårdsteam som är specialiserade på demensvård. I framtiden kan det tänkas att man 

skapar olika specialistteam som är en resurs för hela förvaltningen inom alla 

verksamhetsområden, vilket är effektivt och resurssparande och kan ge resurs och 

internutbildning på plats. 

 

En annan informant uttrycker att det i framtiden kommer att behövas kompetens inom 

demensvård men det finns också behov av pedagogisk kunskap t.ex. handledning. Det finns 

olika inriktningar med personlig assistans och det är något som växer. Arbetet med personlig 

assistans kräver inte att man ska vara undersköterska utan det handlar mer om att man ska 

passa ihop personlighetsmässigt.  

 

Inom verksamheten stöd och omsorg, de som arbetar med funktionshindrade, går 

arbetsmetoden allt mer ifrån omvårdnad. Det är inte omvårdnadsbehov de funktionshindrade 

behöver utan det är stöd, coachning för att kunna leva ett självständigt liv. Då blir inte 

undersköterskor den yrkeskategori som behövs, utan pedagoger. Socialförvaltningen gör 

kravspecifikationer, de har en strategi innehållande tre steg för att kunna ta fram en 

kravspecifikation. Först identifierar man vilka kompetenser som behövs sedan kontrolleras 

vilka kompetenser som finns. Det tredje steget är att observera vart det finns glapp och var det 

behöver fyllas på. Där ska man sätta in kompetensutveckling. 

 

Luleå kommun arbetar med en kompetensbank som syftar till att säkerställa tillgången till de 

kunskaper som krävs för att organisationen ska nå sitt verksamhetsmål. Kompetensbanken är 

egentligen ett personalsystem som används för att registrera kompetens. Olika kompetenser 

registreras som bedöms vara viktiga att föra statistik på. Det kan vara att en person har gått en 

utbildning. Utbildningen är sedan kopplad till en utbildningskod som registreras i ett 

personalsystem och sökningar via utbildningskoderna kan göras i systemet. Där kan man t.ex. 

få fram hur många personer som finns som har en viss utbildning. Kompetensbanken är under 

uppbyggnad. 

 

”Vi registrerar bara det vi efterfrågar. Vi är noga med att säga att kompetensbanken inte är 

ett CV, utan vi registrerar bara det vi behöver för att utföra ett uppdrag och det är det som är 

viktigt för att nå verksamhetens mål, allt man går samlas där” 
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Kompetensbanken har fyra användningsområden. Det första är att den är ett bra underlag och 

stöd vid nyrekrytering, det andra är att den är bra att använda vid medarbetarsamtal för att 

kunna följa och se en anställds utveckling och vad den personen behöver, det tredje är att den 

bildar ett underlag på vilka utbildningar som behöver levereras och man får en gapanalys, det 

fjärde är att det är ett stöd för beslutsunderlag för planering och prioritering av utbildningar. I 

kompetensbanken kan man se om en person saknar någon utbildning. 

 

”har man bestämt vad det är för kompetenskrav på en viss befattning så kan man möta det för 

vad som faktiskt finns registrerat, då ser man vad är det man måste fylla på med. Det blir 

alltså en individuell kompetensutvecklingsplan” 

 

 

Vårdbiträden kommer som yrkeskategori inte att finnas mer. Socialförvaltningen har som mål 

att baspersonal inom området äldre och funktionshindrade ska ha lägst 

undersköterskeutbildning, detta fastslogs 2007. Omvårdnadsprogrammet är idag treårig, men 

bara för några år sedan var den tvåårig. För att räknas som undersköterska i Luleå kommun 

behövs minst 1400 gymnasiepoäng i omvårdnadsämnen. Där har kommunen räknat ut att det 

blir cirka en timme per poäng.  Arbetstagare t.ex. vårdbiträden, som har lägre utbildning än 

undersköterska, har möjlighet att komplettera med kurser på omvårdnadsprogrammet för att 

sträva mot att bli undersköterska. Vårdbiträden kan frivilligt söka någonting som heter 

flexutbildning, där flex stå för flexibelt lärande. Då läser man via vuxenutbildningen kurser 

med omvårdnadsprogrammets lärare samtidigt som man kan arbeta. Under flexutbildningen 

kan ett vårdbiträde begära att bli validerad vilket innebär att lärarna utvärderar tidigare 

erfarenhet en person har och omsätter det i betyg. Det kan innebära att en person inte behöver 

läsa en hel kurs för den praktiska erfarenheten redan finns. 

 

Nackdelen med flexutbildningen är att de som redan har anställning inte prioriteras, den 

öppnar upp mer för personer som inte har en anställning. 

 

”Det är också en tanke att se över kan vi göra så att vi köper vissa platser på utbildningen för 

våra anställda, men det är bara en tanke, men det är en del i en kompetensutvecklingsstrategi 

för då konkurrerar man inte med de som har förtur” 
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På frågan om vad förvaltningen har för tankar kring att behålla kompetens idag och i 

framtiden uttrycker informanten:  

 

”Vi måste marknadsföra oss..//..vi måste ut på facebook visa oss, det ska inte vara tråkigt att 

jobba åt kommunen, det ska vara bra att jobba åt kommunen, det ska vara lika lockande att 

jobba inom framtidens vård och omsorg som det är inom akutsjukvården och definitivt mer 

arbetsmöjligheter hos oss, det måste vi bli duktiga på att visa” 

 

Att se till att de anställda får gå vidareutbildningar och kompetensutveckling i olika former 

vill förvaltningen bli bra på. Det är inte bara kurser utan det kan också handla om att få de 

anställda att känna att det finns alternativa karriärvägar. Om man t.ex. är duktig inom ett 

område kan man bli internutbildare, man får ett uppdrag och sprida sina kunskaper vidare, det 

vill förvaltningen också bli bra på.  

 

Socialförvaltningen arbetar med en bytesbank vilket är ett projekt som är nästintill klart. 

Genom bytesbanken kan en anställd göra en öppen anmälan till att byta arbetsplats. Det 

handlar inte om omplacering eller rehabilitering eller att någon är sjuk utan att som anställd få 

byta arbetsplats. Det innebär en utvecklingsmöjlighet för den anställde att få byta 

verksamhetsområde.   

 

6.3 En attraktiv arbetsgivare 

På frågan om hur Luleå kommun arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare anser en 

informant att som anställd inom offentlig sektor har man hög inflytandemöjlighet. De 

förutsättningar som kommunen har för att arbeta med som en attraktiv arbetsgivare är av en 

mer introspektiv karaktär. I offentlig sektor finns en större påverkansmöjlighet oavsett vart du 

befinner dig i organisationen jämfört med att t.ex. arbeta inom den privata marknaden. 

Informanten beskriver det som att man mer eller mindre får vara med att bygga ett samhälle 

oberoende var i organisationen man arbetar. Denna typ av inflytande är underskattat, väldigt 

lite känt och uttrycker den positiva sidan i den offentliga sektorn. Delaktighet och 

kompetensutveckling är några mjuka värden offentlig sektor arbetar för.  

 

En annan informant menar att marknadsföring och den gemensamma värdegrund som finns i 

Luleå kommun är en del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Värdegrunden består av de tre 
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ledorden engagemang, ansvarstagande och kompetens och alla som arbetar i Luleå kommun 

ska stå för att de är engagerade, lyhörda, motiverade och ser möjligheter.  

 

”Men sedan jobbar vi också internt med det, med värdegrundsfrågorna och utveckla 

medarbetarna och att man ser till deras utvecklingsmöjligheter. Att vi har nöjda kunder, 

nöjda medarbetare innebär ju nöjda kunder och då blir man en attraktiv arbetsgivare” 

 

I Socialförvaltningens transnationella projekt är ambassadörerna med på olika mässor och på 

sommarjobbens dag där de berättar hur det är att arbeta inom sitt yrke och varför de valde 

jobbet och varför dem tycker att Luleå kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Kommunen står idag inför diskussionen om möjliga privatiseringar av verksamheterna i 

framtiden och då blir arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare allt viktigare och att 

kunderna är nöjda. 

 

”som kommun kan man inte bara sitta och vänta på att något ska hända utan man måste göra 

någonting och det är ju framförallt då att jobba med det här att rekrytera, marknadsföra oss 

som en attraktiv arbetsgivare, det är det viktigaste” 

 

En annan informant beskriver att hur de arbetar för att bli en attraktiv arbetsgivare är en 

jätteviktig fråga. Det har varit en viktig punkt i kommunens målaktiviteter under det här året 

Informanten uttrycker: 

 

”Där tror jag vi har en mängd förmåner som är bra, vi har mycket bra saker, men vi måste 

lyfta fram dom och berätta om dom - så där är vi idag”  

 

Tidigare har man inte behövt marknadsföra sig lika mycket men idag ser man att det är en 

hårdare marknad för att få personal. Luleå Kommun är inte ensam på marknaden, idag 

konkurrenter de t.ex. med privata aktörer när det gäller personlig assistans. Informanten 

uttrycker att det säkert inom en snar framtid kommer att finnas privata aktörer både inom vård 

och omsorgsboenden och hemtjänst. Kommunen har aldrig varit i det läget att de har behövt 

konkurrera om personal men de ser nu en oroande bild. Det blir viktigt att de definierar vad 

som finns i vård och omsorgsyrkena så att de kan bli tydliga kring det. Det är en viktig och 

grundläggande start på det hela.  
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Samma informant uppger att det diskuteras en del om vad som är attraktivt för nästa 

generation att det finns studier som pekar på att det finns en viss generationsskillnad mellan 

den äldre och yngre generationen. Där den äldre generationen värdesätter trygghet i arbetet 

medan den yngre generationen inte värdesätter den lika mycket. Attraktiviteten kan bero på 

vilken målgrupp man riktar sig mot och det som är attraktivt kommer att skifta. De äldre anser 

att kommunen är en bra arbetsplats där det är tryggt och säkert medan företag på den privata 

marknaden kan uppfattas som mer orolig med nedläggningar osv. Kommunen har stått för att 

vara en ganska trygg arbetsgivare men om man inte värdesätter trygghet då måste det finnas 

något annat att konkurrera om. 

 

En annan informant beskriver att det idag finns konkurrensutsatta verksamheter och de två 

tydligaste är personlig assistans där man kan välja en privat vårdleverantör eller Luleå 

kommun. Det finns också konkurrensutsatt verksamhet inom individ och familjeomsorgens 

verksamhet där man placerar barn och ungdomar med särskilda behov i stödfamiljer sådana 

behandlingshem och stödfamiljer kan vara av privat natur. Där är det också mer vanligt med 

ett privat alternativ som tar hand om omvårdnaden. I personalstrategin förbereder man sig för 

den breda privatiseringen som nu är på gång inom äldreomsorgen, äldreboenden, hemtjänst 

och eventuellt också funktionshinderområdet. Inom alla dessa verksamheter ska det bli 

möjligt att starta företag och sälja äldreboende platser eller hemtjänst insatser. 

 

”Det kommer att bli mer sånt i framtiden, hälften av Sverige har redan gått in idet här på 

frivillig basis. I Luleå har man av politiska skäl valt att hålla allt, bortsett från persassistans 

och Ifo, så allt utfört av Luleå Kommun och det är av politiska skäl” 

 

Informanten beskriver att Luleå Kommun har påbörjat ett förarbete där de arbetar brett med 

hemtjänsten i ett försök att förtydliga vad en hemtjänst timme kostar.  

 

Kostnadskravet kommer i framtiden att finnas med då det finns en privat sektor att ta hänsyn 

till och den sektorn ska få ut samma ersättning som kommunens egen verksamhet. 

Kommunen måste veta att de klarar av att driva verksamheten på den nivån och blir timpriset 

en viktig fråga. Hamnar man fel uppåt så att man har för hög timpenning innebär det att 

kommunen blöder pengar om det blir privata utföranden. På sikt kommer det att medföra ett 

annat arbetssätt och konkurrensen om personalen kommer också att öka. Det kanske inte 
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kommer att bli personalbrist men konkurrensen om dem med den allra högsta kompetensen 

kanske ökar. Men konkurrensutsatthet kan också innebära att det inte behövs mer personal 

snarare mindre personal. Kommunen har sett att de privata vårdgivarna har kunnat minska sin 

bemanning för att de kör en mer slimmad organisation. 

 

7. Diskussion och slutsatser 
I det avslutande kapitlet analyseras resultaten från den kvalitativa studiens empiri och teori. 

Därefter följer slutsatser där frågeställningarna besvaras. 

7.1 Diskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka hur Luleå kommun förbereder arbetet med 

kompetensförsörjningen inom området vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, dels 

med avseende på rekryteringsbehovet till följd av pensionsavgångar och en åldrande 

befolkning, dels ambitionen att höja personalens kompetens och slutligen utifrån en ny 

arbetsmarknadssituation.    

 

Rekrytering 

Enligt socialförvaltningens personalstrategi vill de kunna attrahera, rekrytera och utveckla 

kvalificerade och engagerade medarbetare. Förvaltningen behöver marknadsföra sig externt 

på ett helt annat sätt nu, för att konkurrera på framtidens arbetsmarknad. 

 

Majoriteten av informanterna uppger att det är färre sökande till omvårdnadsprogrammet och 

att det är oroande. Ett problem är att ungdomarna inte tror att de kan läsa vidare. Detta 

problem är identifierat av Socialförvaltningen och det har framkommit att Socialförvaltningen 

skulle behöva bli bättre på att informera ungdomarna om att så inte är fallet. 

 

I dagsläget arbetar Socialförvaltningen med att utveckla hur de marknadsför sig och på vilket 

sätt. Projektet med Facebook är ett aktivt sätt att hitta nya vägar att locka till sig arbetskraft. 

Men problemet verkar fortfarande bestå och då kan man fråga sig om det är andra faktorer 

som är med och påverkar att ungdomar som inte söker omvårdnadsutbildningen i större 

utsträckning.  

Lindelöw (2010) menar att det är viktigt att attrahera rätt medarbetare genom att rikta sig till 

rätt målgrupp och rekrytera morgondagens medarbetare. För Luleå kommun är det viktigt att 
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fortsätta det långsiktiga arbetet med att attrahera rätt medarbetare. Genom att använda nya 

sociala medier och informera ungdomar om de utvecklingsmöjligheter som erhålls, om de 

söker sig till just deras verksamhet, finns möjlighet att fånga upp de ungdomar som skulle 

kunna bli morgondagens arbetskraft.  

 

Störst problem uppges det vara att rekrytera personal till personlig assistent. Det är inte 

samma problem med att rekrytera personal till äldreboenden i och med att de arbetar i grupp. 

Om det fanns möjlighet att ändra på de personliga assistenternas arbetsförhållanden skulle det 

kunna göra yrket mer attraktivt. Några av informanterna såg att det kunde bli problem i 

framtiden med att rekrytera personal med omvårdnadsutbildning. Kravet på 

undersköterskekompetens är de inte säker på att de kommer att lyckas hålla när det gäller 

rekryteringen och de ser detta som en utmaning. Men det framkom också att det fanns motsatt 

uppfattning kring den framtida rekryteringen. 

 

I Lindelöws (2010) teori anges vikten av att attrahera rätt medarbetare vilket är en 

förutsättning för att en effektiv kompetensförsörjning ska fungera. Den problematiken finns 

med i det resonemang som Luleå kommun utvecklar i intervjuerna. Det finns en medvetenhet 

om att behöva attrahera rätt medarbetare i framtiden men det genomsyrar inte alla nivåer inom 

kommunen då informanterna har uttryckt sig på olika sätt i diskussionen runt de frågorna. Här 

finns en medvetenhet hos en del av verksamheten medan andra delar inte ser det som ett 

problem. Strategin går isär och här finns det ett område med utvecklingspotential när det 

gäller för organisationen att försöka samordna sitt uppdrag och målbild och kommunicera 

personalstrategin på samma sätt.  

 

Ett sätt att motverka framtida rekryteringsproblem är projektet med ambassadörsskapet och 

arbetet med marknadsföring. Det har genom intervjuerna framkommit olika möjliga 

rekryteringsgrunder där man ser möjligheter att rekrytera när andra branscher drar ned eller 

avvecklar men det kan också vara att satsa på volontärer där äldre hjälper äldre i 

äldreboenden.  

 

Kompetens 

Socialförvaltningen presenterar i sin personalstrategi att det har blivit viktigt med ett 

strategiskt personalförsörjningsarbete pga. den generationsväxling som väntar. Detta är en 
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bidragande viktig faktor till planeringen inför det framtida personalbehovet. Det gäller att 

attrahera kompetenta nya medarbetare och utveckla dem befintliga medarbetarna. 

 

Luleå kommun har idag ett samarbete med omvårdnadsprogrammet. Den befintliga 

baspersonalen inom kommunen får utbildning riktade till just dem. Det finns ett behov att 

kurserna behöver inrikta sig mer på de framtida äldre som kommer att bli vårdberoende, 

vilket kommer att innebära förändrade krav på personalen. Samhällstrenden visar även att det 

i framtiden kommer att finnas en missbruksproblematik inom äldreboendena vilket också 

kommer att ställa andra krav på personalen. Vårdbiträden som strävar mot att bli 

undersköterska kan komplettera med kurser via omvårdnadsprogrammet men även läsa via 

vuxenutbildningen. 

 

Luleå kommun ser behovet som finns av en förändrad kunskap hos de anställda men också 

utifrån nyrekryteringar. Kommunen har en vilja att kompetensutveckla sin personal och de 

möter idag behovet genom att dels ha kontakt med omvårdnadsprogrammet och dels 

vuxenutbildningen, därigenom skapar de tillfälle för ökad kompetens, men också för att 

påverka den kompetens de behöver för framtiden. De ser kopplingen, det behov av 

kunskapsutveckling som behövs för att möta framtiden. I Granbergs (2011) kompetens modell 

vilken visar samspelet mellan kunskap, tillfället och viljan kan man i kommunens arbete 

identifiera alla de tre delar som Granberg (2011) bygger sin modell på. Kunskap genom att 

fortsätta kompetensutveckling på befintlig personal men också genom högre krav på 

kompetens i nyrekryteringar. Tillfället genom de kontakter man har i de utbildningsprogram 

som erbjuds och slutligen viljan där kommunen ser behovet av att kompetensutveckla de 

anställda och därigenom agerar på de två första alternativen i modellen.  

 

Socialförvaltningen har utarbetat en strategi för att möta behovet av kompetensutveckling 

med en kravspecifikation. Den innebär att de föst ser till vilka kompetenser som behövs sedan 

kontrolleras vilka kompetenser som finns och sist observerar man vart det finns ett glapp och 

var det behöver fyllas på och det är där kompetensutvecklingen sätts in. I Lindelöws (2008) 

teori om en strategiskt kompetensförsörjning är viktigt att ta reda på vilken kompetens som 

behövs i framtiden och utveckla medarbetarna så att de kan bemöta nya utmaningar det 

tillvaratas genom den strategi som Socialförvaltningen har tagit fram vikten av 

kompetensutveckling i verksamheterna. Socialförvaltningen arbetar även efter Granbergs 

(2011) kompetensförsörjningsteori där begreppet kompetensförsörjning står för rekrytering, 
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kompetensutveckling och pension. De planerar och vidtar åtgärder både för att se till att 

rekrytera personal med rätt kompetens och kvantitativt att det finns rätt antal anställda samt 

att de planerar inför framtida pensionsavgångar. 

 

Socialförvaltningens arbete med kompetensbanken är ett användbart verktyg för att utveckla 

och identifiera personalens kompetens.  Kompetenskrav ska finnas på de olika befattningarna 

och man kan då i kompetensbanken se vilka som uppfyller dessa. Kompetensbanken ska 

också fungera som en individuell utvecklingsplan. Det finns en indikation på att 

Socialförvaltningen har en klar och tydlig vilja till att arbeta med personalens kompetens och 

att utveckla den. Även här finns en koppling mot Granbergs (2011) kompetens modell där 

Socialförvaltningen har uttryckt en klar vilja att arbeta med och utveckla personalens 

kompetens för att möta framtida behov. Det finns en kunskap via omsorgsprogrammet där 

kommunen också kan vara med att och påverka så att kunskapen sätts in i rätt sammanhang. 

Genom att man har identifierat och sett samspelet i alla tre delar i Granbergs modell så har 

strategin med personalförsörjningsarbetet goda förutsättningar att lyckas.  

 

Beslut fattades 2007 om att alla medarbetare inom vård och omsorg ska vara utbildad 

undersköterska. Vårdbiträdena, som har lägre utbildning erbjuds att studera via 

vuxenutbildning för att sträva mot att bli undersköterska. Det finns en positiv vilja hos 

Socialförvaltningen där man tydligt visar en ambition att höja kompetensen hos personalen. 

Ett problem är att de medarbetare som redan har anställning inte prioriteras till utbildning 

vilket kan göra det svårt att uppnå målet med kompetenshöjningen hos alla anställda 

vårdbiträden. Här kan åtgärder vidtas för att underlätta för denna grupp. Exempelvis genom 

att göra som en informant föreslår, att köpa in utbildningsplatser.  

 

En attraktiv arbetsgivare 

Ur socialförvaltningens personalstrategi kan man läsa att en del av socialförvaltningens 

varumärke ska vara värdegrunden förenat med kundens behov i centrum. Att stärka 

varumärket leder till högre arbetstillfredsställelse och bidrar till att socialförvaltningen 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. En attraktiv arbetsgivare ska vara synlig och vara det i 

rätt sammanhang, väcka nyfikenhet och skapa intresse. Dessa punkter rörande kunden i 

centrum, konkurrens och en attraktiv arbetsgivare, är något som kommunen återkommer till 

vid flera tillfällen i personalstrategin.  
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Informanterna ger också en tydlig bild av att det som står i personalstrategin inte bara är ord 

på ett papper, utan det är något de arbetar efter. Det har framkommit att det inom offentlig 

sektor finns en hög inflytandemöjlighet för personalen och påverkansmöjligheten är stor i 

organisationen. Delaktighet och kompetensutveckling är viktiga värden och förutsättningarna 

för att arbeta som en attraktiv arbetsgivare är av en mer introspektiv karaktär. 

 

Socialförvaltningen arbetar på flera olika sätt för att bli en attraktiv arbetsgivare. De arbetar 

dels med marknadsföring och dels med den gemensamma värdegrunden.  Arbetet med 

ambassadörer som är med de deltar vid olika evenemang visar också på en vilja och intresse 

till att locka till sig arbetskraft genom att visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare. 

 

Kommunen står idag inför utmaningen om möjliga privatiseringar av verksamheterna i 

framtiden och det har framkommit att arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har blivit 

allt viktigare. Kommunen har identifierat ett krav på sig själva att bli en attraktiv arbetsgivare. 

 

Luleå kommun är en kommun som i ganska liten utsträckning har valt att konkurrensutsätta 

sin verksamhet och det är av politiska skäl. Kommunen har från ett teoretiskt perspektiv  

ensidigt bibehållit det byråkratiska synsättet som också varit en dominerande norm för den 

offentliga sektorn. De har i stor utsträckning arbetat efter Webers byråkratimodell såsom en 

strikt arbetsindelning och specialisering, en hierarkisk struktur med generella regler och ett 

fast karriärsystem (Bakka et al. 2001). Byråkratin är fortfarande en norm i offentlig sektor 

men inom de verksamheter jag har tagit upp har verksamheterna i allt större utsträckning 

blivit konkurrensutsatta vilket innebär att byråkratin luckras upp.  

 

Då Luleå kommun inte är ensam på marknaden utan konkurrerar med privata aktörer bl.a. när 

det gäller personlig assistans finns en oroande bild över situationen. Det har bidragit till att det 

har blivit viktigare att marknadsföra och definiera vad vård och omsorgsyrkena innebär då det 

är högre konkurrens om personal. Luleå kommun har inlett ett förarbete där de försöker att 

förtydliga vad en hemtjänst timmer kostar. Här kan man se en koppling till teorin i New 

public management vars idéer är att konkurrensutsätta och införa ett marknadstänkande i 

offentlig sektor (Almqvist 2009). 

 

Kopplingen mot New public management visas också tydligt i att Luleå kommun har 

identifierat kommunens varumärke och har en levande diskussion om att privatisera större 
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andelar av verksamheten än vad de gör idag. Ett nytt medvetande har vuxit fram hos 

kommunen utifrån att allt fler kommuner väljer att konkurrensutsätta sina verksamheter. En 

sida av New Public Management teorin uttrycker att man genom konkurrensutsättning skapar 

en drivkraft, att mest värde för pengarna skapas genom förbättrad produktivitet och 

effektivitet i de verksamheter som konkurrensutsätts (Almqvist 2009). Här har Luleå kommun 

påbörjat ett arbete där de ska förtydliga vad en hemtjänsttimme kostar då det i framtiden 

kommer att finnas en privat sektor att ta hänsyn till.     

 

Utifrån personalstrategin och utifrån det som har framkommit av intervjuerna blir det tydligt 

att arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig fråga i Socialförvaltningens 

arbete. Det märks tydligt att de arbetar utifrån målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Här finns också en tydlig koppling till New Public Management genom Socialförvaltningens 

personalstrategi, främst genom deras arbete med mål, vision och kundfokus. 

 

7.2 Slutsatser 

 

För att möta det ökade rekryteringsbehovet arbetar Luleå kommun med ambassadörer som är 

med vid olika evenemang för att marknadsföra vårdyrket och attrahera ungdomar. De har 

också ett samarbete med omvårdnadsprogrammet och ett samarbete med arbetsförmedlingen. 

De arbetar vidare med att utveckla hur och på vilket sätt de ska marknadsföra sig bl.a. med 

nya sociala medier. Vad gäller det ökade rekryteringsbehovet har kommunen även en idé om 

att i framtiden satsa mer på volontärer, äldre som hjälper äldre.   

 

Den befintliga baspersonalen får idag internutbildning. Vårdbiträden som har lägre utbildning 

kan bygga på med kurser via omvårdnadsprogrammet men även läsa via vuxenutbildningen. 

För att möta behovet av kompetensutveckling har Socialförvaltningen en strategi där de har 

tagit fram en kravspecifikation där de ser vart det behöver fyllas på med 

kompetensutveckling. Socialförvaltningen arbetar också med en kompetensbank för att 

identifiera och utveckla personalens kompetens.  
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Kommunen står idag inför utmaningen om att verksamheterna i framtiden i allt högre grad 

kommer att konkurrensutsättas av privata alternativ. De blir då inte ensamma på marknaden 

utan konkurrerar med privata aktörer där arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare blivit 

en allt viktigare del. Genom marknadsföring och att definiera potentialen i vård och 

omsorgsyrkena samt arbetet med den gemensamma värdegrunden är exempel på aktiviteter 

som Luleå kommun arbetar med i strävan mot att bli en attraktiv arbetsgivare.  

Luleå kommun har också påbörjat ett förarbete som ska förtydliga kostnaden för en  

hemtjänsttimme. Detta är ett viktigt arbete genom att verksamheterna i framtiden i allt större 

utsträckning kan komma att utföras av privata aktörer.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att efter några år utvärdera hur privatisering har påverkat 

Luleå kommun utifrån ett kompetensförsörjnings perspektiv. Det skulle även vara intressant 

att efter några år se hur själva arbetet med kompetensförsörjningen har påverkats med 

avseende på de stora pensionsavgångarna. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 1 

 

Inledande frågor: 

Utbildning? 

Befattning? 

Vad innefattar tjänsten? 

Antal år inom kommunen? 

 

 

Kompetens 

Hur arbetar ni idag med kompetensutveckling? 

 

 

I Socialförvaltningens personalstrategi talas det om kompetensbanken hur arbetar ni med den? 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns idag för personalen? 

 

 

Hur ser kompetenskraven ut idag? Vilken kompetens kommer att krävas i framtiden? Hur 

tänker ni om framtiden om personalens kompetens? 

 

 

Upplever du att det i dagsläget finns tillräckligt med kunskap i organisationen när det gäller 

de stora pensionsavgångarna? 

 

 

Hur tänker ni krig att behålla kompetensen idag och i framtiden? 

 

 

Hur arbetar ni med kompetensutveckling från vårdbiträde till undersköterska? 

 

 

Attraktiv arbetsgivare vad betyder det för dig? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 2 

 

Inledande frågor: 

Utbildning? 

Befattning? 

Vad innefattar tjänsten? 

Antal år inom kommunen? 

 

Rekrytering 

Hur ser rekryteringsprocessen ut idag? Vad har ni för strategi? 

 

Vilka rekryteringskanaler använder ni? 

 

Hur ser den framtida rekryteringen av ny personal ut med avseende på generationsväxlingen? 

 

Ser ni någon problematik kring rekryteringsarbetet idag? 

 

Hur ser ni på den framtida rekryteringen när det gäller äldreboenden, med avseende på att 

antal äldre ökar? 

 

Har ni någon målgrupp ni vill attrahera? 

 

Vilka anser du är framtidens medarbetare? 

 

Har ni haft några marknadsförings eller rekryteringskampanjer? 

 
Organisation 
 
Hur arbetar ni för att bli en attraktiv arbetsgivare? 

 

Upplever du att ni kommer att kunna leverera kravet på att bli en attraktiv arbetsgivare? 

 

Kompetens 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns idag för personalen? Kompetensutveckling? 
 

Upplever du i dagsläget att det finns nog med kunskap i organisationen med tanke på de stora 

pensionsavgångarna? 
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Bilaga 3: Intervjuguide 3 

 

Inledande frågor: 

Utbildning? 

Befattning? 

Vad innefattar tjänsten? 

Antal år inom kommunen? 

 

Organisation 

Hur arbetar ni för att bli en attraktiv arbetsgivare? 

 

Hur marknadsför ni er? 

 

Har ni haft några marknadsförings- eller rekryteringskampanjer? 

 

Konkurrensutsattheten i era verksamheter vad finns för historik där? 

 

Rekrytering 
 
Ser ni någon problematik kring rekryteringsarbetet idag? 

 

Hur ser den framtida rekryteringen av personal ut med avseende på generationsväxlingen? 

 

Hur har ni tänkt attrahera framtida sökande? Vilka grupper? 

 

Har ni någon strategi när det gäller den framtida rekryteringen? 

 

Kompetens 
 
Vilka utvecklingsmöjligheter finns idag för personalen? 

 

Upplever du att det i dagsläget finns tillräckligt med kunskap i organisationen när det gäller 

de stora pensionsavgångarna? 
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Bilaga 4 

 

 

 

 


