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Förord 

Arbetet med studien har inneburit en lång och spännande resa som krävt både vilja och 

engagemang. Det har varit både krävande och inspirerande att arbeta med studien samtidigt 

som det har inneburit en chans att se Luleå kommun från en helt ny sida. 

Jag vill passa på och tacka för det stöd som jag fått under mitt arbete. Inledningsvis vill jag 

tacka min handledare som har varit ett otroligt stöd och ett bra bollplank under hela arbetet 

med att sammanställa studiens innehåll. Dina råd har varit ovärderliga för mitt arbete och jag 

är ytterst tacksam för den öppenhet och den närvaro som du har visat upp i din roll som 

handledare. Jag vill även tacka alla som deltagit i studien, det har varit spännande och lärorikt 

att lyssna på allt som ni har haft att berätta. Vidare vill jag tacka min tidigare mentor Maria 

Bergman som har varit en inspiratör och ledstjärna som hjälpt mig att hitta rätt väg för att ta 

mig framåt i mitt arbete. Jag är även ytterst tacksam för det stöd som familj, vänner och 

studiekamrater har bidragit med längs resans gång. Utan er hade den här resan blivit otroligt 

lång och svår. 

Avslutningsvis vill jag tacka min kontaktperson på Luleå kommun Åsa Thomtén Jacobsson 

för att jag fått möjligheten att få studera Luleå kommuns organisation. Det har varit otroligt 

spännande att ta del av all den kunskap som finns inom Luleå kommuns organisation. Jag tror 

och hoppas att mitt arbete skall kunna vara till hjälp i Luleå kommuns arbete med att uppfylla 

organisationens kompetensbehov samt bidra till den fortsatta utvecklingen av Sveriges 

nordligaste metropol. 

  



 

 

Sammanfattning 

Luleå kommuns organisation genomgår sedan år 2010 en omfattande generationsväxling som 

ställer höga krav på kommunens rekryteringsarbete. Kommunens arbete med att tillgodose 

den egna organisationens behov av kompetent personal är av ett stort värde för stadens 

möjligheter att utvecklas och fungera i enlighet med den kommunala visionen Luleå 2050. 

Syftet med denna studie är därför att skapa en översiktlig bild av Luleå kommuns behov av 

kompetens. Den ska även beskriva vilken kompetens som kommunens tre största 

förvaltningar efterfrågar under de kommande fem åren. Därefter ska förslag kunna ges till hur 

behovet skall kunna tillgodoses. 

Studien har i huvudsak genomförts med hjälp av intervjuer och djupgående litteraturstudier 

som sedan kompletterats med och sekundär statistik. 

Analysen baseras på de tre idealtyper som växer fram under studien. Varje idealtyp fokuserar 

på ett av problemen avseende rekrytering inom Luleå kommuns tre största förvaltningar. 

Förvaltningarnas problem illustreras utifrån de tre perspektiven Erfarenhet, Status och 

Kompetens. Idealtyperna beskriver tillsammans med den tidigare forskning som bedrivits 

kring området kompetens att det finns flera kopplingar mellan de tre förvaltningarnas olika 

problem trots att problemen i sig skiljer sig åt utifrån de tre idealtypiska perspektiv som 

använts. Analysen visar att alla de tre förvaltningar ställer formella krav på kompetens. 

Samtidigt upplever samtliga förvaltningar att det är svårt att rekrytera trots att de olika 

förvaltningarna utifrån idealtyperna efterfrågar totalt olika kompetenser vilket skulle kunna ha 

att göra med kommunens status som arbetsgivare på arbetsmarknaden. 

Nyckelord: Kompetens, idealtyper, rekrytering, Luleå kommun, generationsväxling 

  



 

 

Abstract 

The organization of Luleå municipality is since 2010 undergoing a major generational change 

that places high demands on the municipality's recruitment efforts. The municipality's effort to 

meet the organization’s need for skilled personnel is of great value to the city’s ability to 

develop and operate in accordance with the municipal vision Luleå 2050. The purpose of this 

study is therefore to create an overall picture of Luleå Municipalitys need of competence, it 

also describes the demand of competence that the municipality's top three administrations 

have over the next five years. After that there are some suggestions on how to meet this need. 

The study was mainly conducted through interviews and profound literary work and was then 

supplemented by existing materials and secondary data. 

The analysis is based on the three ideal types that are emerging during the study. Each ideal 

type illustrates one of the top three administrations problems from three perspectives: 

Experience, Status and Competence. The Ideal types are described together with the previous 

research conducted around the area of Competence, and shows that there are several 

connections between the problems of the three administrations, despite the problems 

themselves are different from each other based on the three ideal types used. The analysis 

shows that all three administrations set formal requirements for competence. All the 

administrations experience that it is difficult to recruit despite the difference in demands in 

competence based on the three ideal types, which could be related to the municipality's status 

as an employer in the labor market. 

Keywords: Competence, ideal types, recruitment, Luleå municipality, generational 
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Inledning 

Att förebygga kompetensbrist handlar om att se vad organisationen behöver och tillgodose de 

behov som finns. Kompetensbrist är inget nytt hot eller någonting unikt. Kompetensbrist är 

snarare en följd av den allmänna utvecklingen inom samhället eller inom ett visst 

arbetsområde. Arbetet med att förebygga brist på kompetens kan te sig på olika sätt den 

framgångsrike biltillverkaren Henry Ford hade sin egen lösning på problemet då han genom 

att formulera sin egen modell lyckades effektivisera tillverknings och verkstadsindustrin. 

Genom att Ford (1923) lyckades med sin modell kunde arbetet förenklas vilket innebar ett 

minskat behov av formell kompetens samtidigt som arbetet vart effektivare, modellen kom 

senare att få namnet fordism (Ford 1923). Kompetensbrist är ett allt vanligare problem i 

Sverige. Under våren 2012 konstatera Svenskt näringsliv med stöd av den internationella 

studie som genomförts av bemanningsföretaget Manpower Groups att mer än 33 procent av 

de svenska företagen har svår att rekrytera personal med rätt kompetens (Svenskt näringsliv 

2012). 

Kompetensbrist är ett alvarligt hot mot alla organisationer och samhällen. Utan den kunskap 

som krävs för att de olika organisationerna och samhällena ska kunna fungera så ökar risken 

för stagnation vilket kan leda till en minskad effektivitet och en försämrad kvalité. Luleå 

kommun är en organisation med högt ställda ambitioner och en omfattande organisation som 

har en central funktion för regionen och staden i sin helhet. Därmed har också kommunens 

arbete för att lyckas med att förebygga kompetens brist ett stort värde för både organisationen 

i sig men även ur ett mer omfattande perspektiv. Det är därför intressant att lyfta Luleå 

kommuns arbete med att förebygga kompetens brist ur ett sociologiskt perspektiv. 

Som en del av kommunens högt ställda ambitioner antog kommunfullmäktige i Luleå den 29 

september år 2008 en ny vision för kommunen som fick namnet Luleå 2050. Visionen Luleå 

2050 handlar om att lägga grunden för en stark tillväxt inom Luleåregionen (Luleå kommun 

2011a). Ett av målen med visionen är att Luleå skall fungera som ett nav för kunskap och 

kompetens (Luleå kommun 2011a). Luleå 2050 handlar om hela kommunens utveckling och 

inte specifikt om den kommunala verksamheten. Detta hindrar emellertid inte att kraven höjs 

på Luleå kommun som arbetsgivare som en direkt följd av visionen. 

Luleå kommun får som Luleås största arbetsgivare med över 7 000 medarbetare en central roll 

i förverkligandet av kommunens visioner. Den kommunala organisationens behov av 

kompetens är av stor betydelse för utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden, samtidigt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fordism
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som organisationens behov behöver tillgodoses för att säkra kvalitén i den kommunala 

verksamheten. De nya förutsättningarna innebär förändrade krav för den personella 

verksamheten inom Luleå kommun. Förändringarna sker samtidigt som kommunen upplever 

en period med stora pensionsavgångar. Enligt personalkontorets prognos för 

pensionsavgångar & övriga avgångar under perioden 2015 – 2019 kommer antalet 

pensionsavgångar att mer än fördubblas i jämförelse med tidigare år (Luleå kommun 2011b). 

Antalet pensionsavgångar kommer under period 2015 – 2019 att ligga på cirka 200 personer 

per år. Tillsammans med kommunens övriga avgångar under samma period kommer 

kommunen att ha total 400 avgångar årligen under denna period (Luleå kommun 2011 b). 

Det höga antalet pensionsavgångar och kommunens tillväxt innebär att prognoserna för den 

personella verksamheten indikerar att kommunen kommer att behöva rekrytera cirka 500 

personer årligen fram till och med år 2019 för att säkra kvalitén i den kommunala 

verksamheten (Luleå kommun 2011b). I ett försök att möta de framtida behoven inom Luleå 

kommun, antog kommunen nyligen en ny HR (Human Resources) strategi för perioden 2012 - 

2016. Den nya strategin fastlades den 5 december 2011 av Kommunfullmäktige, 

Kommunstyrelsen och Arbets‐ och personalutskottet. I den ärendebeskrivning som ingår i 

sammanträdesprotokollet från mötet där den nya HR-strategin antogs lyfts de personella 

utmaningar som Luleå kommun nu ställs inför. Luleå kommun konstaterar i en 

sammanställning av ärendebeskrivningen att det kommer att bli ännu viktigare för kommunen 

att behålla och utveckla de kompetenser som kommunen behöver som en följd av de stora 

pensionsavgångar som väntar inom organisationen. I sammanställningen konstaterar Luleå 

kommun även att det kommer bli allt viktigare att attrahera nya medarbetare (Luleå kommun 

2011c). Problembilden belyser Luleå kommuns behov av att förebygga kompetensbrist för att 

öka kommunens möjligheter att uppnå de kommunala ambitionerna formulerade i den 

långsiktiga visionen Luleå 2050. Ett misslyckande riskerar att leda till att Luleå kommuns 

planeringsarbete ifrågasätts, efter att kommunen inte nått ända fram med den senaste 

framtidsvisionen vid namn Vision 2010 (Luleå kommun 2000). Om Luleå kommuns 

framtidsvision Luleå 2050 ska förbli en vision och inte endast en illusion bör kommunens 

långsiktiga möjligheter att rekrytera kompetent personal till de lediga tjänster som uppstår 

inom verksamheten analyseras. Analysen görs för att undvika att olika typer av 

kompetensbrist uppstår inom organisationen vilket är det största hotet mot Luleå kommuns 

organisation. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att ge en översiktlig bild av Luleå kommuns behov av kompetens. 

Den ska även beskriva vilken kompetens kommunens tre största förvaltningar efterfrågar de 

kommande fem åren för att kunna ge förslag till hur behovet skall kunna tillgodoses. 

Frågeställningar 

- Vilka olika typer av kompetens efterfrågar de tre största kommunala förvaltningarna? 

- Hur skiljer sig de tre största förvaltningarnas behov av kompetens från varandra? 

- Hur ser Luleå kommun på möjligheterna att rekrytera den kompetens som 

organisationen kräver? 

Genom skapa en översiktlig bild av Luleå kommuns behov av kompetens blir det lättare att 

hantera de utmaningar som kommunen står inför. Kommunens möjligheter att rekrytera rätt 

kompetens till den dagliga verksamheten är av stort värde. Luleå är en stad med ambitionen 

att växa och utvecklas. Staden kan inte utvecklas utan undersköterskor inom vården, lärare i 

skolan och civilingenjörer som tar hand om vägar och byggnader. Det är därför viktigt att 

belysa de kommunala behoven och bemöta dem i tid för att kunna bibehålla en god kvalitet i 

den kommunala verksamheten som tillåter staden att fortsätta växa och utvecklas. 

De tre största förvaltningarna inom Luleå kommuns organisation är alla omfattande aktörer på 

den lokala arbetsmarknaden och spelar även en viktig roll för kommunens verksamhet. 

Genom att beskriva den kompetens som de tre största förvaltningarna efterfrågar blir det 

möjligt att jämföra och studera eventuella mönster i problematiken. Är kommunens problem 

någonting unikt eller är det i själva verket en del av någonting större. 

Genom att ta reda på hur kommunen idag arbetar för att tillgodose behovet av kompetens blir 

det även möjligt att iaktta eventuella riskområden som kan orsaka problem i kommunens 

arbete. Frågeställningarna syftar till att ge en tydligare bild av den situation som Luleå 

kommun står inför. Förhoppningen är att presentera ett svar som kan vara till nytta för såväl 

uppdragsgivaren som samhället i stort. 
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Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att fokusera på Luleå kommuns tre största förvaltningar. Dessa 

utgör tillsammans över åttio procent av Luleå kommuns totala personal styrka. Detta ställer 

förvaltningarna i centrum när det kommer till omfattande genrations växlingar, likt den som 

kommunen just nu genomgår. 

Avgränsningen bottnar i studiens syfte och målet att identifiera kommunens behov av 

kompetens inom de kommande fem åren. Information som saknar förankring i det 

kompetensarbete som Luleå kommun lägger ner för att säkra organisationens behov kommer 

inte att lyftas fram i studien. 

Studien behandlar även teorier om kompetens som används för att skapa tre idealtypiska 

modeller . De idealtypiska modellerna fungerar som verktyg i arbetet med att behandla det 

empiriska materialet. 

Disposition 

I de kapitel som följer närmast efter dispositionskapitlet presenteras den teoretiska 

referensramen tillsammans med de teorier som används i studien. I det teoretiska kapitlet 

beskrivs även på vilket sätt de teoretiska verktygen använts i arbetet med att besvara studiens 

syfte. Efter det teoretiska avsnittet så går uppsatsen vidare med ett metodavsnitt där den 

metod som studien utgår från samt de tillvägagångssätt som studien har följt presenteras. I 

metodavsnittet beskrivs även urvalsprocessen och arbetet med att säkerställa en god etik i det 

vetenskapliga arbetet. Kapitlet avlutas med en analysdel där uppsatsens reliabilitet och 

validitet diskuteras. Nästa kapitel innefattar de empiriska material som utgör underlaget för 

den analys och tolkning som sedan görs i det efterföljande kapitlet. Det avslutande kapitlet 

utgörs av en resultatdiskussion som även kompletteras med förslag till vidare forskning. 
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Teori och Centrala begrepp 

Följande kapitel kommer att behandla de teoretiska verktyg som använts under arbetet med 

studien. Kapitlet inleds med en presentation av de teorier som använts i arbetet med att tolka 

den insamlade informationen. Sedan följer den del som beskriver de centrala begrepp som 

används under studien. Slutligen avslutas kapitlet med en beskrivning om hur de tre centrala 

begreppen som varit vägledande under arbetets gång har använts.  

Teoretisk ansats 

Grundtanken var att med hjälp av Max Webers idealtypsbegrepp skapa en idealtyp för var och 

en av de tre största förvaltningarna inom Luleå kommuns organisation för att förenkla en 

jämförelse av förvaltningarna och de utmaningar som de står inför. Var och en av idealtyperna 

byggdes upp av det empiriska materialet. I arbetet med att bygga upp det idealtypiska 

verktyget har både Webers egna böcker och den tidigare forskning som bedrivits med 

idealtypernas hjälp varit av stort värde. 

Teoretisk referensram 

Den framgångsrike forskaren Max Weber betraktas idag som en av sociologins tre stora 

klassiker tillsammans med Karl Marx och Émil Durkheim. Weber strävade efter att förstå och 

förklara de system som människan konstruerat. I sin strävan efter att förklara de mänskliga 

systemen myntade Weber begreppet idealtyp. Det är enligt Boglind et al (2005) viktigt att 

förstå att idealtyperna i sig aldrig var någonting annat än ett redskap för Weber i hans arbete 

för att kunna begripa historiska samband. Boglind et al (2005) betonar också mycket riktigt att 

Weber själv aldrig erkänt att det var han som skapade idealtypsbegreppet. Istället påtalade 

Weber att idealtyperna var en del av all seriös forskning samt att många av de stora forskarna 

använt sig av idealtyper vilket även Boglind et al (2005) skriver om i sin presentation av 

Webers verk. 

Men idealtypsbegreppet är endast en modell för att förstå och analysera samband, för att 

skapa en djupare förståelse måste man även komma underfund med hur man skall förstå 

begreppet kompetens. Genom att ta del av hur tidigare studier av kompetens genomförts samt 

hur andra har förstått och angripit frågan tidigare kan man skapa en grundläggande förståelse 

för begreppet.  
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Tidigare forskning 

Intresset för studier och forskning rörande området kompetens har under långa tidsperioder 

väckt ett stort intresse bland forskare och experter runtom i världen. Frågan om vad 

kompetens är och hur man kan och ska bedöma kompetens är central för vår förståelse av vad 

kompetens innebär och hur vi skall arbeta med kompetens i framtiden. I den engelska studien 

Whats the "Full Monty" on skill shortages? beskriver författarna problematiken med att 

värdera kompetens (Education & Training 1999). De förklarar i sin studie att det är viktigt att 

se bortom den teoretiska kompetensen och även räkna in kompetens baserad på erfarenhet. 

Problematiken med att värdera kompetens är ständigt återkommande när forskare jorden runt 

skall lämna sitt bidrag till diskussionen kring kompetens. 

Den svenske forskaren Per-Erik Ellström har lagt ner en stor del av sin tid och forskning på 

frågor som rör kompetens och utbildning. Ellström (1992) beskriver vilken roll arbete och 

utbildning spelar för individens kompetens och möjligheter till kompetensutveckling samt de 

många olika typer av kompetens som döljer sig bakom samlingsbegreppet kompetens. 

Forskaren Leif Berglund har anammat en del av de modeller och idéer som Ellström (1992) 

skriver om. Berglund (2010) lyfter kompetensområdet utifrån flera olika perspektiv och 

belyser de problem och möjligheter som finns i anslutning till arbetet med att validera och 

jämföra olika typer av kompetens. Den studie som Berglund genomförde under år 2010 är 

också intressant ur en annan aspekt. I Berglunds studie från år 2010 får vi följa med på en resa 

längs norra Norrlands kustland som tar oss till de fyra organisationer som arbetet behandlar. 

En av de fyra organisationer som Berglund (2010) besöker är Tekniska förvaltningen i Luleå 

som är en del av Luleå kommuns organisation och även kommer att behandlas i denna studie. 

En annan som valt att lämna ett bidrag till den ständiga diskussionen kring området 

kompetens är Malin Lindelöw som tidigare bland annat varit aktiv som forskare vid 

Karolinska Institutet i Stockholm. Lindelöw (2002) har utifrån sina kunskaper från 

psykologins värld utvecklat en strukturerad kompetensbaserad modell för att behandla hela 

rekryteringsprocessen. Modellen ska lyfta fram värdet av att kartlägga och värdera kompetens 

i samband med rekryteringar. Lindelöws modell framgår tydligt i den bok som hon utgav år 

2008 under titeln Kompetensbaserad personalstrategi. Lindelöw är idag konsult och 

föreläsare inom näringslivet, där hon framförallt har valt att fokusera på kompetens och 

rekrytering. Det var i Lindelöws roll som konsult och föreläsare inom näringslivet som Luleå 

kommun anlitade henne. Lindelöw har sedan som konsult varit en del av kommunens 
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utveckling av arbete med att studera och fånga upp kompetens. Kommunen använder idag 

boken Kompetensbaserad personalstrategi i det vägledande arbetet med att utveckla och 

rekrytera personal. 

Utöver Luleå kommuns samarbete med Lindelöw har det interna arbetet med att utforska 

området kompetens i första hand baserats på regelbundna utvärderingar av personalens 

upplevelser och ett omfattande prognosarbete. Arbetet med att utvärdera hur personalen 

upplever sin situation utgår från de gemensamma manualerna medarbetarsamtal vägledning 

och medarbetar samtal samtalsguide för chefer och medarbetare. Kommunen har även 

genomfört en medarbetarenkät under november månad år 2011. Luleå kommun har även 

tagigt fram en prognos över antalet pensionsavgångar och övriga avgångar under perioden 

2010 till 2019. Arbetet med utvärdera personalens upplevelser och det omfattande arbetet med 

att färdigställa en prognos över antalet avgångar har sedan legat till grund för den 

gemensamma HR-strategi som presenterades under december år 2011. Det senaste steget i 

kommunens arbete är de pilotprojekt som just nu genomförs för att skapa en ingående 

kartläggning av den kompetens som alla de anställda vid Luleå kommun besitter. 

Utöver kommunens egna utredningar finns det även ett antal tidigare studier som genomförts 

av studenter vid LTU via uppdrag av Luleå kommun. Tre av studierna väcker lite extra 

intresse då de berör delar av de frågor som även kommer att behandlas i denna rapport. Två 

av dessa tre studier är Mattisson (2009) en studie av Luleå kommuns rekryteringsprocess ur 

de arbetssökandes perspektiv och Bäckström (2009) en studie av samma process, men med 

fokus på urvalets betydelse. Den tredje studien som ligger närmast till hands i förhållande till 

denna studie är Johanssons (2011) - en studie av arbetet med att säkra kompetens i samband 

med en generationsväxling. 
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Att identifiera kompetens 

När forskaren Per-Erik Ellström beskriver kompetens utgår han från de två begreppen Individ 

och Arbete (Ellström 1992). Ellström (1992) kopplar samman begreppen Individ och Arbete 

och beskriver kompetens som individens förmåga att lösa det problem som antingen tilldelats 

eller åtagits. Kompetens skulle med Ellströms (1992) modell kunna jämställas med individens 

förmåga att utföra ett specifikt arbete. Lindelöw (2002) fördjupar resonemanget kring 

kompetens och belyser precis som Ellström (1992) individens roll. Kompetens handlar enligt 

Lindelöw (2002) om individens underliggande disposition som enligt Lindelöw baseras på 

intelligens och personlighet. I sin beskrivning av kompetens bygger Lindelöw (2002) vidare 

på begreppen intelligens och personlighet och förklarar att kompetens även kan delas upp i 

färdigheter och förhållningssätt. Färdigheterna kan enligt Lindelöw (2002) vara antingen 

kognitiva eller analytiska, det kan även handla om att ha förmågan att utföra en specifik 

uppgift. Den andra delen som handlar om individens förhållningssätt beskriver Lindelöw 

(2002) som individens personlighet och det beteende som följer de individuella 

personlighetsdragen. Individens förhållningssätt är enligt Lindelöw (2002) ett komplement till 

individens förmåga. 

Kompetens handlar alltså om individers totala förmåga i förhållande till en specifik uppgift. 

Ellström (1992) ger sig på att föreslå en allmän definition av kompetens begreppet, han 

skriver: ”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en 

viss uppgift…” (Ellström 1992:21). Både Ellström (1992) och Lindelöw (2002) konstaterar att 

kompetens är beroende av situation och uppgift, de konstaterar även att alla uppgifter ställer 

olika krav på den kompetens som krävs. Den kompetens som olika uppgifter kräver kan delas 

upp på en mängd olika sätt. Ellström (1992) väljer att dela upp kompetens i fem grupper som 

var och en representerar en egen typ av förmåga. De fem grupperna är enligt Ellström (1992) 

Psykomotoriska faktorer, Kognitiva faktorer, Affektiva faktorer, Personlighetsfaktorer, 

Sociala faktorer. Psykomotoriska faktorer handlar enligt Ellström (1992) om ”perceptuella 

och manuella färdigheter” (Ellström 1992:21). Kognitiva faktorer handlar om en individs 

kunskaper och intellektuella förmåga (Ellström 1992) Affektiva faktorer handlar enligt 

Ellström (1992) om individens motivation och emotionella förutsättningar. 

Personlighetsfaktorer handlar om individens agerande utifrån personlighetsdrag (Ellström 

1992). Sociala faktorer handlar om individens sociala förmåga. De fem kompetensgrupperna 

kan kopplas till det Lindelöw (2002) skrivit om individens underliggande disposition. 
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Ellström (1992) skriver att det enda sättet för att kontrollera vilken kompetens som krävs i en 

specifik situation är att genomföra empiriska studier av vilken kompetens uppgiften kräver. 

Lindelöw (2002) drar samma slutsats som Ellström (1992) men konstaterar även att en väl 

genomförd matchning inte bara kan innebära en god effektivitet utan även kan bidra till en 

ökad trivsel då människor trivs bäst i miljöer som stämmer väl överens med den egna 

personligheten. Förhållandet mellan en individs kompetens och den kompetens som 

organisationen kräver kan illustreras med hjälp av Ellström (1992) modell över Relationer 

mellan olika innebörder av yrkeskunnande: 

 

Figur 1: Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande 

(Ellström 1992:38) 

Figuren illustrerar Ellströms (1992) modell över relationerna mellan olika typer av 

kompetens. Formell kompetens är den kompetens som anskaffats genom formella utbildningar 

och som kan styrkas med hjälp av betyg eller intyg (Ellströms 1992). Faktisk kompetens är 

den kompetens som en individ utnyttjar för att lösa de problem som individen ställs inför, den 

faktiska kompetensen handlar alltså om mer än bara den kompetens som kan dokumenteras. 

Efterfrågad kompetens är den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar för det aktuella 

arbetet. Den kompetens som arbetet kräver är den kompetens som krävs för att en arbetstagare 

skall klara av att utföra arbetet. Kompetensen som arbetet kräver är inte alltid den samma som 

den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar (Ellströms 1992). Den utnyttjade kompetensen 

är den totala kompetens som individen använder i sitt arbete i förhållande till de fyra öriga 

kompetensgrupperna.  
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Idealtypsbegreppets möjligheter och fördelar 

Det är viktigt att förstå idealtypernas innebörd och vilket syfte de tjänar för att kunna sätta sig 

in i vad de olika idealtypsbegreppen egentligen innebär och hur forskningsarbetet har 

genomförts. De idealtypiska begreppen är varken någonting idealiskt eller någonting typiskt, 

det är inte heller någon teori i begreppets rätta bemärkelse. Idealtyper är snarare ett medel för 

att förstå samband (Boglind et al 2005). Idealtyperna skall inte heller värderas utifrån hur pass 

väl det stämmer överens med verkligheten då det inte idealtypernas syfte, syftet med 

idealtyperna är istället att ge en ökad kunskap om det observerade fenomenet (Boglind et al 

2005). 

De två erkända forskarna Mats Alvesson och Kaj Sköldberg presenterade tillsammans en 

modell för att illustrera de tre sanningsbegreppen i relation till teori inom bestämda domäner 

(Alvesson & Sköldberg 2008:49). Den modell som Alvesson & Sköldberg (2008) presenterar 

delar upp teorierna i punkter som omges av en triangulär figur där vardera långsidan i figuren 

är namngiven med en titel. Var och en av de tre långsidorna representerar ett av begreppen 

korrespondens, användning och mening. Alvesson & Sköldberg (2008:51) benämner 

modellen som det trilaterala sanningsbegreppet och förklarar att alla delar är integrerade i 

forskningsprocessen. Att åstadkomma ett högt sanningsvärde i forskningen är viktigt då 

komplexiteten i de frågor som skall besvaras ofta är högre inom det vetenskapliga arbetet än i 

det vardagliga livet. Det är som Alvesson & Sköldberg (2008) skriver svårare att observera 

den mer komplexa sanning som vetenskapen förmedlar genom teori än den vardagliga 

sanning som vi kan observera och ta till oss direkt vid en första anblick. Man kan inte med 

blotta ögat observera Luleå kommuns behov av kompetens utan att först ha en klar bild av 

situationen. För att kunna skapa en klar bild måste teorin vara tillämplig och adekvat för 

uppgiften, Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar även att mer komplexa teorier kan 

försämra möjligheterna att värdera sanningshalten i forskningen. Idealtypsbegreppen som 

enligt (Boglind et al 2005) är ett redskap för att förstå och förklara verkligheten har i enlighet 

med den modell som Alvesson & Sköldberg (2008) presenterar en hög grad användbarhet 

samt korrespondens i förhållande till studiens syfte att ge en översiktlig bild av Luleå 

kommuns behov av kompetens samt beskriva den kompetens som kommunens tre största 

förvaltningar efterfrågar under de kommande fem åren. Orsaken till att de idealtypiska 

perspektiven valdes som teoretiskt verktyg för att förklara och analysera kommunens 

situation. Är de fördelar som idealtypsbegreppen erbjuder i arbetet med att definierar den 

situation som Luleå kommun står inför.  
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Genom att använda idealtyper kan författaren likt Wikström (2005) spetsa till verkligheten för 

att urskönja olika mönster. Ett teoretiskt verktyg baserat på idealtyper erbjuder en mängd 

möjligheter. Med hjälp av empirin kan författaren bygga upp sina idealtyper antingen genom 

modeller som Waara (1996), eller genom andra teorier likt Wikström (2005), eller empiriskt 

som Max Weber. Med idealtyperna som redskap för att kunna bryta ner och bygga upp 

empirin ökar möjligheterna att ställa upp de tre största förvaltningarna var och en för sig för 

att där igenom kunna jämföra och analysera skillnader och begripa samband inom Luleå 

kommuns organisation. Genom att betona essensen i det empiriska materialet blir det möjligt 

att samtidigt skilja ut avvikelser vilket skapar ett tydligare och renare material. Detta bidrar 

till en klarare bild av skillnaderna mellan Luleå kommuns tre största förvaltningar. Mängden 

av möjliga angreppsmetoder och den tydlighet som idealtyperna erbjuder i arbetet med att 

identifiera och jämföra de olika förvaltningarna gör de särskilt lämpliga som analysverktyg. 

Att identifiera idealtyper 

De tre centrala begreppen är Utbildning, Status och Kompetens. Genom att jämföra de 

centrala begreppen med den beskrivning som finns av förvaltningarna i det empiriska 

materialet kan man skilja på de olika förvaltningarna och identifiera vad som är typiskt för 

varje förvaltning. Den typiska bilden av varje förvaltning utifrån nyckelbegreppen bildar 

sedan en idealtyp för varje förvaltning. 

Erfarenhet 

Begreppet erfarenhet är omfattande och beskriver enligt Lindelöw (2002) all den kunskap 

som en individ samlat på sig genom olika upplevelser och de olika saker som individen varit 

med om eller gjort under livets gång. Värdet av en erfarenhet står enligt Lindelöw (2002) i 

relation till den erfarenhet som uppgiften kräver. Den otroliga bredd som begreppet erfarenhet 

omfattar sträcker sig långt bortom det som studien fokuserar på och därför är det viktigt att 

påpeka att den erfarenhet som beskrivs främst åsyftar den erfarenhet som Lindelöw (2002) 

beskriver som yrkeslivserfarenhet. Det är vanligt att olika krav på erfarenhet förekommer i 

samband med att olika arbetsgivare annonserar ut sina behov av att rekrytera. Enligt Lindelöw 

(2002) så mäter många arbetsgivare erfarenhet på samma sätt som man mäter utbildningsnivå, 

genom att jämställa den kunskap som en individ kan uppnå genom en utbildning med en 

bestämd längd med den erfarenhet som en individ kan samla på sig genom att arbeta med en 

specifik uppgift under en viss tid. 
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Längden på en individs erfarenhet har med andra ord betydelse för individens möjligheter att 

lyckas på arbetsmarknaden. Men det räcker inte bara att ha jobbat länge med en specifik 

uppgift. Erfarenhet handlar enligt Lindelöw (2002) också om att se den individuella kunskap 

som olika individer samlat på sig under tid, den kunskap som individerna samlat på sig genom 

erfarenhet och som vanligtvis testas i samband med arbetsgivarens första möte med en 

individ. Det är enligt Lindelöw (2002) lätt att vi fokuserar för mycket på formell kompetens 

och gärna sätter ett lika med tecken mellan en viss längd på erfarenhet, en specifik grad av 

kunskap samt kompetens, problemet gäller både formell kompetens förvärvad genom 

utbildning och genom erfarenhet. 

Status 

Oavsett språk och samhälle så har status en viktig roll. Berglund (2010) belyser till exempel 

värdet av individens status genom en validering av utbildning och kompetens. Att utvärdera 

den kompetens som en grupp eller en individ besitter är enligt Svensson & Ulfsdotter-

Eriksson (2009) ett verktyg för att kunna höja statusen för den berörda gruppen eller 

individen. Svensson & Ulfsdotter-Eriksson (2009) beskriver den status som är kopplad till 

uppfattningen om ett yrke som en status som är knuten till positioner istället för individer, 

samtidigt skriver Svensson & Ulfsdotter-Eriksson (2009) att status handlar om en 

”samhällelig värdering av individer eller kollektiv” Svensson & Ulfsdotter-Eriksson 

(2009:15).  
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Kompetens 

Begreppet kompetens skall i mitt idealtypiska sammanhang förstås i enlighet med den 

lexikaliska definitionen, detta innebär att begreppets ordagranna betydelse följer den 

beskrivning som går att läsa i den svenska ordlistan. Kompetens definieras i den svenska 

ordlistan som ”tillräcklig skicklighet; behörighet” (Svenska akademien 2006:453). 

Kompetens handlar om att bedöma skicklighet och behörighet. Brist på tillräcklig kompetens 

är ett hot som de flesta organisationer ställs inför. En kompetensbrist kan ha många olika 

orsaker, i den engelska studien What's the "Full Monty" on skill shortages? konstaterar man 

att det är viktigt att kraven är rätt formulerade och att alla delar tas in i bedömningen av den 

arbetskraft som är tillgänglig (Education & Training 1999). Under det teoretiska kapitlets 

tidigare delar beskrivs hur Ellström (1992) delar in kompetens i fem olika delar samt två 

grundläggande begrepp, men Ellström (1992) delar även in begreppet kompetens i faktisk 

kompetens och formell kompetens. Den uppdelning som Ellström (1992) gör förtydligar att 

det finns en skillnad mellan formell kompetens och faktisk kompetens. De två delarna formell 

och faktisk kompetens beskrivs av Ellström (1992) som obalanserade där den formella 

kompetensen ofta efterfrågas istället för den faktiska kompetensen då den ofta är lättare att 

iaktta och efterfråga då den är mer konkret i form av betyg eller intyg. Det resonemang som 

Ellström (1992) för är i högsta grand intressant inte minst om vi kopplar samman 

resonemanget med Ellströms (1992) modell över Relationer mellan olika innebörder av 

yrkeskunnande, se Figur 1. Men Ellströms slutsats säger oss också någonting mer, den belyser 

den klyfta som finns mellan det verkliga behovet och de behov som först kan framträda. 

Därför är det viktigt att idealtypen åter ger det faktiska behovet av kompetens och inte en 

missvisande bild av vad organisationen faktiskt behöver. 

Formell kompetens kopplas även ofta samman med utbildning, och bedöms ofta genom olika 

krav på utbildningsnivå. Ellström (1992) konstaterar att den kompetens som förvärvas genom 

utbildning brukar betraktas som formell. Ett av problemen med den formella kompetensen är 

enligt Ellström (1992) att kraven på formell kompetens ofta överstiger de faktiska kraven för 

arbetet. Ett sätt för att lösa problemet med att kraven på formell kompetens leder till att de 

faktiska kraven sätts ur spel är att skapa en tydligare bild av de faktiska kraven på utbildning 

och formellkompetens som arbetet inom de olika förvaltningarna kräver. 
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Från teori till praktik 

Idealtyperna ger ingen exakt bild av verkligheten men kan ändå ge vägledning, greppbarhet i 

arbetet med att belysa kommunens arbete med att förebygga kompetensbrist. Alvesson & 

Sköldberg (2008) förklarar att generaliseringar är önskvärda vid studier av icke-observerbara 

mönster och tendenser för att förklara mönstrens innebörd. Genom att generera fram en 

idealtyp för var och en av de tre största kommunala förvaltningarna utifrån de olika 

förvaltningarnas behov. Är målet att försöka skapa en tydlig och jämförbar bild av de olika 

förvaltningarna och kommunens organisation i sin helhet.  

De tre idealtyperna baseras på förvaltningarnas behov i förhållande till de tre mätpunkterna 

status, kompetens och erfarenhet. Informanternas beskrivning av situationen på de olika 

förvaltningarnas vägs samman med de kommunala dokument som finns tillgängliga kring 

rekrytering och kompetens för skapa en idealtyp utifrån de tre begreppen. Det är viktigt att 

förstå att idealtyperna endast skall ses som ett verktyg för att belysa kommunens problematik 

och inte som en beskrivning av verkligheten. 

Det är även viktigt att belysa att de slutsatser som dras alltid skall tolkas kritiskt, slutsatserna 

dras på teoretiska grunder och återger den sanning som teorin förmedlar och det är därför 

endast möjligt att testa sanningshalten i det resultat som presenteras genom att testa teorin i 

sig (Alvesson & Sköldberg 2008:47). 
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Metod 

Följande kapitel kommer att behandla de vetenskapliga metoder, tillvägagångssätt som har 

använts i studien, samt hur de metoder och tillvägagångssätt som har använts har valts ut. 

Kapitlet inleds med en presentation av de metoder som har använts sedan följer en 

beskrivning av hur de har använts. Efter det följer en beskrivning av urvalsprocessen samt 

intervjuförfarandet som syftar till att ge en djupare inblick i hur studien har genomförts. 

Kapitlet fortsäter sedan med ett stycke där studiens forskningsetiska överväganden diskuteras 

utifrån vetenskapsrådets rekommendationer, avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet 

och validitet. 

Studiens vetenskaplig ansats 

Arbetet med studien bygger på en vetenskaplig ansats grundad på induktion där slutsatserna 

dras genom konstateranden längs den vetenskapliga resan från syfte till slutsats. Den 

vetenskapliga ansatsen genomsyrar hela studien och fungerar liksom kommunens 

styrdokument som ett redskap för att inordna och vägleda arbetet. Det är viktigt att den som 

genomför arbetet alltid strävar efter att uppnå en god vetenskaplighet (Ejvegård 2009). 

Uppsatsen skall återge en korrekt bild av de omständigheter som råder inom Luleå kommuns 

organisation och på ett rättvist sätt beskriva de svårigheter som kommunen idag ställs inför. 

Den rättvisande bild som författaren eftersträvar har åstadkommits genom att utgå från ett 

sakligt tillvägagångssätt och ett objektivt perspektiv som enligt Ejvegård (2009) ger en 

balanserad beskrivning av de slutsatser som dras. Arbetets saklighet och objektivitet kan 

bland annat illustreras genom några korta exempel; alla intervjuer som har genomförts har 

utgått från en gemensam intervjuguide och samtliga samtal med de informanter som har 

deltagit i studien har baserats på vetenskapsrådets rekommendationer. Ett annat exempel är 

arbetet med tolkningen av de dokument och de intervjumaterial som har samlats in där 

tolkningen har skett stegvis genom att återkommande begrepp har plockats ut och lyfts fram 

för att på ett tydligt och representativt sätt kunna utläsa gemensamma nämnare i materialet. 

Det finns många olika typer av forskning inom vetenskapens värld, för att enklare kunna 

skilja på olika typer av studier delas de ofta in efter hypotesgenererande och hypotesprövande 

(Gustafsson et al 2011). Enkelt förklarat utgår den hypotesprövande studien från ett antagande 

som sedan testas mot verkligheten medans den hypotesgenererande studien utgår från 

verkligheten för att skapa en hypotes. Inom vetenskapen finns två olika sätt som kan användas 

för att dra slutsatser, de är induktion och deduktion. Att dra slutsatser genom induktion 
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innebär enligt Thurén (2007); ”… att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån 

empiriska fakta.” Thurén (2007:22). Den induktiva slutledningsmodellen förutsätter att det 

empiriska underlaget går att jämföra. Enligt den induktiva modellen härleds slutsatserna 

utifrån upprepade försök som tillsammans bygger upp en empirisk erfarenhet som kan 

användas för att identifiera en hypotes. Deduktion innebär att man drar slutsatser utifrån 

logiska samband. Att deducera fram en slutsats innebär enligt Thurén (2007);”…att man drar 

en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande” Thurén 

(2007:28). Detta innebär i sin tur att de slutsatser som kan konstateras med hjälp av den 

deduktiva modellen inte alltid behöver stämma överens med verkligheten. 

Studiens vetenskapliga ansats är huvudsakligen induktiv men bygger samtidigt på en 

balansgången mellan induktion och deduktion, en balansgång som inom vetenskapens värld 

ofta betecknas som abduktion (Alvesson & Sköldberg 2008). Den abduktiva ansatsen innebär 

att arbetet pendlar mellan det induktiva och det deduktiva, Alvesson & Sköldberg 2008 

påpekar hur viktigt det är att konstatera att abduktion är mycket mer än en sammanslagning av 

induktion och deduktion. Fördelen med ett abduktivt tillvägagångssätt är att författaren tillåter 

sig själv att växla mellan en teoretisk förförståelse och den kunskap som utvecklas under 

arbetets gång. 

Val av metod  

Vetenskapliga studier utgår antingen från ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv. 

Kvalitativa studier bygger på att man söker en djupare förståelse om någonting, denna typ av 

studier identifieras ofta genom att de inte använder sig av siffror eller tal (Backman 2008:35). 

De kvantitativa studierna skildrar det vidare perspektivet och identifieras till skillnad från den 

kvalitativa modellen av statistik och kvantifieringar (Backman 2008:35). 

Denna studie utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv. Valet av ett kvalitativt perspektiv är direkt 

kopplat till studiens syfte och forskningsfråga som förutsätter att det går att fånga upp och 

beskriva ett så omfattande begrepp som kompetens. Att studien utgår från ett kvalitativt 

perspektiv innebär att författaren genom undersökningen försöker förmedla djupare förståelse 

av den situation som Luleå kommun befinner sig i idag. Det kvalitativa materialet hämtades in 

med hjälp av sju stycken intervjuer. Under studiens gång har även sekundär statistik använts. 

Det är därför viktigt att påpeka att ett kvantitativt perspektiv inte nödvändigtvis behöver 

innebära en uteslutning av kvantitativa metoder (Backman 2008:36).  
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Tillvägagångssätt 

Arbetet inleds med ett omfattande fördjupningsarbete där en stor del av tiden lades på att 

skapa en ökad förståelse för Luleå kommuns organisation. Utifrån empiriska studier av Luleå 

kommuns organisation baserade på den information som presenteras via kommunens hemsida 

samt den ovärderliga kunskap som min mentor gett identifierades några av kommunens 

centrala behov. Utifrån bilden av Luleå kommuns behov formulerades ett förslag, när 

förslaget var färdigställt kontaktades en av de två kontaktpersoner som kommunen angett som 

ansvariga på det uppsatsområde som jag valt att intressera mig för. Den initiala kontakten togs 

över telefon och ett möte bokades genast in. Under mötet presenterades det förslag som jag 

formulerat, i förslaget ingick bland annat syftet med studien. Med uppdraget fastlagt bokades 

ett första möte med min handledare Leif Berglund under mötet presenterade jag mina idéer 

och det förslag som redan förankrats som ett uppdrag åt Luleå kommun. Mötet ledde till att 

arbetet intensifierades och snart efter mötet var en intervjuguide färdig och intervjuerna 

började allt eftersom att planeras in. Alla informanter kontaktades direkt via telefon allt 

eftersom att jag via mina kontakter inom Luleå kommun fått klarhet kring vilka informanter 

som skulle kunna bidra med den kunskap som min studie krävde. Målet var att hitta 

informanter med en god överblick över verksamheten samtidigt som jag ville skapa en större 

klarhet kring hur kommunen ser på kompetens samt var risken för kompetensbrist upplevs 

som störst. Intervjuerna genomfördes vid informanternas arbetsplatser och samtliga samtal 

spelades in med hjälp av en diktafon. Det inspelade materialet transkriberades samma dag 

som intervjuerna. Det inspelade materialet transkriberades efter varje intervjutillfälle 

ordagrant. Kodningsarbetet inleddes i direkt anslutning till transkriberingen för att minska 

risken för feltolkningar av intervju materialet, vilket annars kan vara en risk (Olsson & 

Sörensen 2007). Kodningen genomfördes för att identifiera eventuella mönster som kunde 

hjälpa till och besvara de frågor som formulerats i studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna användes i nästa skede för att ringa in de områden som kommunen förväntar sig 

att kompetensbristen kommer att bli som störst. Denna kunskap användes för att sedan hämta 

i statistik samt tolka de dokument som samlats in från Luleå kommun. Resultatet av 

sammanställningen av intervjuerna och de dokumenten från Luleå kommun har sedan 

tillsammans med statistiken legat till grund för arbetets empiri. Parallellt med att empirin växt 

fram har även det teoretiska ramverket tagit form. De teoretiska verktygen kombinerades 

slutligen med empirin i ett försök att besvara det syfte och den frågeställning som studien 

avser att besvara.  
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Urvalsprocessen 

Arbetet med urvalsprocessen inleddes med att en urvalsram definierades. Då arbetet är ett 

uppdrag åt Luleå kommun så blev ramen för urvalet Luleå kommuns organisation. Den 

målgrupp som intervjuerna har riktat sig till är personer med anställning inom personal 

centralt inom kommunen samt representanter från tre av de totalt elva enheter som ingår i 

kommunens organisations struktur. De tre enheter som hamnat i fokus är alla utvalda utifrån 

den information som framkommit om dessa enheters omfattande behov av kompetens. 

Orsaken till att endast tre enheter undersökts djupare är den tidsmässiga begränsning som 

omger studien. Som en följd av den begränsade kunskapen om de nio övriga enheter som 

ingår i kommunens organisation kommer dessa endast att presenteras i generella drag, detta 

för att undvika att felaktiga slutsatser dras på allt för lösa grunder. 

Den urvalsprocess som genomfördes för att komma fram till vilka informanter som skulle 

kontaktas skedde med stöd av Luleå kommun. Representanter från kommunen har bidragit 

med kunskap och information om hur organisationen är strukturerad och även gett förslag på 

lämpliga kandidater. Det slutliga arbetet med att välja ut lämpliga informanter till de 

intervjuer som har genomförts har utgått från ett snöbollsurval. Att urvalet utgår från ett 

snöbollsurval innebär att informanterna väljs ut stegvis eftersom studien fortskrider genom att 

deltagarna i studien bidrar med information om andra tänkbara informanter (Esaiasson 2007). 

Tanken var från början att utgå från ett kriterieurval där informanterna skulle väljas ut med 

hjälp av förutbestämda kriterier för att matcha den kravbild som ställts upp inför intervjuerna. 

Det visade sig relativt snabbt att kunskaper om organisationen var allt för bristfälliga för att 

kunna genomföra ett kriterieurval. 

De förutbestämda kriterierna har använts under arbetet med att identifiera intressanta 

informanter under arbetets gång och på så sätt har delar av den struktur som från början var 

tänkt till kriterieurvalet levt vidare. Det kriterium som har använts är uppdelat i tre delar. Den 

första delen beskriver att informanten skall ha ett fågelperspektiv på frågor som handlar om 

personal och kompetens. Nästa del beskriver att informantens huvudsakliga syssla skall bestå 

av att arbeta aktivt med frågor som rör personal. Del tre beskriver att informanten skall kunna 

tillföra en ökad kunskap om fördelningen av kommunens behov av kompetens. 

Genom att använda ett snöbollsurval tillsammans med de tre kriterier som hade ställts upp vid 

studiens inledning har det varit möjligt att identifiera nya informanter allt eftersom kunskapen 

om organisationen har vuxit. Det har hela tiden varit viktigt att ha en god kontroll över vilka 
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informanter som involveras i studien, med tanke på att intervjuerna kommer att vara 

vägledande i urvalet av det statistiska materialet. Det statistiska materialet väljs ut utifrån den 

bild som informanterna målar upp av kommunens behov och vart behoven är som störst. 

Intervjuerna kommer även att användas för att sortera in det statistiska materialet samt 

fungera som ett stöd i det teoretiska arbetet med att tolka statistiken. Urvalet kommer också 

att leva vidare och ha en vägledande roll i det fortsatta arbetet med empiri och diskussion 

(Miles & Huberman 1994). 

Intervjuförfarande 

Under studien genomfördes totalt sju stycken intervjuer med anställda inom Luleå kommun. 

Intervjuerna var personliga och ägde rum vid respektive informants arbetsplats. Intervjuerna 

genomfördes under strukturerade samtalsformer vilket innebär att samtalet följer en tydlig 

rollfördelning där intervjusvaren hela tiden leder samtalets riktning genom förutbestämda 

frågor. Att styra ett samtal är ingen enkel uppgift, arbetet handlar dels om att skapa en balans i 

samtalet som bidrar till en öppet och dynamiskt dialog samtidigt som intervjuaren måste klara 

av att både lyssna och vara följsam och redo att flika in när samtalet leder in på sidospår. 

Detta är enligt Lantz (2007); ”en komplex uppgift” Lantz (2007:81). För att klara denna 

uppgift användes en semistrukturerad intervjuguide vid samtliga möten. Den 

semistrukturerade intervjuguiden består av fem teman och 36 frågor. De frågor som ställts är 

övervägande öppna i sin utformning vilket enligt Krag-Jacobsen (1993) innebär att de som 

intervjuas har rikligt med svarsmöjligheter och en stor frihet i samtalet. Det är viktigt att 

respektera de vetenskapliga rekommendationer som Vetenskapsrådet (2002:5) beskriver. Med 

hänsyn till dessa har därför samtliga deltagare erhållit ett löfte om anonymitet. Med hänsyn 

till det anonymitetslöfte som deltagarna blivit lovade kommer följaktligen deltagarna i studien 

att betecknas som informanter. Alla de sju intervjuer som genomförts spelades in med hjälp 

av en diktafon. Det inspelade materialet har sedan lyssnats av och transkriberats över för hand 

till den arbetsdator som använts under studien. Transkriberingen har ägt skett i ett avskilt rum 

för att minimera risken för att utomstående skall komma i kontakt med materialet. Den 

diktafon som har använts går ej ansluta till extern media säkerheten ytterligare. Fem av de 

totalt sju intervjuer som genomförts höll sig inom den satta tidsramen på fyrtiofem minuter 

medan två av intervjuerna med informantens tillåtelse tilläts löpa i femtiofem minuter, 

respektive sextio minuter. Med tanke på dessa två tidsmässiga övertramp så hade det nog med 

facit i hand varit bättre att utgå från en tidsmässig begränsning på sextio minuter. Mer tid hade 

också inneburit en ökad möjlighet till eftertanke (Lantz 2007:72).  
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Forskningsetiska överväganden 

Studiens alla moment har noggrant genomförts med hänsyn till Vetenskapsrådets direktiv. 

Vetenskapsrådet är den myndighetsorganisation som reglerar och beslutar om den svenska 

forskningens krav och inriktningar. Vetenskapsrådet har även skrivit det etiska direktiv som 

gäller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och det är dessa direktiv som 

styrt arbetet under denna studie. Vetenskapsrådets direktiv har inledningsvis hämtats in 

genom den övergripande presentation som ges i (www.codex.vr.se) under rubriken 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Arbetet har sedan följt de nya 

rekommendationerna som ingår i dokumentet God forskningssed av Vetenskapsrådet (2011). 

Det räcker inte att bara känna till vilka riktlinjer som gäller, att genomföra en vetenskaplig 

studie handlar om ständiga överväganden mellan olika delar av de direktiv och regler som 

omger vetenskapen. Det är viktigt att de kunskaper som studien bidrar med till fältet är 

givande och att den forskning som bedrivs håller en hög kvalitet och behandlar frågor som är 

viktiga även ur ett vidare perspektiv. Utifrån detta perspektiv är det också viktigt att se på vad 

denna studie kan tillföra för att uppfylla forskningskravet. Målet är att studien skall bidra till 

nya infallsvinklar i arbetet med att angripa kompetensproblematiken på flera olika nivåer för 

kunna skapa en vidare diskussion kring hur området skall behandlas i framtiden. Det är 

samtidigt viktigt att studien genomförs på ett sätt som inte leder till att individer kommer till 

skada vilket regleras genom individskyddskravet. Med hänsyn till individskyddskravet så har 

inga namn använts under arbetet med studien och de informanter som har medverkat har 

deltagit anonymt. Den information som används har också kontrollerats noggrant för att 

undvika att information skall kunna spåras tillbaka till de som deltagit. Det är även viktigt att 

det vetenskapliga arbetet bygger på öppenhet och frivillighet därför informerades 

informanterna initial om studiens syfte, samt de vetenskapliga rekommendationer som gäller 

inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet enligt det Svenska 

Vetenskapsrådets rekommendationer. Informanterna erbjöds anonymitet i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Det fick även information om att det material som samlas in under 

studien endast skall användas till det syftet anger i enlighet med nyttjandekravet. Slutligen 

informerades alla deltagare i studien om rätten att när som helst avbryta sitt medverkande 

samt återkalla eventuella svar. De fick sedan självständigt bestämma om de ville delta i 

studien i enlighet med samtyckeskravet. Informanterna erbjöds även att ta del av uppsatsen. 

Det yttersta ansvaret ligger alltid på författaren till studien och därför har det varit viktigt för 

mig att upprätthålla en god etik även i de delar av arbetet som inte direkt styrs av 

http://www.codex.vr.se/
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Vetenskapsrådets rekommendationer. Enligt Vetenskapsrådet (2011) så kan sammanfatta 

mycket av de vetenskapliga rekommendationer som gäller vid samhällshumanistiska studier 

med åtta generella levnadsregler. Genom att noggrant följa de åtta levnadsregler som ingår i 

den generella lista som Vetenskapsrådet (2011) presenterar har jag försökt skapa en god 

kvalitet i det vetenskapliga arbetet överlag. 

Den första av de åtta levnadsreglerna säger att forskningen skall presenteras på ett 

sanningsenligt sätt. Det är även viktigt att all forskning bygger på en hög kvalitet 

(Vetenskapsrådet 2011). Enligt Vetenskapsrådet (2011) andra levnadsregel skall alla 

författare av vetenskapliga arbeten även ”medvetet granska och redovisa utgångspunkterna” 

Vetenskapsrådet (2011:12) för sina studier för att skapa en tydlig bild av eventuella intressen 

som riskerar att ha haft effekt på resultatet. Öppenheten är en viktig del av vetenskapen och 

den går även igen i levnadsregel nummer tre och fyra som säger att metoder och resultat skall 

redovisas precis som eventuella kommersiella intressen eller andra bindningar. Den femte 

levnadsregeln från Vetenskapsrådet (2011) säger att forskning aldrig får stjälas från andra. 

Regel nummer sex anger att all forskning skall bedrivas genom en god dokumentation. All 

forskning skall även bedrivas på ett sätt som gör att man kan undvika att människor eller djur 

kommer till skada, regel nummer sju (Vetenskapsrådet 2011). Slutligen säger levnadsregel 

nummer åtta att alla bedömningar av andras forskning skall vara rättvis (Vetenskapsrådet 

2011). 

Den första punkten har upprätthållits genom en god kommunikation och en öppen dialog med 

alla inblandade parter (informanter, uppdragsgivare, handledare). Studiens utgångspunkt och 

syfte har förändrats under arbetet med att genomföra studien och därmed har också 

granskningen och redovisningen skett fortlöpande. I det färdiga resultatet redovisas studiens 

utgångspunkt samt varför den är relevant. De metoder och de resultat som framkommit av 

studien redovisas noggrant och utförligt utan att utelämna någonting. Studien är utförd som ett 

uppdrag åt Luleå kommun vilket också noggrant förklarats vid ett flertal tillfällen. Tidigare 

forskning används endast i syfte att ge stöd och teoretiska verktyg. Alla dokument som 

använts och bidragit till studiens resultat har noggrant arkiverats under studiens genomförande 

för att vid studiens avslut oskadliggöras. Hela studien har genomförts under parollen hänsyn 

och respekt och alla de som deltagit i studien har skyddats genom anonymitet. 
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Reliabilitet 

Den här studien strävar efter fördjupade kunskaper om Luleå kommuns kompetensbehov. 

Reliabiliteten anger enligt Ejvegård (2009) i vilken grad vi kan lita på den kunskap som 

förmedlas och den metod som har använts för att samla in materialet. Arbeten som förmedlar 

en kunskap med en låg tillförlitlighet erbjuder ingen trovärdig kunskap för den som söker 

kunskap, sådan forskning har enligt Ejvegård (2009) inget vetenskapligt värde. Thurén (2007) 

skriver att ”Att vetenskapen söker sanningen är så självklart att det inte behöver diskuteras” 

Thurén (2007:9). Det är därför viktigt att använda rätt vetenskapliga verktyg för att bidrar till 

en ökad trovärdighet och säkerhet i materialet. 

Denna studie bygger på material från flera olika typer av informationskällor med en 

varierande tillförlitlighet. Det kan till exempel vara problematiskt att arbeta med kvalitativa 

data som samlats in genom intervjuer då ett sådant arbete till stor del baseras på andra 

människors ord och tankar. Därför har det varit viktigt att arbeta med en tydlig struktur och en 

genomgående öppenhet för att öka möjligheterna att upprepa den process som studien bygger 

på. Alla informanter har bland annat ställts inför samma frågor och de svar som getts under 

intervjuerna har utan omskrivning transkriberats över från de ljudinspelningar som 

genomfördes i samband med intervjuerna. Den gemensamma intervjuguide som använts har 

även har underlättat sammanställningen av materialet då frågorna har kunnat kodas av var för 

sig för att finna gemensamma mönster och avvikande svar. 

Det finns givetvis även andra riskfaktorer som kan spela in och ha betydelse för den kunskap 

som förmedlas i studien så som förkunskaper, fördomar och personliga intressen. Det går 

givetvis inte att hundraprocentigt undvika att någon av dessa tre haft en viss inverkan på 

studien vilket givetvis reser frågetecken kring tillförlitligheten i studien. Utifrån föregående 

beskrivning av de riskfaktorer som är aktuella vid alla vetenskapliga skrivelser och de 

frågetecken som hoten reser kring studiens reliabilitet är det viktigt att belysa att studien som 

genomförts som ett uppdrag åt Luleå kommun är självständig och skett utan påtryckningar 

från uppdragsgivaren. 

Studiens reliabilitet får trots detta anses vara god med tanke på den noggranna process som 

ligger bakom samt den detaljerade beskrivning som ges av studiens genomförande. 

Reliabiliteten hade självklart kunnat vara ännu högre om studien genomförts under en längre 

tidsperiod och med flera olika informanter. Detta upplevdes däremot inte som en prioriterad 

fråga med tanke på studiens tidsmässiga begränsningar och generella omfång.  
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Validitet 

Det räcker sedermera inte med att ett vetenskapligt arbete anses erhålla en god reliabilitet för 

att studien skall anses vara tillförlitlig. Studien måste även svara upp mot de frågor som 

författaren ställer. Det material som presenteras i studien ska vara relevant för de ändamål 

som studien strävar efter att uppfylla. Teori och empiri måste också ha relevant koppling till 

varandra. Därför är det viktigt att ha en god kännedom kring de områden som behandlas i 

studien. Ett viktigt steg i processen med att bygga upp en god kunskap kring 

forskningsområdet är att sätta sig in i den tidigare forskning som har genomförts på fältet, 

vilket också skett vid inledningen av denna studie. Under det inledande arbetet har fem studier 

som genomförts av tidigare studenter vid Luleå tekniska universitet på uppdrag av Luleå 

kommun granskats samt en doktorsavhandling av Berglund (2010). De fem 

studentuppsatserna har tillsammans med den doktorsavhandling som Berglund skrivit bidragit 

till en inblick i den forskning som redan genomförts på området samt lett till en ökad kunskap 

om Luleå kommun och begreppet kompetens. Kunskapen från de sex studier som 

analyserades vid studiens inledning har använts för att öka relevansen i de frågor som 

formulerats i den intervjuguide som använts. Ytterligare kunskap om fältet har även hämtats 

in under studiens gång samt en stor mängd kommunala dokument. I det teoretiska arbetet har 

till exempel Waara (1996),Wikström (2005), Hirdman (1988) spelat en central roll och 

fungerat som både referenser och inspirationskällor. 

Validiteten i studien får anses vara god då studien avser att behandla Luleå kommuns behov 

av kompetens inom den kommande femårsperioden vilket också en stor del av studiens empiri 

och analytiska diskussion kretsar kring. I empirin beskrivs Luleå kommuns behov av 

kompetens utifrån statistik och intervjuer, de tre största förvaltningarna som framhävs i 

studiens bisyfte lyfts också fram tydligt. Analysen beskriver den problematik som råder inom 

kommunens organisation med att tillgodose kompetensbehovet med hjälp av teori. Studiens 

resultat diskuteras slutligen utifrån den aktuella teorin och anknyts genom citat till studiens 

syfte. 
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Resultat 

Följande kapitel kommer att behandla resultatet av den informationsinsamling som studien 

bygger på. Kapitlet inleds med en presentation av kommunens organisation där de tre största 

förvaltningarna lyfts fram. Sedan följer en del som beskriver kommunens problem samt på 

vilket sätt problemet relaterar till det Svenska samhället. 

Luleå kommuns organisation 

På Luleå kommuns hemsida kunde man under våren 2012 läsa att kommunen var Luleås 

största arbetsgivare. Antalet tillsvidare och visstidsanställda inom den kommunala 

organisationen uppgick under samma period 2012 till 6 355 personer (exklusive de anställda 

inom de kommunalt ägda bolagen) enligt lönestatisk från Luleå kommun. De anställda inom 

kommunen var under våren 2012 enligt en av informanterna fördelade inom över 300 olika 

befattningar i en organisation som består av elva förvaltningar med ett motsvarande antal 

nämnder. Kommunen har även en politisk överbyggnad som består av Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Utöver de kommunala 

förvaltningarna och den politiska överbyggnad som leder kommunens arbete så ingår även 

åtta kommunalt ägda företag i den kommunala organisationen. 

De elva förvaltningarna arbetar med kraftigt differentierade arbetsområden. Det handlar om 

allt från skola och omsorg till teknik och kultur. Varje enhet har sitt eget ansvarsområde och 

beroende på vilket ansvarsområde skiftar även de kompetenser som finns inom de olika 

delarna av organisationen. Storleken på de olika förvaltningarna skiftar kraftigt. Åtta av de 

elva förvaltningarna har mindre än tvåhundra anställda. Under intervjuerna beskriver en av 

informanterna kommunen som ”en egen värld där varje större förvaltning fungerar som ett 

eget samhälle…”. Informantens metaforiska illustration av kommunens omfattning ger en 

ökad förståelse för vidden av kommunens organisation och de stora kontraster som finns 

mellan kommunens olika förvaltningar. De tre största förvaltningarna sett till antalet anställda 

är Socialförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen. Dessa 

tre hade under våren 2012 tillsammans 5 676 tillsvidare och visstidsanställda enligt 

kommunens lönestatisk över antalet tillsvidare och visstidsanställda inom organisationen. 

Antalet tillsvidare och visstidsanställda inom de tre största förvaltningarna motsvarar med 

cirka åttionio procent av Luleå kommuns totala personal styrka. (exklusive de anställda inom 

de kommunalt ägda bolagen).  
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Figur 2: Luleå kommuns organisationsstruktur 

(Öhman Ulrica: Kommunens organisation hämtat från www.lulea.se den 2 april 2012) 

Figuren illustrerar Luleå kommuns övergripande organisationsstruktur. Längst upp i figuren 

finns den kommunala organisationens politiska överbyggnad med kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse. Under följer en förgrening av den kommunala organisationen med de elva 

förvaltningarna samt deras respektive nämnder längst till vänster. I mitten och till höger 

redovisas de bolag som kommunen är aktiva inom.  

http://www.lulea.se/
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Socialförvaltningen 

Med sina 2 613 tillsvidare- och visstidsanställda är Socialförvaltningen en av Luleå kommuns 

två största enheter. Den strukturella organiseringen av Socialförvaltningens organisation är 

indelad efter förvaltningens olika verksamhetsområden med en överbyggnad som består av en 

förvaltningsledning och två separata enheter för ekonomi och personal. Det fanns enligt 

Socialförvaltningens organisationsschema 2012 totalt fem verksamhetsområden. 

Verksamhetsområdena är enligt Socialförvaltningens organisations schema Ordinärt boende, 

Stöd och omsorg, Vård och omsorgsboende, Individ och familj, Hälso- och sjukvård och 

rehabilitering. Majoriteten av Socialförvaltningens arbete handlar om frågor som rör vård och 

omsorg av kommunens allt äldre befolkning. Förvaltningen har även ansvar för att erbjuda 

hjälp och stöd till människor i särskilt utsatta situationer. Det handlar om ekonomiskt svaga 

individer, människor med drogrelaterade problem, barn och ungdomar med behov av stöd och 

vård samt familjer med behov av stöd och juridisk rådgivning. 

 

Figur 3: Socialförvaltningens organisationsstruktur 

(Lakso Stig: Organisation hämtat från www.lulea.se den 2 april 2012) 

Figuren illustrerar hur Socialförvaltningens organisation är uppbyggd. Längst upp figuren 

finns förvaltningschefen och kansliet, närmast under finns de ansvariga för ekonomi och 

personal. Under följer en förgrening där organisationen delas upp i fem olika 

verksamhetsområden. Slutligen följer två stora block som illustrerar den övergripande 

verksamheten. 

  

http://www.lulea.se/
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Barn och utbildningsförvaltningen 

Barn och utbildningsförvaltningen var länge Luleå kommuns största förvaltning sett till 

antalet anställda. Enligt den lönestatistik som Luleå kommun för varje månad över antalet 

tillsvidare och visstidsanställda var barn och utbildningsförvaltningen fortfarande den största 

förvaltningen med sina 2 633 anställda i slutet av mars månad 2012 men en majoritet av Luleå 

kommuns framtidsprognoser tyder på att detta är en titel som barn och 

utbildningsförvaltningen snart kommer att få lämna över till Socialförvaltningen. Barn och 

utbildningsförvaltningen har en organisation som består av barn och utbildningsnämnden som 

har det yttersta ansvaret för det övergripande politiska arbetet. Inom enheten direkt under 

denna finns skolchefen. Under ledningsgruppen hittar vi de centrala funktioner som enhetens 

arbete bygger på. Det centrala arbetet inom förvaltningen bygger på de fyra fristående 

administrativa enheterna. De fyra enheterna är Administrativa enheten, Ekonomienheten, 

Personalenheten och Utvecklingsenheten. Observera att organisationen genomgår en 

omfatande omstrukturering och att den organisationsstruktur som presenteras basseras på den 

tidigare organisationen. 

  

Figur 4: Socialförvaltningens organisationsstruktur 

(Körberg Carola: Organisation hämtat från www.lulea.se den 2 april 2012) 

Figuren illustrerar hur Barn och utbildningsförvaltningens organisation är uppbyggd. Längst 

upp figuren finns Barn och utbildningsnämnden, närmast under finns skolchef. Under följer 

förvaltningens centrala enheter för administration, personal, ekonomi och utveckling. På nästa 

nivå följer uppdelningen av skolans olika verksamheter.  

http://www.lulea.se/
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Tekniska förvaltningen 

Luleå kommuns Tekniska förvaltning har ett brett ansvarsområde som omfattar ansvar för 

kommunens fastigheter, gator, vattenförsörjning, grönområden, natur samt avfallshantering 

och renhållning. Förvaltningens omfattande ansvarsområde har inneburit att förvaltningen 

delats upp i sju avdelningar med var sitt specialområde. Den Tekniska förvaltningen har även 

fyra enheter med separata ansvarsområden som arbetar övergripande med förvaltningens 

behov dessa är: Ekonomiadministration Personal & Information Upphandling & Juridik 

Verksamhetsstöd. Den Tekniska förvaltningen är med sina totalt 430 tillsvidare- och 

visstidsanställda den tredje största förvaltningen inom kommunen. Siffran är hämtad från 

kommunens lönestatisk över antalet tillsvidare och visstidsanställda inom organisationen. 

 

Figur 5: Tekniska förvaltningens organisationsstruktur 

(Sundberg Anita: Organisation hämtat från www.lulea.se den 2 april 2012) 

Figuren illustrerar hur Tekniska förvaltningens organisation är uppbyggd. Längst upp figuren 

finns tekniska nämnden, närmast under finns teknik och fastighetschef. Under följer de 

ansvariga för verksamhetsstöd, personal & information, upphandling & juridik samt 

ekonomiadministration. På nästa nivå delas förvaltningens organisation in efter 

verksamhetsområde. Slutligen följer ett antal under nivåer där flera av verksamhetsområdena 

delas upp i sektioner.  

http://www.lulea.se/
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En organisation under ombyggnad 

Luleå kommuns organisation går nya tider till mötes. Befolkningen ökar och kommunen tar 

sats mot nya höjder med en uttalad målsättning på tiotusen nya luleåbor (Luleå kommun 

2012). Visionerna för staden och kommunen är storslagna men för att organisationen skall 

klara av att uppfylla de krav som en kraftig befolkningsökning innebär så måste man också 

uppfylla de kompetensbehov som en sådan ökning innebär. Det finns dessvärre orosmoln på 

den annars så soliga himlen i Luleå. Samtidigt som kommunens verksamhet förändras för att 

möta de nya kraven så väntar en omfattande generationsväxling inom organisationen. 

Kommunens organisation genomgår enligt kommunens Prognos pensionsavgångar och övriga 

avgångar 2010-2019 sedan år 2010 en omfattande generationsväxling (Luleå kommun 

2011b). Under år 2010 var det totala antalet beräknade pensionsavgångar uppe i fyrtiosex 

personer vilket är en siffra som enligt Prognos pensionsavgångar och övriga avgångar 2010-

2019 under 2012 förväntas stiga till 154 personer (Luleå kommun 2011b). Utvecklingen 

förväntas enligt Prognos pensionsavgångar och övriga avgångar 2010-2019 fortsätta och skall 

under 2015 uppnå hela 200 personer en siffra som sedan förväntas ligga förhållandevis stabilt 

med undantag för en topp under 2018 (Luleå kommun 2011b). 

 

Figur 6: Pensionsavgångar & övriga avgångar 2010-2019 Luleå kommun 

(Luleå kommun 2011, s. 5) 

Figuren illustrerar utvecklingen av antalet pensionsavgångar och övriga avgångar bland de 

tillsvidare- och visstidsanställda inom Luleå kommun. En viktig notis gäller utvecklingen av 

pensionsavgångar under åren 2018 och 2019 där kommunen valt att presentera två olika 

bilder. Den alternativa bilden visar på att utvecklingen kommer att vända neråt efter år 2018 

för att år 2019 hamna på strax under tvåhundra personer.  
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Det ovanligt höga antalet pensionsavgångar är kopplade till den ålderstruktur som fanns inom 

kommunens organisation år 2012 med en stor grupp anställda födda under femtiotalet. 

Faktum är att enligt kommunens prognos över pensionsavgångar och övriga avgångar 2010-

2019 så var den totala siffran för kommun anställda födda under femtio- och sextiotalet på 

över sextio procent (Luleå kommun 2011b). 

Luleå kommun står just nu inför en rad tuffa utmaningar samtidigt. Kommunen måste möta de 

ökade krav som en växande befolkning innebär, enligt Prognos pensionsavgångar och övriga 

avgångar 2010-2019 förväntas ökningen landa på cirka trehundra personer per år (Luleå 

kommun 2011b). Detta gör att kommunen förväntar sig en stor tillväxt inom organisationen. 

Enligt kommunens HR-strategi 2012-2016 kommer den att öka under de kommande åren i 

och med att antalet invånare förväntas stiga samtidigt som kommunen tvingas anpassa sin 

verksamhet för att kunna möta de krav som en allt äldre befolkning innebär. 

Gamla medarbetare med en lång erfarenhet av att arbeta inom organisationen och en 

kompetens som har byggts upp under årens gång skall plötsligt ersättas. Detta innebär att en 

stor del av den kunskap som byggts upp inom organisationen måste föras vidare om 

organisationen inte skall gå miste om värdefull kompetens. Samtidigt erbjuder 

generationsväxlingen kommunen chansen att ta nya kliv i helt nya riktningar, en möjlighet 

som informanterna i studien beskriver som någonting väldigt positivt. Flera av de informanter 

som deltagit i studien beskriver att det är viktigt att kunna se organisationens behov och inte 

bara ersätta det man håller på att förlora. Det är enligt informanterna viktigt att inse att allting 

förändras och att behoven inte är konstanta utan någonting som ständigt utvecklas och 

omvandlas. Informanternas beskrivning av den ständiga förändringen som sker inom 

organisationen går att koppla till Luleå kommuns ständiga strävan framåt. Kommunen 

beskriver genom visionen Luleå 2050 och den gemensamma HR-strategin ett ökat behov av 

både personal och kompetens och hur kommunen både skall växa och utvecklas. 

Luleå kommuns vision är att invånarantalet i kommunen skall öka med tiotusen personer 

samtidigt som staden skall utvecklas till det kommunen beskriver som framtidens stad med en 

ledande roll för utvecklingen av regionen med målet att ”ta sats för en ledande nordlig 

region” (Luleå Kommun 2011:14a). Visionerna ställer ytterligare krav på utvecklingen av 

den kommunala organisationen. Lyckas kommunen att infria de mål som är satta så innebär 

det att organisationen kommer att behöva växa ytterligare. Exakt hur mycket och på vilket sätt 
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kan Luleå kommun inte besvara. En av informanterna uppskattar att det handlar om en 

omfattande ökning: 

”…i år kommer vi ju att rekrytera lite över 550 stycken och så ser det ut långt fram i tiden och 

kommer det är tiotusen nya att ta fart, du vet ju att vi ökar med en fyra fem hundra ungefär 

tillväxten i kommunen så skulle det kräva att vi ökade till 1000 eller 700 till 800 hundra så det 

dubbla till åtminstone får vi till det med byggen och sånt här som kommer kanske rekryterings 

behovet att ligga mellan en 650 uppåt en 700 per år”. 

. I kommunens strävan efter att uppnå den gemensamma visionen Luleå 2050 lades en ny HR-

strategi fram för perioden 2012 till 2016. Målet med HR-strategin för perioden 2012 till 2016 

är att skapa en gemensam bild av kommunens mål för att kunna utveckla organisationen och 

de anställda (Luleå kommun 2011c). 

”Luleå kommun kommer att behöva behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina 

medarbetare. Samtidigt måste även organisation och arbetssätt utvecklas för att på bästa sätt 

kunna förverkliga verksamhetsmålen.”(Luleå kommun 2011:2c) 

Den omfattande processen med att behålla, rekrytera, attrahera och utveckla den kompetens 

som organisationen kräver är enligt Luleå kommun (2011c) och flera av de informanter som 

deltagit i studien en förutsättning för att verksamheten skall kunna fungera och samtidigt 

bibehålla en önskvärd kvalité. Den medarbetar enkät som kommunen genomförde under 2011 

belyser några frågor som kommer att bli centrala för kommunens möjligheter att lyckas inom 

de fyra kompetensområden som beskrivs i kommunens HR-strategi. Tre av frågorna från 

medarbetarenkäten stämmer även överens med de frågor som informanterna pratar om och 

beskriver som viktiga. De frågor som det handlar om är framförallt hur man skall förstärka 

bilden av Luleå kommun som en bra arbetsgivare samt hur man skall utveckla arbetet med 

individuell kompetensutveckling. Tre av informanterna nämner även frågan om samarbete 

mellan enheter och avdelningar vilket är den fjärde punkten från den lista över områden som 

enligt medarbetar enkäten bör analyseras ytterligare. 

Den omfattande processen med att planera och nyrekrytera den kompetens som behövs skiljer 

sig inom Luleå kommuns omfattande organisation. Inom kommunens åtta mindre 

förvaltningar handlar problemet främst om att hitta rätt spetskompetens, medan behovet inom 

de tre största förvaltningarna delvis handlar om spets men även till en varierande andel om att 

klara av att rekrytera en tillräckligt stor mängd. Behovet av att nyrekrytera berör allt från 
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chefer till förskollärare. Den exakta fördelningen av behovet är däremot till viss del oklar. 

Kommunen uppger i HR-strategin för perioden 2012 till 2016 att behovet gäller 

organisationen i stort utifrån ett mer övergripande perspektiv. Processen med att föryngra och 

förse kommunen med den kompetens som organisationen kräver har idag hunnit olika långt 

inom de olika förvaltningarna. Alla har samtidigt önskemål och förhoppningar om nya 

verktyg som skall göra det möjligt att jobba än mer strategiskt gemensamt inom 

organisationen. 

Det omfattande rekryteringsbehov som uppkommit som en följd av den generationsväxling 

som Luleå kommuns organisation just nu genomgår har utöver arbetet med att behålla, 

rekrytera, attrahera och utveckla den kompetens som organisationen kräver även inneburit att 

kommunen upplever ett ökat behov av att kartlägga den kompetens som redan finns inom 

organisationen. Målet med kartläggningen är att underlätta en ökad rörlighet inom 

organisationen, genom en tydligare beskrivning av vilka olika kompetenser som finns så 

upplever kommunen att det skall bli lättare att intern rekrytera kompetens mellan de olika 

förvaltningarna. En ökad rörlighet inom organisationen skulle också enligt flera av 

informanterna vara ett bra verktyg för att förebygga att kompetensgap uppstår inom vissa 

specifika grupper. Informanterna beskriver samtidigt att det är ett arbete omgivet av vissa 

begränsningar. En av informanterna förklarar en del av problemet: 

”De de är svårt jag tror inte att vi uppfyller gap vi kan ju inte.. jag menar om vi kollar 

lärarna så får dom en övertalighet så är ju inte dom sugna att skola om sig till 

undersköterska så det är svårt”.  
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Tre skilda problem, en gemensam källa  

De tre största förvaltningarna kommer alla att påverkas av den generationsväxling som sedan 

år 2010 äger rum inom kommunen. Behovens omfång och karaktär skiljer sig däremot 

kraftigt. Barn- och utbildningsförvaltningen har anpassat sin organisation till det minskade 

behovet av lärare som uppkommit inom den kommunala skolan. Det minskade behovet beror 

på ett sviktande elevunderlag i kombination med att privata aktörer kommer in på marknaden. 

Under en av intervjuerna berättar en av informanterna att man inom barn och utbildnings 

förvaltningen löst problemet med en övertalighet bland lärarna genom att erbjuda de 

medarbetare som närmar sig pension möjligheten att gå i pension i förtid. Samma informant 

förklarar att man genom att välja en pensionslösning för att komma ifrån övertaligheten 

lyckats skapa en mer jämnfördelad pensionsutveckling inom organisationen. 

Socialförvaltningen har växt som en följd av den allt äldre befolkningen i kommunen. 

Socialförvaltningens största utmaning är att rekrytera tillräckligt många examinerade 

undersköterskor. Två av informanterna förklarar samtidigt att processen försvåras av att 

behovet även är stort inom närkommunerna. Tekniska förvaltningen upplever just nu en topp 

där rekryteringsbehovet ligger lite över det normala. Största problematiken för den Tekniska 

förvaltningen ligger i rekryteringen av civilingenjörer en grupp som i dag är mycket 

efterfrågade på arbetsmarknaden. 

 

Figur 7: Pensionsavgångar 2010 - 2019 BUF SOC TF 

(Luleå kommun 2011b, s. 3) 

Figuren illustrerar utvecklingen av pensionsavgångarna bland de tillsvidare och 

visstidsanställda inom Barn och utbildningsförvaltningen (BUF), Socialförvaltningen (SOC), 

Tekniska förvaltningen (TEKN).  
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Tekniska förvaltningen 

Den Tekniska förvaltningen har ett brett ansvarsområde som omfattar många olika typer av 

befattningar med olika kompetens vilket tydligt syns i Figur 4 Tekniska förvaltningens 

organisationsstruktur. Enligt den informant som jag har varit i kontakt med så upplever man 

så här långt inga större problem att rekrytera i dagsläget. Informanten befarar dessvärre att 

förvaltningens ökade behov av de hett eftertraktade civilingenjörerna kan komma att innebära 

en utmaning. Utöver de befarade problemen med att rekrytera civilingenjörerna berättar 

informanten även att rekryteringen av tekniker förväntas bli allt mer problematisk. Tekniska 

förvaltningen har ett stort behov av civilingenjörer och tekniker, för att klara av att fylla upp 

de luckor som uppstår inom organisationen enligt den informant som jag varit i kontakt med. 

En av informanterna beskriver den tekniska förvaltningens behov under de kommande åren  

”Det är ganska jämt fördelat man kan säga att vi har haft en puckel eller vi har en puckel om 

man tittar från vad var det jag sa 2008 till 2015 då har vi bytt fyrtio procent utav alla 

medarbetare” 

Informantens bild av situationen bekräftas av kommunens prognos över pensionsavgångar 

och övriga avgångar under perioden 2010-2019. Informanten berättar även att problemet med 

att rekrytera civilingenjörer är utbrett i samhället och ökar i och med en ökande efterfrågan på 

civilingenjörer. 

Den beskrivning som informanten ger av en utbredd brist på civilingenjörer stämmer delvis 

överens med det som Dahlberg (2009) skriver sitt PM med kommentarer till SCB:s Trender 

och prognoser 2008. I sitt PM konstaterar Dahlberg (2009) att det totalt sett finns, samt 

kommer att finnas ett överskott av civilingenjörer nationellt sett. Samtidigt konstaterar 

Dahlberg (2009) att det finns brist på civilingenjörer inom området väg- och vatten, bygg och 

lantmäteri. Den brist som informanten befarar är med andra ord isolerad till ett specifikt 

specialområde. Informanten berättar även att det hade varit bra med fler civilingenjörer med 

en kortare mer yrkesinriktad bakgrund, då det är svårt att hitta den typen av kompetens på 

arbetsmarknaden idag. Tyvärr lär det bli svårt även i framtiden för även om antalet 

civilingenjörer stiger så minskar antalet högskole- och gymnasieingenjörer. Vilket enligt 

SCB:s Trender och prognoser 2008 kan komma att innebära att tillgången på ingenjörer totalt 

sett kan bli låg. Vilket även syns i SCB:s senaste rapport Trender och Prognoser 2011, som 

utkom under våren 2012.  
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Figur 8: Prognos över tillgång & efterfrågan på Civilingenjörer totalt 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på civilingenjörer totalt sett ur ett 

nationellt perspektiv. 

 

Figur 9: Prognos över tillgång & efterfrågan på gymnasie och högskoleingenjörer 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på gymnasie- och 

högskoleingenjörer sett ur ett nationellt perspektiv. 

 

Figur 10: Prognos över tillgång & efterfrågan på civilingenjörer, inriktning samhällsbyggnad, lantmäteri 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på civilingenjörer med inriktning 

mot väg, vatten, byggnad och lantmäteri sett ur ett nationellt perspektiv. 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen skiljer sig från många av kommunens övriga förvaltningar 

på det sättet att förvaltningen inte kommer att drabbas lika hårt av den omfattande 

generationsväxling som hotar stora delar av den övriga organisationen. Enligt både 

kommunens prognos över antalet pensionsavgångar och övriga avgångar 2010-2019 och de 

informanter som har intervjuats med insikt i organisationen så väntar man sig en relativt liten 

stegring av antalet pensionsavgångar. Barn- och utbildningsförvaltningens stora utmaning 

handlar istället framförallt om den kompetenscertifieringsprocess som de nya 

lärarlegitimationerna innebär. Där målet är att kompetenssäkra yrkesgruppen. Informanten 

berättar att processen med att införa lärarlegitimation ännu är oklar och att Skolverket själva 

än så länge saknar tydliga riktlinjer över hur exakt arbetet skall genomföras. 

Detta kan tyckas vara anmärkningsvärt med tanke på att Skolverket i enlighet med den nya 

skollagen ursprungligen fått i uppdrag av regeringen att genomföra arbetet med att utfärda 

legitimationerna senast den första juli 2012 (Anna Ström 2012). Oklarheten kring 

lärarlegitimationerna har förmodligen delvis att göra med den begäran som Skolverket 

överlämnade till regeringen den 10 februari år 2012. Där kräver de att regeringen senarelägger 

införandet av krav på lärarlegitimation. Orsaken till Skolverkets begäran är att de inte lyckats 

genomföra arbetet med legitimationerna i den takt de räknat med. Den femte april 2012 gick 

Utbildningsdepartementet ut med ett pressmeddelande där de deklarerade att legitimation 

skjuts upp och att Skolverket har föreslagit den första december 2013 som nytt stopp datum 

för lärarlegitimationen. Enligt pressmeddelandet skall regeringen föreslå det nya datumet för 

riksdagen. Därmed vilar fortfarande även en viss oklarhet kring när licenserna kan komma att 

införas. (Anna Ström 2012) 

Informanten uttrycker samtidigt en positiv inställning till genomförandet av 

lärarlegitimationen. Informanten förklarar att det är viktigt att kunna höja kompetensen och 

öka statusen inom yrket vilket också stämmer väl överens med den beskrivning som 

Skolverket ger av målet med lärarlegitimationen. 

”…kvalitetssäkra och utveckla verksamheten, bidra till professionalism genom tydligare krav, 

öka måluppfyllelsen för eleverna, öka yrkets status - fler ska vilja bli lärare”(Skolverket 

2012) 
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Utöver arbetet med att säkra upp kompetensen med hjälp av lärarlegitimationerna så beskriver 

en av informanterna att förvaltningen även har ett ökande behov av förskollärare. Det är ett 

behov som även ser ut att fortsätta öka i och med ett ökande antal pensionsavgångar. 

Informantens uppgifter stämmer också överens med kommunens prognos över antalet 

pensionsavgångar och övriga avgångar under perioden 2010-2019. Det blir samtidigt allt 

svårare att locka unga till de tjänster som erbjuds inom förskolan vilket visar sig i SCB:s 

statistik över tillgång och efterfrågan på personer med barn och fritidsutbildningen 

Enligt SCB:s undersökning Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad så ökar 

efterfrågan på personer med barn och fritidsutbildning sett ur ett nationellt perspektiv se Figur 

11. SCB förutspår i rapporten att det kan bli svårare att rekrytera personer till barn och 

ungdomsinriktade utbildningar då många väljer att söka sig till andra angränsande 

yrkesområden, framförallt inom vården. Utvecklingen bland de unga går även igen i SCB 

statistiken för lärarutbildningarna på förskollärarnivå samt grundskollärarutbildning senare år 

och gymnasielärarutbildning, se Figurerna 12 och 13. 

 

Figur 11: Prognos över tillgång & efterfrågan på personer med barn och fritidsutbildning 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på personer med barn och 

fritidsutbildningen sett ur ett nationellt perspektiv. Graferna visar att efterfrågan förväntas 

stiga successivt för att sedan ligga på en relativt jämn nivå strax under 100 000, samtidigt som 

tillgången förväntas minska för att sedan stabiliseras på en nivå som ligger något lägre än 

dagens nivå.  
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Figur 12: Prognos över tillgång & efterfrågan på personer med förskollärarutbildning 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på personer med 

förskollärarutbildning totalt sett ur ett nationellt perspektiv. 

 

Figur 13: Prognos över tillgång & efterfrågan på personer med grundskollärarutbildning tidigare år 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på personer med 

grundskollärarutbildning tidigare år totalt sett ur ett nationellt perspektiv. 

 

Figur 14: Prognos över tillgång & efterfrågan på personer med grundskollärarutbildning senare år 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på personer med 

grundskollärarutbildning senare år och gymnasielärarutbildning totalt sett ur ett nationellt 

perspektiv 
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Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen kommer enligt prognosen för pensionsavgångar och övriga avgångar 

under perioden 2010-2019 uppleva en omfattande ökning av pensionsavgångarna bland 

sjuksköterskor och undersköterskor (Luleå kommun 2011b). Den största ökningen förväntas 

enligt prognosen ske mellan år 2015 och 2019. Det är framförallt pensionsutvecklingen bland 

kommunens undersköterskor som väcker en viss oro inom förvaltningen. Antalet 

pensionsavgångar bland undersköterskor förväntas enligt Luleå kommun (2011b) nästan 

fördubblas under perioden 2015 till 2019 i jämförelse med den perioden 2010 till 2014. Enligt 

prognosen så ökar antalet avgångar under period skiftet mellan 2010 – 2014 och 2015 - 2019 

från drygt sextio personer till nästan hundratjugo personer. 

Den omfattande ökningen av avgångar bland de anställda undersköterskorna är bara en del av 

problemet för samtidigt som behovet ökar i rask takt så minskar intresset för yrket. 

Socialförvaltningen rekryterar majoriteten av sina undersköterskor direkt från den kommunala 

gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Intresset för utbildningen har dessvärre avtagit 

allt mer under längre period och i en artikel från Sveriges Radio Norrbotten (2011) framgår 

det att antalet förstahandssökande i Luleå har halverats från läsår 2010 till och med läsåret 

2011. Informanterna uttrycker även att man från Socialförvaltningens sida inte ser några stora 

möjligheter att rekrytera från närområdet då grannkommunerna lider av samma problem. I 

artikeln från Sveriges Radio Norrbotten (2011) beskrivs inte bara situationen vid Luleås vård- 

och omsorgsprogram, de skriver även om situationen i länet i stort och man nämner bland 

annat Boden som dragit ner på antalet utbildningsplatser vid programmet men ändå inte klarar 

av att fylla klassen samt att man i Kalix kommun endast fick fem sökande till 

gymnasieprogrammet i vård- och omsorg under läsåret 2011.  

Socialförvaltningen i Luleå riktar därför blickarna allt mer utanför länet i sitt sökande efter 

kompetent personal. Samtidigt försöker man gå ut i ett tidigare stadium för att locka unga i 

Luleå att välja vård- och omsorgsprogram. En av informanterna uttrycker även att de på 

Socialförvaltningen delvis saknar den inriktning som Skolverket gett namnet socialt arbete 

som är den enda av de tre inriktningarna inom Barn- och fritidsprogrammet som Luleå 

kommun inte erbjuder idag.  
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Figur 15: Prognos över tillgång och efterfrågan på personer med omvårdnadsutbildning 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på personer med 

omvårdnadsutbildning sett ur ett nationellt perspektiv. Graferna visar att efterfrågan förväntas 

stiga kraftigt, samtidigt som tillgången förväntas fortsätta minska successivt. 

 

Figur 16: Prognos över tillgång & efterfrågan på personer med sjuksköterskeutbildning 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av tillgång och efterfrågan på personer med 

sjuksköterskeutbildning sett ur ett nationellt perspektiv. Graferna visar att efterfrågan 

förväntas stiga successivt, samtidigt som tillgången förväntas öka marginellt. 
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Luleå kommuns kompetensbehov en fråga om tolkning 

Alla informanter berättar att kompetens är viktigt. Synen på hur man skall värdera kompetens 

och den risk för brist på kompetens som kommunens egna HR-strategi samt pensionsprognos 

varnar för är däremot skiftande. En av informanterna förklarar att oron kring den 

generationsväxling som kommunen just nu håller på att genomgå är överdriven och påpekar 

att man hanterat likande situationer tidigare utan några större problem. En majoritet av 

informanterna anser att det finns risker med den generationsväxling som kommunen går 

igenom och att det idag är svårt att greppa vilka direkta effekter det kan innebära för 

kommunen i framtiden. Samtidigt är samtliga informanter överens om att välutbildade 

medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska klara av att säkra kvalitén inom 

verksamheten. Att kunna bibehålla en god kvalité är viktig enligt både informanterna och 

kommunens HR-strategi. Det är dessutom en förutsättning om kommunen ska kunna 

utvecklas och därigenom trygga välfärden för medborgarna. Luleå kommunen strävar enligt 

informanterna efter att arbeta med en kompetensbaserad personalstrategi. Till sin hjälp i 

arbetet med att utveckla det strategiska personalarbetet har kommunen anlitat forskaren och 

psykologen Malin Lindelöw. Kommunen använder även ett kompetenshjul för att beskriva 

innehållet i begreppet kompetens: 

 

Figur 17: Kompetenshjul 

(Luleå kommun) 

Figuren illustrerar kommunens kompetenshjul som delar upp begreppet kompetens i fem fält 

som tillsammans bildar en cirkulär figur med fyra jämnstora fält i den yttre cirkeln och ett 

mindre fält i den inre cirkeln. De tre fälten i figurens yttre cirkel representerar yrkesteknisk, 

strategisk, personlig och social kompetens medans den inre cirkeln i figurens centrum står för 

funktionell kompetens.  
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Arbetet med att värdera de olika delarna av kompetenshjulet beskrivs som varierande, då 

olika rekryteringar ställer olika krav. Informanterna förklarar att det är den aktuella tjänsten 

som styr värderingen av kompetens och att man alltid måste utgå från kraven på formell 

kompetens. En av informanterna beskriver begreppet kompetens ”Kompetens innebär att ha 

motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver”. 

De centrala begreppen i informantens citat om kompetens är motivation, kunskap och 

handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. De tre centrala begrepp som framträder 

ur citatet från informanten kan kopplas till det kompetenshjul som kommunen har tagit fram. 

Den motivation som informanten pratar om kan kopplas till det personliga blocket i den 

cirkulära figuren, då motivation enligt Luleå kommun räknas som en personlig egenskap. 

Informanten lyfter även fram kunskap som en viktig del. Begreppet kunskap går att koppla till 

tre av fälten i figuren i kommunens hjul. De tre kompetensfält som det handlar om är 

Yrkesteknisk, Social och Strategisk. Slutligen kan informantens begrepp om 

handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver kopplas till den innersta kärnan i hjulet 

Funktionell kompetens. Det är även intressant att iaktta hur informantens citat belyser 

uppdragets roll i bedömningen av kompetens då citatet beskriver det som alla informanter 

pratar om, nämligen betydelsen av uppdragets grundläggande kravbild. 

Luleå kommun arbetar just nu även med att kartlägga den kompetens som idag finns internt 

inom organisationen. Kartläggningen av organisationens interna kompetens är ett omfattande 

och tidskrävande arbete. Arbetet inleddes nyligen och genomförs som ett pilotprojekt och 

styrs centralt från personalkontoret. Kommunen har även inlett ett omfattande arbete för att 

förbättra möjligheterna till intern kompetensutveckling inom organisationen. Arbetet med den 

interna kompetensutvecklingen har byggt på att utveckla arbetet med medarbetarsamtalen så 

att de även skall innefatta kompetensutveckling i en högre grad än tidigare. 
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Luleå kommuns problematik ur ett bredare perspektiv 

Kommunens rapporter och prognoser samt den bild som informanterna förmedlar stämmer 

överens med den framtid som SCB beskriver i Trender och prognoser om utbildning och 

arbetsmarknad. I SCB:s Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad konstaterar 

SCB att efterfrågan på eftergymnasial kompetens förväntas öka i det svenska samhället. 

Tillgången på kompetens blir dock ojämnt fördelad enligt samma rapport. SCB konstaterar att 

det kan komma uppstå stora brister inom vissa områden trots att det enligt prognosen kommer 

att finnas ett överskott av eftergymnasialt utbildade totalt sett (SCB 2011). 

 

Figur 18: Utbildningsnivån för kvinnor och män 20–64 år, 1990, 2010 samt prognos 2030 

(SCB: Trender och Prognoser 2011 hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar hur utbildningsnivån i samhället utvecklas under perioden 1990 till och 

med 2030. Enligt SCB rapport Trender och prognoser 2011 så följer utvecklingen av 

utbildningsnivån i samhället den ökade efterfrågan på högre utbildning. Betydelsen av 

teoretisk kompetens ökar också på arbetsmarknaden (SCB 2012). 

Flera av informanterna uppger även att det skett en förändring av utbildningarna där allt fler 

idag erhåller en högre utbildning men med en allt mer generell kunskaps inriktning. Ett par av 

informanterna berättar även att de gärna skulle se flera riktade spetsutbildningar. 

De kompetensområden som kommunens största förvaltningar idag upplever att det finns 

brister inom stämmer också överens med den utveckling som SCB beskriver utifrån ett 

nationellt perspektiv (SCB 2012).  
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Figur 19: Störst brist på utbildade år 2030 

(SCB: Stor brist på arbetskraft väntas inom vården hämtat från www.scb.se den 7 april 2012) 

Figuren illustrerar utvecklingen av de tjänsteområden där bristen på utbildad personal 

förväntas bli störst sett ur ett nationellt perspektiv 

 

Figur 20: Pensionsavgångar 15 befattningar 2015-19 

(Luleå kommun 2011b, s. 4) 

Figuren i kommunens pensions prognos illustrerar utvecklingen av de tjänsteområden där 

bristen på utbildad personal förväntas bli störst sett ur ett kommunalt perspektiv 

I kapitlet analys och slutsatser i prognosen över pensionsavgångar och övriga avgångar under 

perioden 2010-2019 konstaterar Luleå kommunen med stöd av ungdomsbarometern att det år 

2010 fanns 125 000 nittonåringar i hela Sverige (Luleå kommun 2011b). År 2018 förväntas 

den siffran ha sjunkit till 88 000 (Luleå kommun 2011b). 
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Analys 

Följande kapitel behandlar den sammantagna bilden av det empiriska materialet i föregående 

kapitel utifrån studiens tre idealtypiska perspektiv samt belyser kommunens problematik ur ett 

mer omfattande perspektiv med stöd av statistik och tidigare forskning på området. 

Luleå kommuns tre största förvaltningar ur ett idealtypiskt perspektiv 

Informanternas beskrivning av den rådande situationen och behovet vid de olika 

förvaltningarna har tillsammans med kommunens prognos över pensionsavgångar och övriga 

avgångar 2010-2019 möjliggjort skapandet av tre skilda idealtyper. Vilket har genomförts 

genom en undersökning av förvaltningarnas krav på utbildning, kompetens och status. 

Tekniska förvaltningen 

Den största utmaningen för den Tekniska förvaltningen ligger enligt en av informanterna och 

kommunens prognos över pensionsavgångar och övriga avgångar under perioden 2010-2019 i 

arbetet med att rekrytera civilingenjörer och tekniker med en specifik inriktning (Luleå 

kommun 2011b). Med andra ord är det ett behov som är kopplat till en grupp som i dag anses 

ha en hög status i samhället. Samtidigt är kraven på formell kompetens hög då utbildningen 

till civilingenjörer är omfattande och krävande. De behov som råder på Tekniska 

förvaltningen är med tanke på specialiseringen till civilingenjörer med en omfattande 

högskoleutbildning även förknippat med höga krav på formell kompetens. 

Socialförvaltningen 

De största utmaningarna för Socialförvaltningen är kopplade till arbetet med att tillgodose 

organisationens behov av undersköterskor och även i viss grad sjuksköterskor. Två grupper 

som generellt erhållit en låg status, vilket i dag gör det svårt för arbetsgivare i hela landet. Den 

utbildning som krävs för att arbeta som undersköterska väcker ett allt mindre intresse och 

antalet sökande faller ständigt vilket både kommunens egna rapporter så väl som SCB rapport 

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad illustrerar (SCB 2011). 

Socialförvaltningens problem är med andra ord förknippade med en låg status som inneburit 

ett fallande intresse för de yrkesgrupper som förvaltningen efterfrågar. Kraven på formell 

kompetens är enligt en av informanterna förknippade med de lagstadgade krav som finns på 

verksamheten. Utbildningsnivån är inom den mest utsatta gruppen (undersköterskor) endast 

gymnasial, vilket med andra ord innebär att kraven på utbildning är relativt låga.  
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Barn och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningens problem är tvådelade enligt en informant som har en god 

insikt i verksamheten. Informanten beskriver att förvaltningens största utmaningar ligger i 

arbetet med den omfattande certifieringsprocess som de nya lärarlegitimationerna innebär 

samt arbetet med att tillgodose organisationens behov av förskollärare. Enligt informanten är 

det viktigt att höja kompetensen bland lärarna och förbättra läraryrkets status vilket 

informanten tror att lärarlegitimationerna kommer att bidra till. Problematiken i att rekrytera 

tillräckligt många förskollärare är också förknippat till ett sviktande rekryteringsunderlag som 

orsakats av läraryrkets fallande status i samhället. Utbildningen för att bli lärare ligger på 

högskolenivå och skall genom lärarlegitimationen bli obligatorisk för alla lärare som vill 

jobba inom den svenska skolan. Den stundande certifieringen av lärarna innebär med andra 

ord högre krav på utbildning och formell kompetens. Barn- och utbildningsförvaltningens 

utmaningar kan sammanfattningsvis beskrivas som processen med att höja statusen för en 

yrkesgrupp med relativt låg status genom att öka kraven på utbildning och formell kompetens. 

Barn och utbildningsförvaltningen ur ett idealtypiskt perspektiv 

Låg status 

Ökande krav på formell kompetens 

Låga krav på erfarenhet 

Tekniska förvaltningen ur ett idealtypiskt perspektiv 

Hög status 

Höga krav på formell kompetens 

Varierande krav på erfarenhet 

Socialförvaltningen ur ett idealtypiskt perspektiv 

Låg status 

Formella krav på kompetens 

Låga krav på erfarenhet 

Tabell 21: Luleå kommuns tre största förvaltningar ur ett idealtypiskt perspektiv 



 

55 

 

Luleå Kommuns grundläggande krav på kompetens 

Samtliga informanter förklarar att kompetens är någonting väldigt viktigt och någonting som 

ska värderas högt. Luleå kommun strävar också enligt informanterna efter att arbeta med en 

kompetensbaserad personalstrategi. Kompetens innebär enligt kommunens HR-strategi att ha 

den motivation och kunskap som arbetet kräver vilket även kan kopplas samman med ett av 

de fyra hörnen i Ellström (1992) modell över Relationer mellan olika innebörder av 

yrkeskunnande. Men HR-strategin framhäver samtidigt vikten av formell kompetens kopplat 

till en lämplig utbildning i förhållande till vad uppgiften kräver. Det grundläggande kravet på 

formell kompetens framträder även tydligt under samtalen med informanterna. Det är tydligt 

att grundförutsättningen för ett arbete inom Luleå kommun är en tillräcklig formell 

kompetens. Även om behoven av kompetens skiljer sig åt och orsakerna är olika så är kravet 

på formell kompetens ständigt återkommande, inte minst på grund av att kommunens 

organisation omfattas av andra förutsättningar än de privata arbetsgivarna bland annat gäller 

särskilda lagar som reglerar hur kommunen ska och får agera i samband med rekryteringar. 

Bilden går även igen i de tre idealtyper som skapats för vardera en av kommunens tre största 

förvaltningar. 

Den formella kompetensens baksida 

Under samtalen med informanterna så berättar en majoritet av deltagarna att kraven på 

formell kompetens ibland kan ställa till problem och göra det svårt att bedöma någonting 

annat än individernas formella kompetens. Inom vissa tjänsteområden är kompetenskraven 

lagstiftade, medan det inom andra tjänsteområden handlar mer om att följa normerna för vad 

som är rimligt att efterfråga för den aktuella tjänsten. Tre av informanterna förklarar att man 

måste följa de villkor som man angett när man annonserat ut tjänsten vilket innebär att de som 

besitter den mest lämpade formella kompetensen skall få jobbet även om de som är ansvariga 

för rekryteringen inte ser kandidaten som den mest lämplige ur till exempel ett personligt 

perspektiv. Kraven på formell kompetens kan på så sätt ibland försvåra rekryteringsarbetet. 

Problematiken med formella kompetensen beskrivs även av Ellström (1992) som skriver om 

den klyfta som finns mellan kraven på kompetens i förhållande till vad uppgiften kräver och 

kraven på formell kompetens ofta överstiger de faktiska kraven för arbetet. Flera av 

informanterna förklarar också att de gärna skulle se fler korta yrkesinriktade utbildningar som 

är mer anpassade till de olika arbetsuppgifter som är vanliga inom kommunen och samhället. 

Många av dessa har försvunnit under åren då kraven på formell kompetens stegvis har ökat. 
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Luleå kommuns behov av kompetens 

Kommunens organisation genomgår just nu en omfattande generationsväxling som en följd av 

det ovanligt höga antalet pensionsavgångar som väntar (Luleå kommun 2011b). 

Informanterna berättar om pensionsavgångarnas olika konsekvenser men har samtidigt en 

splittrad bild av problemet och de risker som den höga personalomsättningen kan innebära för 

organisationen. Luleå kommun kommer enligt prognoserna över pensionsavgångar och övriga 

avgångar 2010-2019 att ha ett behov av att rekrytera mellan trehundrafemtio till 

fyrahundrafemtio rekryteringar per år under perioden 2012 till 2019 (Luleå kommun 2011b). 

Siffran i kommunens prognos över pensionsavgångar och övriga avgångar 2010-2019 ger 

samtidigt inte den totala bilden. Flera av informanterna menar att den faktiska siffran snarare 

ligger på mellan femhundra till femhundrafemtio rekryteringar per år. Behovet kan enligt en 

av informanterna komma att stiga ytterligare om kommunens målsättning vad gäller Luleås 

befolkningsutveckling infrias. Informanten förklarar att siffran i ett sådant läge skulle kunna 

stiga med uppemot hundra femtio rekryteringar per år vilket skulle innebära att det totala 

antalet rekryteringar skulle landa mellan 650-700 personer per år enligt informanternas 

uppgifter. Behovet är utbrett inom hela organisationen men slår olika mot de enskilda 

förvaltningarna. Där det inom kommunens åtta mindre förvaltningar framförallt handlar om 

att rekrytera spetskompetens, medan behovet inom de tre största förvaltningarna delvis 

handlar om spets men även till en varierande andel om att klara av att rekrytera en tillräckligt 

stor mängd. Men kompetens är inte det samma som rekrytering, kompetens är däremot en 

viktig del av en rekrytering. Kommunen använder ett kompetenshjul för att illustrera den 

gemensamma bilden av kompetens. Kommunens kompetenshjul är uppdelad i fem områden 

som utgör en cirkulär figur med de fyra områdena personlig, social, yrkesteknisk, strategisk 

kompetens i den yttre cirkeln och det femte området funktionell kompetens i centrum. 

Studiens tre idealtypiska perspektiv ger en illustration av effekterna av de ökande kraven på 

utbildning - formell kompetens. Samtliga tre förvaltningar ställer krav på formell kompetens, 

vilket i sin tur sätter ramen för kommunens möjligheter att värdera de olika delarna som 

tillsammans skapar den arbetssökandes faktiska kompetens i förhållande till uppgiften. Ett allt 

för stort fokus på formell kompetens innebär också att fokus flyttas från kompetenshjulets 

centrum och bort från den kompetensbaserade personalstrategi som Lindelöw hjälp till att 

introducera inom Luleå kommuns organisation.  



 

57 

 

Kommunens problem en reflektion av samhället 

Den bild som framträder under samtalen med de anställda vid Luleå kommun illustrerar stora 

skillnader som existerar inom kommunens organisation. Kommunens förvaltningar brottas 

med vitt skilda problem men det finns ett gemensamt mönster. Oavsett om problemen är 

kopplade till ett bristande underlag av tillräcklig kompetens eller om det handlar om 

förändrade möjligheter som en direkt följd av förändrade direktiv från staten så finns det en 

tydlig gemensam röd tråd. Den röda tråden handlar om att kraven på formell kompetens har 

ökat och än i dag fortsätter att öka. Informanterna beskriver att kraven på utbildning har 

förändrats och att de krav som ställs ibland gör det svårt att kunna rekrytera de personer som 

framstår ha den bästa personliga lämpligheten för jobbet. En av informanterna beskriver sin 

bild av orsaken till de stigande kraven på teoretisk kompetens: ”…men samhället i stort 

kräver ju mer och mer teoretisk utbildning vi går ju i en spegelbild av samhället i övrigt kan 

man väl säga på det sättet.” 
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Diskussion 

Följande kapitel kommer att behandla de slutsatser som har dragits utifrån studiens syfte och 

frågeställning. De problem som lyfts utifrån studiens syfte och frågeställning presenteras med 

hjälp av tre idealtypiska perspektiv. Kapitlet behandlar även studiens genomförande och 

tillförlitlighet där bland annat studiens metod och kritiska förhållningssätt diskuteras. 

Avslutningsvis presenteras även tre förslag till vidare forskning. 

Att möta ett behov 

Luleå kommuns utmaningar är omfattande med tanke på de högt ställda målsättningar som 

finns i såväl kommunens vision Luleå 2050 som i det formulerade målet på tiotusen nya 

Luleåbor. Kommunen presenterar dessutom sina visioner för staden samtidigt som den egna 

organisationen genomgår en omfattande generationsväxling som i sig kommer att innebära en 

stor utmaning för kommunen. Om de kommunala ambitionerna skall förverkligas måste 

samtidigt den egna organisationen klara av att tillgodose behovet av kompetens, som Luleå 

största arbetsgivare och motorn i en stad med ambitionen att växa och utvecklas. 

Luleå kommun hade 2012 totalt elva förvaltningar med ett totalt antal anställda som under 

våren 2012 uppgick till 6355 personer (exklusive de anställda inom de kommunalt ägda 

bolagen). Varav de tre största förvaltningarna tillsammans svarade för 5676 av det totala 

antalet anställda allt enligt den lönestatisk som Luleå kommun för varje månad över antalet 

tillsvidare och visstidsanställda inom organisationen. Genom att sammanfatta de tre största 

förvaltningarnas största utmaningar och behov i tre skilda idealtyper är målet att skapa en 

tydligare bild av vilka problem som väntar för kommunen som helhet generellt men även för 

de tre största förvaltningarna. De tre idealtyperna ger ingen exakt beskrivning av verkligheten 

men är bra verktyg för att kunna behandla den situation som Luleå kommun står inför. 

Idealtyperna som framgår tydligt i figur 17 och visar på både likheter och skillnader mellan 

förvaltningarnas problem. Barn och utbildningsförvaltningens problem är kopplat till 

rekryteringen av personal inom ett yrkesområde med låg status och ökande krav på formell 

kompetens och utbildning. Detta ska bland annat garanteras genom den nya 

lärarlegitimationen. Tekniska förvaltningens största utmaning ligger i arbetet med att 

rekrytera civilingenjörer med en hög status och en lång utbildning, vilket även innebär höga 

krav på formell kompetens. Inom kommunens socialförvaltning upplever man en omfattande 

brist av framförallt undersköterskor. Ett yrke med en gymnasial utbildningsgrund med låg 

status och kraven på formell kompetens styrs här av lagen. Den största likheten mellan de tre 
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största förvaltningarna är med andra ord att det finns ett gemensamt krav på någon typ av 

formell kompetens. Status är ett annat område som lyfts när de tre största förvaltningarna skall 

kategoriseras in efter de utmaningar som de står inför. När det gäller statusen inom de 

yrkesgrupper som förvaltningarna efterfrågar så skiljer sig den Tekniska förvaltningen från de 

öriga två. Den Tekniska förvaltningens största utmaning är nämligen förknippad med 

rekryteringen av civilingenjörer, en grupp som uppbär en hög status i samhället. Vid en första 

anblick visar idealtyperna alltså på att det inte finns någon samstämmighet mellan 

förvaltningarnas problem att rekrytera och yrkesstatus. Men den gemensamma bild som de tre 

idealtyperna tillsammans ger av yrkesstatusens betydelse för de olika yrkesgrupperna 

skvallrar samtidigt om ett annat bakomliggande budskap. Budskapet är enkelt och lyder: 

Status har betydelse. Varför upplever då Tekniska förvaltningen liknande problem som de 

andra två förvaltningarna? trots att statusen för de yrkesgrupper som Tekniska förvaltningen 

efterfrågar är mycket högre än hos de grupper som de övriga två förvaltningarna efterfrågar. 

Dessa efterfrågar kompetens inom yrkesgrupper med en betydligt lägre status. Svaret är enkelt 

det är nämligen inte bara yrkets status som påverkar de arbetssökandes val. Arbetsgivarens 

status på arbetsmarknaden spelar också en central roll för den arbetssökande (Svensson & 

Ulfsdotter-Eriksson 2009). 

Samtidigt pratar informanterna om att Luleå kommun måste bli bättre på att marknadsföra sin 

organisation genom medarbetare och kampanjer riktade mot studenter och unga i kommunen 

redan i ett tidigt skede. Det är självklart en viktig del i arbetet med att locka nya arbetstagare 

till Luleå kommuns organisation. Kommunen behöver samtidigt utvärdera hur man skall 

kunna höja sin status som arbetsgivare samt utveckla de arbeten som idag erhåller en låg 

status. Yrkesstatus är nämligen enligt Svensson & Ulfsdotter-Eriksson (2009) någonting som 

är kopplat till uppfattningen om yrkespositioner snarare än individerna i sig. 

Ett nytt sätt att se på kompetens 

Kommunens arbete för att synas och marknadsföra sig som en bra arbetsgivare är givetvis en 

viktig del av lösningen på problemet med att tillgodose organisationens behov av kompetent 

personal. Idagens flödande informationssamhälle har uttryck som syns man inte finns man inte 

blivit allt vanligare, uttrycket används idag flitigt av både media och företag och visst är det 

kanske en del av sanningen även i Luleå kommuns fall. Status har med all säkerhet också en 

stor betydelse för kommunens möjligheter att rekrytera kompetent personal. Här står 

kommunen inför en än större utmaning då status ofta förknippas med lön. På grund av sina 
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ekonomiska ramar har kommunen sällan möjlighet att konkurrera. En del av lösningen på 

problemet ligger med största sannolikhet i att öka de anställdas möjligheter till andra 

statusgenererande faktorer så som inflytande, karriärmöjligheter och ett ökat ansvar för de 

enskilda anställda. Jag skulle även vilja lyfta Ellströms (1992) modell om yrkeskunnande som 

ett komplement till kommunens nuvarande kompetensmodell för rekryteringar. Ellströms 

(1992) modell erbjuder en tydlig och bra bild över relationerna mellan de olika typer av 

kompetens som är viktiga att ta ställning till i samband med en rekrytering. 

Studiens genomförande och tillförlitlighet 

Metoden har skiftat mellan det kvalitativa och det kvantitativa och det slutliga genomförandet 

landade i en kvalitativ modell med ett inslag av kvantitativa data. Fördelarna med den metod 

som slutligen valdes är bland annat möjligheterna att med hjälp av det kvalitativa kunna skapa 

en djupare förståelse för den situation som råder inom Luleå kommuns organisation som man 

sedan kan belysa med hjälp kvantitativa inslag. 

Studiens huvudsakliga underlag baserar sig på dokument och sekundär data vilket alltid 

innebär en risk, vilket bör beaktas även om den data som använts granskats kritiskt för att 

minska risken för spridning av felaktig information. 

Reliabilitet i studien bör anses vara hög med hänsyn till de möjligheter till genomlysning av 

materialet som den detaljerade beskrivningen av studiens genomförande och metodologiska 

arbete ger åt läsaren. Studiens genomförande är även baserat på tidigare studier och 

slutsatserna dras med hjälp av teori. Studiens validitet håller en god kvalité då studien följer 

den röda tråd som inleds under studiens syfte och avslutas under kapitlet Diskussion. 

Förslag till vidare forskning 

Vid framtida studier vore det intressant att undersöka betydelsen av Luleå kommuns status 

som arbetsgivare på arbetsmarknaden i förhållande till kommunens framgångar i arbetet med 

att rekrytera kompetent personal. Bilden av vilken roll Luleå kommuns status som 

arbetsgivare spelar för kommunens arbete med att rekrytera den kompetens organisationen 

kräver är intressant då kommunala tjänster generellt sett ur ett nationellt perspektiv brukar 

klassas som arbeten med en lägre lön och en lägre status. 

Ett annat intressant uppslag för framtida studier på området rör frågan om hur Luleå kommun 

skall kunna gå vidare och marknadsföra sig ytterligare för att locka till sig den kompetens som 
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organisationen behöver. Forskning kring kommunens möjligheter att locka till sig ny 

kompetens är högst intressant med tanke på de problem som kommunen stött på i sitt arbete 

med att föryngra organisationen. Kommunen är idag Luleås största arbetsgivare och har sedan 

år 2010 haft ett kraftigt ökat behov av nyrekryteringar. Som en följd av det kraftigt ökande 

behovet finns idag en oro över att brister på personal kan komma att uppkomma inom flera 

områden. Den befarade bristen på personal uppstår samtidigt som ungdomsarbetslösheten i 

Sverige ligger på en fortsatt hög nivå (SCB 2012). 

Det vore även intressant att kolla ytterligare på vad de ökande kraven på formellkompetens 

(tror det ska särskrivas – formell kompetens) innebär för kommunernas möjligheter att 

rekrytera den kompetens som arbetet kräver. Forskningsområdet är intressant då kraven på 

formellkompetens ökat kraftigt under en längre tid samtidigt som löneskillnaderna mellan de 

kommunalt anställda och de privat anställda har vuxit. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Titel 

Inledning 

Presentation av studiens syfte. 

Genomgång av de etiska regler som studien följer. 

Tillfråga informanten om tillstånd till ljudupptagning av samtalet under intervjun. 

Kompetens 

Hur definierar Luleå kommun begreppet kompetens? 

På vilka grunder värderar kommunen kompetens? 

På vilka grunder värderar kommunen erfarenhet? 

På vilka grunder värderas utbildning? 

På vilka grunder värderas personliga egenskaper? 

Vilken typ av kompetens söker ni till organisationen? 

Har kraven på kompetens förändrats under de senaste tio åren? 

Hur stor andel av de anställda har en eftergymnasial utbildning? 

Finns det någonting som ni skulle kunna bli bättre på när det kommer till att fånga upp rätt 

kompetens?  

Vad gör ni idag? 

Framtida behov av kompetens 

Hur skulle du beskriva organisationens kompetensbehov under de kommande fem åren? 

Vilken statistik finns över behovet av kompetens? 

Hur är behovet av kompetens fördelat inom organisationen? 

Har ni tillgång till den kompetens som krävs för att fylla upp behovet? 

På vilket sätt kommer kommunens behov att påverka organisationen? 

Hur sker utvärderingen av kommunens behov av kompetens? 

Vilka är ansvariga för bedömningen av kommunens behov? 

Vilka dokument är vägledande i arbetet med att fånga upp rätt kompetens? 

Vilken roll spelar arbetet med intern kompetensutveckling för kommunens möjligheter att 

lyckas med att uppfylla framtidens behov av kompetens? 

Kompetensutveckling 

Finns det någon strategi för kompetensutveckling? 

Vilka möjligheter finns till kompetensutveckling inom organisationen? 

Vilka erbjuds kompetensutveckling? 

Hur utvärderas kommunens arbete med kompetensutveckling? 

Finns det några belöningssystem för att inspirera till en ökad kompetensutveckling? 

Hur förmedlas kompetens inom organisationen? 

Hur har arbetet med kompetensutveckling sett ut under de senaste tio åren? 

Vilka möjligheter finns till internutbildning av nyrekryterade? 

  



 

67 

 

Rekrytering 

Hur utvärderas organisationens behov i samband med en rekrytering? 

Vilka kriterier är vägledande i samband med en rekrytering? 

Hur många av de som rekryteras uppfyller kommunens kriterier? 

Vilka olika typer av kompetens värderas i samband med en rekrytering? 

Hur attraherar kommunen den kompetens som organisationen kräver? 

Hur stor andel av den kompetens som finns inom organisationen har rekryterats lokalt? 

Inom Luleå kommuns område? 

Inom Norrbotten? 

Hur stor del av rekryteringen av kompetens sker internt? 


