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Abstract 
Luleå Municipality is currently facing the challenge of recruiting new employees 

because a lot of the older workers will retire (Wikner, 2007). The aim of this thesis is to 
investigate the motifs behind seeking employment in the local governmental organisations and 
reasons to move to Luleå. These questions will be answered by interviewing employees at 
Luleå Municipality, who moved here from other cities. The results show that the motivation 
of employees in Luleå differed depending on occupation, work experience, and education. 
They were all motivated by good relations between colleagues, materialistic benefits at work, 
or the feeling that the work is important. The reason for moving to Luleå included everything 
from their partner moving to Luleå, that their hometown was close, or just by chance. The 
respondents agreed on that it was hard to get a place to live in the city and everyone celebrated 
the ice road that is recreated every winter and makes it possible to go for a walk and ice 
skating. 
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Sammanfattning 
Luleå kommun står inför ett generationsskifte och utmaningen att rekrytera nya 

arbetstagare, då de äldre arbetstagarna vid kommunen går i pension (Wikner, 2007). Syftet med 
examensarbetet är att skapa en bild av vad som har fått nuvarande anställda att välja Luleå 
kommun som arbetsgivare och vad som kan få Luleå kommun att attrahera framtida 
arbetstagare. Resultaten visar att motivationen hos respondenterna vid Luleå kommun skiljde 
sig åt beroende på yrke, arbetslivserfarenhet samt utbildning. Respondenterna motiverades 
bland annat av bra kollegor, förmåner på arbetet och känslan av att utföra ett värdefullt arbete. 
Anledningen till att de hade flyttat till just Luleå handlade om allt från att deras partner hade 
flyttat hit, närhet till hemkommun och till en ren slump. Vad gällde attraktionskraft var 
respondenterna eniga om att bostadsbristen var ett stort problem, men alla hyllade isvägen som 
återskapas varje vinter för promenader och skridskoåkning mellan hamnarna. 
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1 Inledning 
Det råder dragkamp bland Sveriges kommuner om invånarna. Många kommuner 

vill/måste locka nya invånare. Detta görs till exempel genom att marknadsföra ett attraktivt och 
sjönära boende. I samarbete med näringsliv, invånare och högskolor försöker de betona vikten 
av hållbar utveckling. Kommunerna lyfter fram infrastruktur och god kommunal service. På 
grund av generationsskiftet som råder samt en åldrande befolkning behöver kommuner och 
landsting rekrytera upp till 420 000 nya medarbetare inom en tioårsperiod. För att underlätta 
rekryteringen försöker kommuner lyfta fram positiva sidor som till exempel attraktivt och 
sjönära boende (Framtidskommissionen, 2013). Trots en stark konjunktur är arbetslösheten hög 
idag. Då den framtida generationsväxlingen kommer leda till en hög efterfrågan på ny personal 
i framför allt kommunala arbeten år 2016 är risken stor att arbetslösheten kommer fortsätta vara 
hög om de arbetslösa inte väljer arbete inom den kommunala sektorn (Wikner, 2007).  

Sverige består av 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Alla kommuner är 
skyldiga att bedriva samhällsservice i kommunen, en del är obligatoriskt och en del är frivilligt. 
Skola, socialtjänst och äldreboende är exempel på obligatoriska åtaganden kommunen har, 
medan frivilliga åtaganden till exempel kan vara att bygga bostäder, näringslivsutveckling, 
turism, kultur och regional utveckling (Sveriges kommuner och Landsting, 2009). Luleå 
kommun är en region som växer och arbetar hårt med utvecklingen och 2007 startades ett 
arbete med att ta fram långsiktiga mål för kommunen. Målet förväntas nås år 2050. Luleås 
medborgare och näringsliv har varit med i processen att skapa visionen genom insamling av 
synpunkter på föreläsningar, inspirationsseminarier, visionsverkstad och öppna forum, men 
också via webb och utskick till samtliga hushåll i Luleå kommun. Framtidsarbetet blev klart 
2008 och fick namnet Vision Luleå 2050, i vilket ett visionsdokument med fem bilder över 
hur de vill att samhället ska bli skapades; nämligen ett attraktivt, växande och hållbart Luleå. 
Även ett nytt sätt att arbeta mot detta mål skapades. Samverkan och helhetstänkande ska 
inspirera till gott ambassadörskap och medvetna val inför framtiden (Luleå Kommun, 2013c).  

För att skapa en mer konkret vägledning i arbetet för Vision Luleå 2050 skapades 
tillsammans med Luleå kommun, näringsliv, organisationer och medborgare fyra riktningar, 
som ska vara en hjälp för att nå halvvägs mot deras långsiktiga mål. De fyra riktningarna handlar 
om att stå för öppenhet och mångfald, lyfta identiteten som kuststad året runt, ta sats för en 
ledande nordlig region och att bygga för framtiden (Luleå Kommun, 2011). Ett attraktivt Luleå 
skapas dels av öppenhet och företagande, men också med hjälp av en attraktiv miljö och 
omgivning för invånarna. Den tredje, där det ska tas sats för en ledande nordlig region där 
etablering, utveckling och nyföretagande underlättas. Luleå kommun är redan nu en av de 
största arbetsgivarna i Norrbotten med över 6500 anställda, men planen är att växa ännu mer 
och inom de närmaste åren planerar kommunen att rekrytera ca 500 nya medarbetare varje år 
inom samtliga verksamhetsområden (Luleå Kommun, 2013a). För att nå dit arbetas det flitigt 
med att annonsera ut till allmänheten om tillväxten och de kommande rekryteringsbehoven för 
Luleå kommun bland annat genom reklamfilmen som sändes på lokal-tv under vintern 2012. 
Julen 2013 hade de flesta extra många lediga dagar kring jul. Projektet kallades därför ”En 
medarbetarvänlig jul” och hade som mål att nå ut, förutom till invånarna i Luleå, till de som 
under den långa ledigheten kring jul vänt hem till Norrbotten för att fira ledigheten med släkt 
och vänner (Luleå kommun, 2013b). 
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1.1 Teoretisk bas 

1.1.1 Human Resources Management 
Maslow (1987) och Herzberg (1993) har haft stor betydelse för Human Resources 

Management (HRM). Maslows behovspyramid (1987) är en modell som visar en individs 
behov av trygghet och säkerhet. Lindmark och Önnevik (2011) presenterar pyramiden av 
Maslow (1987) ur ett HRM-perspektiv och kan visa vilka behov vi som människor har som 
anställd i arbetslivet. Första och lägsta steget i trappan handlar om fysiologiska behov, som är 
det mest grundläggande och viktiga för en individ. Ur ett HRM-perspektiv går detta att se 
som att lönenivån är en faktor som behöver vara tillräckligt hög för att individens mest 
grundläggande behov ska uppfyllas. Steg två i trappan handlar om trygghet och säkerhet, den 
anställdas trygghet i anställningen så att de kan uppnå god arbetsprestation. Tredje steget utgör 
de sociala behoven, till exempel utformande av kontorslandskap och möjligheter för naturliga 
mötesplatser. Genom regelbundna utvecklingssamtal kan ledaren uppnå personalens behov av 
uppskattning och statusbehov i fjärde steget. Även det sista och femte steget självförverkligande 
går att behandla under utvecklingssamtal med den anställda. 

1.1.2 Motivation 
Herzbergs (1993) tvåfaktorteori handlar om vilka faktorer och behov individen måste 

uppfylla för att uppnå hög motivation och hög arbetstillfredsställelse. Dessa två faktorer är de 
yttre hygienfaktorerna och de inre motivationsfaktorerna. För att uppnå hög motivation och 
hög tillfredställelse är det bra, enligt Hertzberg (1993), att ta hänsyn till den anställdes inre 
faktorer. Det går att undvika vantrivsel genom att uppfylla de yttre faktorerna, men de inre 
faktorerna måste vara tillfredsställda för att uppnå verklig trivsel. För att uppnå tillfredställelse av 
individens yttre behov behövs arbete med att skapa en god företagspolitik, där affärsidé och 
personalidé samverkar, skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, ha goda arbetsvillkor och 
arbetsbeskrivningar, stärka ledarskapet genom utbildningar, höja yrkets status genom att vara en 
attraktiv arbetsgivare och att ha ett utvecklat belöningssystem. För att uppnå tillfredställelse av 
individens inre behov kan utvecklingssamtal vara lämpligt. Genom regelbunden feedback 
mellan kollegor och personal skapas en delaktighet i beslut och planering av verksamheten. 
Genom att arbeta aktivt med karriärplanering och utgå från individens unika förutsättningar 
föra att skapa givande och stimulerande arbetsuppgifter samt också ha ett utvecklat system för 
hur individens prestation ska utvärderas samt utbildnings- och utvecklingsmöjligheter utifrån 
individens behov. 

För att uppnå den inre motivationen och för att skapa stimulerande uppgifter har 
Oldman och Hackman (2010) skapat en teori som heter Job Characteristics Theory (JCT). I 
den definieras sambandet mellan personliga och arbetsrelaterade resultat. Enligt JCT är det 
viktigt att organisationen anpassar nivån på uppgifterna utefter den anställda vad gäller 
uppgiftens nivå och utformning samt att uppgiften har betydelse och är meningsfull. När 
anställda känner att deras arbete är av mening och värde, när det är rätt nivå på uppgifterna och 
de får meningsfull feedback kommer det att leda till goda arbetsresultat, inre motivation, 
arbetstillfredsställelse, hög kvalitet på arbetet och låg sjukfrånvaro. Styrkan i det individuella 
behovet att växa påverkar effektiviteten av det centrala i jobbet, både vad gäller psykisk och 
känslomässig motivation. 
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1.1.3 Rekrytering 
Vid företagets rekrytering av arbetstagare är det viktigt att organisationen har ett tydligt 

mål och tydliga strategier för rekryteringen. Matchningsmodellen (Figur 1) och HR-cykeln 
(Figur 2) visar hur viktigt det är att urvalet blir rätt och att personalen får utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Matchningsmodellen (Devanna m. fl., 1984, refererad i Lindmark & Önnevik, 2011). 
 

För att kunna lösa företagets uppgifter på bästa sätt är det viktigt att det finns en bra 
balans och struktur mellan mål/strategi, struktur och HRM i organisationen.  Detta kräver gott 
samarbete, nyttjande av de anställdas kompetens fullt ut där de anställda får göra det de är bra 
på och en bra kontakt mellan ledaren och medarbetaren.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 2. HR-cykeln (Fombrun, Tichy, & Devanna, 1984, refererad i Lindmark & Önnevik, 
2011).  
 

Den första delen av cykeln handlar om att tillgodose organisationens behov av personal 
i form av rekrytering och urval. För att kartlägga arbetsbeskrivningen för tjänsten skapas en 
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arbetet och handlar om den fysiska och psykiska arbetsmiljön, om att utvärdera 
arbetsprestationerna på rätt sätt och om vad som ska belönas eller utvecklas i organisationen. 

1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Det goda arbetet 
I början på 1900-talet fokuserades på arbetets egenskaper för att definiera en god 

arbetsplats, detta kallades ”det goda arbetet” (Hedlund, 2007). Då det i långa loppet är 
attraktiviteten av arbetsplatsen som bidrar till att individer stannar längre på en arbetsplats läggs 
fokus på design av organisationen för att mäta en attraktiv arbetsplats. Hedlund (2007) refererar 
till Kira (2003), som menar att det finns olika sätt att mäta en bra och attraktiv arbetsplats på 
och också att attraktiva arbeten fokuserar på att rekrytera och behålla personal och att attraktivt 
arbete anses handla om instrumentella belöningar, sociala relationer och inre värderingar. 
Hedlund (2007) refererar vidare till Hagström (1999), som menar att det ideala arbetet 
behandlar både arbetets utövande samt arbetets kortsiktiga, långsiktiga, konkreta, och abstrakta 
mål. Det ideala arbetet behandlar sociala relationer, förmåner, inflytande och 
självförverkligande. Hedlund (2007) refererar vidare till Williamson m. fl. (2002), som menar 
att lön och möjlighet att avancera i företaget är det enda som egentligen finns som gemensam 
attraktion för ett arbete.  

Vad som anses vara ett attraktivt arbete är beroende av individen och av individens 
tidigare arbetserfarenhet, utbildning, sociala bakgrund, värderingar, livsstil och ålder skriver 
Hagström (1999) om, enligt Hedlund (2007). Inställningen till attraktivt arbete ändras således 
med tiden, synen på arbete, individens värderingar och vilka arbeten som anses acceptabla i och 
med samhällets utveckling och förändring (Hedlund, 2007). 

1.2.2 Motivation i offentlig sektor 
Wright (2001) finner en brist i studier om motivation i den offentliga sektorn. 

Offentliga sektorn har traditionellt vilat på den ekonomiska frågan, dvs. att effektivisera arbetet 
och minska kostnaderna. Detta har lett till att offentliga sektorn bortsett från att arbeta med 
individuell motivation till följd av deras stora behov av kontroll. De litar inte på att den 
anställde tar rätt beslut, därför följs alla uppgifter upp till punkt och pricka så att de följer 
manualen korrekt. 

Det har utförts studier på om den offentlig sektor är mindre produktiv än den privata 
sektorn, men tyvärr misslyckades dessa studier, Wright (2001) menar att framtida studier 
rörande arbetsmotivation kan ge värdefull insikt för att lösa detta misslyckande. 

Wright vill genom mätning av de anställdas egna attityder angående arbetsmotivation 
skapa ett ramverk och en modell för arbetstillfredsställelse, som kan användas för att öka 
arbetsmotivationen och produktiviteten i offentlig sektor (Wright, 2001). 

1.2.3 Kulturen och miljöns påverkan 
Cars (2006) poängterar kulturens numer betydande roll i samhällets utveckling. 

Människorna är idag mer flyttbara än företagen och för att attrahera rätt personal gäller det då 
att företaget är placerat i en attraktiv miljö. Nuförtiden flyttar jobben till arbetskraften snarare 
än tvärtom. Då individer har lättare att förflytta sig och söka arbete i flera orter avgörs 
bostadsort av bland annat faktorer som arbetsmarknad, bostadsmarknad, fritidsutbud och 
utbildningsmöjligheter. Kommunerna bör därför ta ett större ansvar för sin stadsutveckling för 
att uppnå en attraktiv boplats för att locka invånare. I en undersökning om varför individer 
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flyttade till Ystad innan 70-talet berodde det på arbete, men idag styr stadens kulturella, 
bebyggelsemässiga, rekreationsmässiga och sociala motiv inflyttningen till Ystad. Turismen i 
kommunerna är också viktig, då den genererar stor utdelning i investerat kapital. Mellan åren 
1995-2001 växte upplevelseindustrin med 45 procent. Vad som avgör en turists destination 
beror på stadens grundläggande möjligheter, turister åker inte till en stad i Sverige om de söker 
tropisk värme. I studien visas att en primär attraktion drar till sig turister och staden bör därför 
ha en tydlig profil för att dra till sig turister med ett visst intresse, men samtidigt måste staden 
ha en viss bredd i turismen för att uppfylla besökarens behov. En stad kan upplevas attraktiv 
om den anses vara livlig, spännande, föränderlig och trygg. En gammal stad med tomma lokaler 
som gått ur tiden kan anses oattraktiv. Även en otrygg miljö med våld, drogmissbruk, 
trafikstockningar och svårigheter att hitta i promenadstråk anses ha en negativ image (Cars, 
2006).  

Kultur och miljö har inte bara påverkan på val av bostadsort. Naturen påverkar även 
människans välmående och kognitiva förmåga har det visats i studier av Berman, Jonides, & 
Kaplan (2008). I studierna med friska individer med medelåldern 22,62 år kom de fram till att 
deltagarnas förmåga att upprepa en sifferkombination baklänges ökade när de promenerade i 
naturen, i jämförelse mot när de promenerade i stadsmiljö. Även humöret hos deltagarna blev 
bättre av att promenera i naturen mot i stadsmiljö. I experiment nummer två fick deltagarna 
utföra samma test fast istället för att promenera i naturen respektive i stadsmiljö skulle de titta 
på bilder med dessa motiv. Utfallet i detta test gav inte någon större skillnad mellan vilken typ 
av bilder de tittade på. Deras kognitiva förmåga var snarlik och oberoende av typ av bild. Alltså 
hade deltagarna högre kognitiv förmåga i naturmiljö än i stadsmiljö, men blev inte lika positivt 
påverkade av att titta på bilder av naturen (Berman m fl., 2008). 

1.3 Syfte 
Genom intervjuer, tidigare forskning och teori är syftet att få svar på vad som får 

personer att attraheras av ett arbete vid Luleå kommun och av staden Luleå. I detta 
examensarbete intervjuas de som redan har valt Luleå kommun som arbetsgivare för att få svar 
på varför de valde att flytta till just Luleå för att arbeta här. De nuvarande anställdas syn på hur 
de uppfattar kommunens attraktionskraft är väldigt viktig, då de vet vad som lockade när de 
själva sökte arbete hos kommunen. Detta kan ge svar på vad som kan förbättras eller fokuseras 
på för att locka framtida arbetssökande med hög kompetens till Luleå kommun.  

1.4 Frågeställningar	  
• Vad har fått arbetssökande från andra städer att välja Luleå kommun som arbetsgivare? 
• Vad motiverar anställda på Luleå kommun? 
• Hur påverkar stadens utbud och attraktion de arbetssökande? 
• Vad är Luleå kommuns attraktionskraft för framtida arbetstagare?  
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2 Metod 

2.1 Intervjupersoner 
Genom personalansvariga vid Luleå kommun möjliggjordes kontakt med anställda med 

passande bakgrund för studien. Intervjupersonernas bakgrund var att de alla arbetade för Luleå 
kommun och tidigare hade varit bosatt i en annan stad än Luleå. Intervjupersonerna valdes ut 
med snöbollseffekten genom kontakt med personalansvariga. Två personer har avböjt av 
personliga skäl och två telefonintervjuer har gallrats bort, då de ännu inte hade börjat sin 
anställning vid Luleå kommun. Totalt redovisas 11 intervjuer, sex män och fem kvinnor inom 
ekonomi, stadsutveckling och räddningstjänst. Åldern på deltagarna varierar mellan 23-58 år, 
M= 33 år.  

2.2 Material 
Teori och tidigare forskning har använts för att konstruera intervjuguiden. 

Intervjuguiden är semistrukturerad med grundfrågor för att besvara arbetets frågeställningar 
samt med möjlighet till följdfrågor. Frågorna berör intervjupersonernas bakgrund, syn på staden 
Luleå, fritid, arbete samt syn på framtiden.  

 

2.3 Procedur 
Intervjuerna utfördes på respektive arbetstagares arbetsplats vid olika tillfällen. 

Intervjupersonerna intervjuades i sina rum om de hade egna kontor, övriga intervjuades i 
samlingsrum med stängda dörrar. Intervjupersonerna tilldelades ett papper med 
kontaktuppgifter till intervjuaren. På informationspappret informerades de även om studiens 
syfte, att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att intervjuerna spelades in. 
Informationen tilldelades också muntligt av intervjuaren före intervjun och intervjupersonerna 
gavs möjlighet att ställa frågor. 

2.4 Databehandling 
Efter transkriberingen av intervjuerna har kvalitativ textanalys använts. Efter att ha 

analyserat texterna systematiskt jämfördes likheter och olikheter i intervjupersonernas svar. 
Efter jämförelse av svaren med fokus på frågeställningarna har en mer noggrann och 
eftertänksam genomgång av texterna utförts för att finna nyanser och bakomliggande tankar i 
svaren samt avvikande svar. Att finna avvikande svar är möjligt då intervjufrågorna var öppna 
med möjlighet för fri tolkning och diskussion av intervjupersonerna. Svaren presenteras utifrån 
teman under resultat (Esaiasson, 2007).  

2.5 Avgränsningar 
Avgränsning har gjorts till arbetstagare vid Luleå Kommun. Intervjuerna har 

genomförts med individer som inte har tidigare erfarenhet av boende i Luleå, utan som har 
flyttat hit från andra kommuner. Valet av arbetstagare har gjorts för att skapa en bild av vad 
som fått dessa attraherade av arbetsgivaren och staden.  
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4 Resultat 

4.1 Val av Luleå kommun som arbetsgivare 
Intervjupersonerna var ursprungligen från kommuner i Norrbotten, undantaget en 

intervjuperson från Ångermanland, en från Finland, en från Ryssland och en från Skåne som 
flyttade till Luleå efter att ha bott utomlands några år. Intervjupersonerna hade alla en 
universitetsutbildning på tre år eller mer inom sitt arbetsområde, undantaget var en som hade 
tvåårig gymnasial utbildning, en som hade treårig gymnasial utbildning, samt två som hade 
examen inom annat yrkesområde än den aktuella tjänsten. 

Olika anledningar hade fört intervjupersonerna till Luleå. De hade sökt arbete inom 
olika kommuner och fått anställning i just Luleå. Ingen hade direkt tänkt på Luleå som 
förstahandsval, men staden hade uppfyllt deras kriterier och behov. Det hade handlat om allt 
ifrån storlek på kommunen, att Luleå är naturnära, klimatet är bättre än det de tidigare hade 
erfarit i nordligare delar av Sverige, att staden hade bra shoppingmöjligheter och närhet till 
deras hemkommun eller till sommarstuga. En kvinnlig intervjuperson sade att: ”Min man fick 
ju jobb här, men det var ju inte därför vi flyttade i första hand, utan för att pröva något annat”. 
Det fanns också en annan anledning ”närheten till sommarhuset mellan Byske och Skellefteå 
lockade”. En av intervjupersonerna flyttade på grund av att de flesta av vännerna redan hade 
flyttat från hemkommunen och ville själv prova något nytt i en större stad. Flickvännen bodde 
kvar i Kiruna och kommer kanske att flytta till Luleå. Alternativt flyttar de tillsammans än mer 
söderut. Framtida arbetssituation kommer att påverka var de kommer att bo i framtiden. En 
annan intervjuperson, som ursprungligen kom från Örnsköldsvik träffade sin flickvän i en 
grannkommun efter att ha flyttat till Luleå. Vid den tidpunkten hade han vikarierat ett antal 
somrar på arbetsplatsen innan han slutligen flyttade till Luleå och fick fast tjänst. En tredje 
person var ursprungligen från en by utanför Luleå och hon ville bo i en större stad, men inte 
söder om Norrbotten. Hon kommer nog att flytta ut till en grannby när tillfälle ges och pendla 
till jobbet i Luleå. För en annan intervjuperson var processen längre. Denna intervjuperson 
arbetade först i Luleå, men bodde i Umeå fyra år på grund av flickvännens studier i Umeå. 
Därefter flyttade de tillsammans tillbaka till Luleå för att detta låg närmare hembyn Pajala och 
för att flickvännen ursprungligen var från Luleå. En intervjuperson, som var från Piteå sökte ett 
jobb i Luleå efter studier vid Luleå tekniska universitet och anställdes därefter av kommunen. 
En person från Gällivare flyttade med flickvännen till Luleå, då flickvännen hade jobb här i 
Luleå. Eftersom det var svårt att få jobb arbetade han i hemkommunen Gällivare till dess han 
slutligen också fick jobb i Luleå. En intervjuperson hade flyttat lång väg från utlandet för att 
komma tillbaka till Sverige. Efter några år utanför Sverige tog hon med sin pojkvän, som aldrig 
hade bott i Sverige förut till Luleå. Hon ville tillbaka till Sverige, men inte till staden hon växte 
upp i. Hon fick jobb i Luleå och tyckte staden uppfyllde deras nuvarande behov, till exempel 
den närhet till naturen som Luleå kan erbjuda. En intervjuperson hade länge tänkt flytta 
söderut och gärna till Luleå, eftersom avståndet till stugan i Skellefteå blev kortare, klimatet 
bättre och pulsen högre i staden. När han fick jobbet i Luleå flyttade han och frun hit. En 
person flyttade med sin man som fick jobb i Luleå och fick till slut ett vikariat efter ett tidigare 
vikariat och arbetslöshet i två år. Hon hade haft önskan att flytta till Luleå länge och var nöjd 
att de hade flyttat hit. En person jobbade i Luleå, men bodde i Piteå. Hit flyttade han och 
flickvännen för att komma bort från Kiruna och dess klimat. Flickvännen hade fått jobb i Piteå 
och han vikariat i Luleå, så han pendlade mellan kommunerna och hade inga planer på att 
flytta till Luleå. 
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4.2 Anställdas arbetsmotivation vid Luleå kommun 
Alla var eniga om att det viktigaste på en arbetsplats är att trivas med sitt arbete och att 

relationen till kollegorna är den viktigaste aspekten för att uppnå trivsel. För de som jobbar i 
team var detta extra viktigt. Andra viktiga faktorer som intervjupersonerna tog upp är att 
arbetet inte får vara enformigt och att de uppskattade frihet i sina arbetsuppgifter. En 
intervjuperson, som arbetade som receptionist berättade om att friheten på arbetet skiljer sig 
från dag till dag och menade att: ”Fördelarna är många, jag trivs jättebra med mitt jobb, trevliga 
arbetskamrater. Nackdelen med just det här jobbet är att man är väldigt låst vid telefonen. 
Ringer det hela dagen, sitter jag fastlåst vid telefonen hela dagen”. Intervjupersonerna, till 
exempel de som arbetade vid Räddningstjänsten, som inte bara arbetade med stillasittande 
kontorsjobb, utan även arbetade ute i fält med undersökningar och uttryckningar skulle inte 
kunna tänka sig ett arbete med enbart ett stillasittande arbete framför datorn. Förutom 
brandmännen vid Räddningstjänsten hade intervjupersonerna flexibel arbetstid. 
Receptionisterna hade en formell flextid, men tyckte inte riktigt att de får ta del av den här 
tiden, då receptionen måste vara bemannad vissa tider, vilket förhindrade dem att ha särskilt 
flexibla tider. Skulle de behöva kunde de i samråd med kollegor gå lite tidigare från arbetet, 
men det var vid sällsynta tillfällen. 

De som jobbade skift såg fördelar och nackdelar med skiftarbetet. De jobbade långa 
dagar på tolv timmar i sträck, vilket kan kännas långt, men samtidigt fick de då fler helt lediga 
dagar hemma.  De gånger de jobbade natt fick de dessutom sova på jobbet om det behövdes. 
De flesta kände att de har ganska bra inflytande på jobbet, i alla fall vad gäller deras egna 
arbetsuppgifter. Då de hade flextid kunde de dessutom lägga upp jobbet i den ordning de själva 
känner för och välja hur de själva vill prioritera sina dagar, bara de är klara med respektive 
uppgift vid deadline. 

Attityderna till arbetet var lite olika hos de intervjuade. De som jobbade som brandmän 
valde yrket för att de ville känna sig behövda genom att hjälpa människor i nöd, men också för 
att de trivdes med själva jobbet. För att bli brandman krävs två yrkesverksamma år inom yrket 
till exempel genom sommarjobb och vikariat, så det handlade mer om passion för yrket än om 
pengar, dvs. viljan att hjälpa andra. Löneutvecklingen ansågs inte vara så bra och arbetstiderna 
var obekväma. En person hade löst den ekonomiska frågan genom att ha ett extra arbete vid 
sidan om sin brandmannatjänst: ”Tanken är väl att kombinera mitt eget företag och min 
brandmannatjänst”. En annan person med ett annat yrke hade en liknande attityd, trots att han 
inte arbetade direkt med att rädda människor kände han att det viktigaste är att 
arbetsuppgifterna gör skillnad för invånarna ”man känner sig behövd och har ett arbete och att 
man hittar en tillfredställelse med det här jobbet. Trivsel och nöjd med tillvaron. Det är inte 
lönen. Från min sida i alla fall, och då kanske någon säger, ja du som har så himla bra lön kan 
ju säga så”. Samtidigt fanns en del som inte tyckte att lönen är särskilt hög, men dock 
acceptabel med avseende på det arbete de utför och de uppskattade förmånerna med att arbeta 
hos kommunen. En respondent berättade: ”Det är ganska stor skillnad mot när jag var privat 
anställd. Med förmåner, till exempel träningskort. Kan få erbjudanden om att köpa 
teaterbiljetter och flextider är ju någonting positivt tycker jag”. 

Valet av arbetsplats hade starkt påverkats av arbetsmarknaden. För att bli brandman 
krävdes det ungefär två års praktik innan fast anställning. Det har medfört att de som arbetade 
som brandmän hade valt arbetsplats utifrån var de hade fått möjlighet till sommarjobb och 
därefter haft förhoppningar om fast anställning. Att deras yrke främst innebär en anställning i en 
kommun hade varken påverkat dem positivt eller negativt i val av utbildning och karriär. 
Övriga intervjupersoner hade heller inte valt arbetsplats av anledningen att arbeta för en 
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kommun, utan för att just arbetsuppgifterna hade tilltalat dem och passat deras respektive 
utbildning. En intervjuperson hade inom sitt yrkesliv endast jobbat inom kommunala 
organisationer och ansåg att han hade fått jobb vid Luleå kommun på grund av sin erfarenhet 
av kommunala arbeten. Ett flertal intervjupersoner talade om att det var svårt att få jobb. En 
intervjuperson som hade vikarierat i två veckor sade att det varit svårt att få jobb efter flytten 
med sin partner, som hade fått arbete i Luleå: ”Jag har bara haft ett vikariat på sju månader 
sedan jag kom hit 2009. Sedan har jag varit arbetssökande i två år innan jag fick vikariatet här”. 
En annan intervjuperson hade fast arbete i hemkommunen, men flyttade trots det tillsammans 
med sin flickvän för att testa att bo i en ny stad. De bodde i Piteå, men han arbetade för Luleå 
kommun och pendlade till jobbet. Han jobbade i Luleå för att det var här det fanns jobb, men 
sade att: ”Jag kan också tycka att det är konkurrens här nere i storstäderna eftersom det är mer 
befolkning.” På frågan om det finns planer att flytta till Luleå svarade han: ”Inte direkt, det 
skulle vara om jag trivs med att jobba i Luleå och slippa pendla. Det är ju ett vikariat just nu, så 
får se hur situationen ser ut då”. Den här intervjupersonen hoppades på att bo kvar i Piteå och 
jobba där, då Piteå mest liknar hans hemkommun.  

Största fördelen med att arbeta för kommunen tyckte fyra av intervjupersonerna var att 
de kände en trygghet i att arbeta för en stor arbetsgivare. ”Fördelarna känns dels som att det är 
ett tryggt att arbeta inom en stor organisation, att man är del av en stor grupp eller som ett 
kollektiv. Det är inte som att jobba privat eller en liten firma där allt hänger på, och blir 
personligt mot chefen” sade en intervjuperson som tidigare hade arbetat för en privat 
arbetsgivare med mindre en tio anställda under flera år. Det skulle mycket till och stora 
neddragningar för att de skulle riskera att förlora sina tjänster. De såg också att genom 
anställningen i kommunen bidrar de till en större helhet och de som arbetade som brandmän 
kände att det viktigaste för dem var att hjälpa människor direkt i yrket, men även de som hade 
kontorstjänster kände att de bidrar till invånarna i samhället. De såg positivt på sina fördelar 
med friskvårdstillägg och flexibla arbetstider. Till skillnad från en privat arbetsgivare kände de 
inte att ekonomin är den mest styrande faktorn, vilket gav dem mer frihet i sina arbetsuppgifter 
och beslut. De tyckte att beslutsprocesserna kan ta lång tid för att organisationen är stor och att 
de är många organ som ska vara med och ta beslut och styra innan förslag går att genomföra. 
En intervjuperson som tidigare hade arbetat för en privat arbetsgivare sade: ”vad jag känner nu 
som kan vara frustrerande är det här med långa processer och långa beslutstider, långa 
beslutsfattningar. Vissa saker kan ta år att ta hand om”. Den tröga beslutsprocessen såg de också 
positivt på för att de inte kände en tidspress mot att genomföra sina arbetsuppgifter. De trodde 
att omgivningen kan tycka att organisationen är gammalmodig och seg, men samtidigt en trygg 
och stabil arbetsplats. Det fanns de som hade valt att arbeta för kommunen som förstahandsval: 
”Det är det att vara del av ett större sammanhang, återigen arbeta för allmännyttan, istället för 
det speciella arvodet man skulle ha för ett visst jobb”. 

4.3 Påverkan av stadens attraktionskraft 
Alla intervjupersonerna hyllade isvägen i Luleå på vintern. De tyckte att det är en unik 

upplevelse, som både de själva uppskattade och som de såg många andra invånare, stora som 
små, njuta av under säsongen. De var också överens om att stort fokus ligger på Luleås skärgård 
och att den är vacker. Dock var det ingen som kände att de direkt hade tagit del av den än, 
eftersom de inte hade tillgång båt. De flesta hyllade Luleå för naturen och närheten till den. 
Trots detta var det ingen av dem som kände att de hade direkt koll på var de kan njuta bäst av 
den eller var de så kallade smultronställena fanns. Två intervjupersoner berättade om härliga 
promenader runt Gültzaudden. Två av intervjupersonerna, som hade bott i Umeå förut tyckte 
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dock att Umeå var bättre på att marknadsföra naturlivet. I Umeå fokuserades inte enbart på den 
självklara skärgården, utan även på andra delar av naturen som vandringsleder, grillplatser, sjöar 
och båda gav exempel på ett naturreservat med träd från olika världsdelar som är väldigt 
uppskattat och välbesökt i Umeå. På frågan om vad som är mindre bra med Luleå var det fyra 
som ansåg att blåsten är hemsk, men att de som bor i en kuststad får räkna med det. 

Ingen av intervjupersonerna hade något negativt att säga om servicen i Luleå, en person 
tyckte att öppettiderna är bättre här än i Kiruna, där han hade bott förut. De två som hade haft 
kontakt med sjukvården på vårdcentral och sjukhus tyckte att det hade fungerat bra. Ingen 
hade någon erfarenhet av skola, då de inte hade bott i Luleå när barnen var i skolåldern eller 
hade barn som ännu inte hade börjat skolan än. Intervjupersonerna var alla eniga om att 
bostadsmarknaden i Luleå är väldigt svår, både att få hyreslägenhet samt att priserna på 
hyreslägenheter samt bostadsrätter och hus är höga. Alla förutom tre intervjupersoner sade att 
de hade fått bostäder av en slump eller på ett bananskal som de själva uttryckte det. En av 
intervjupersonerna bodde fortfarande i andra hand och sade: ”Ja, jag har fixat boende i andra 
hand inne i stan, så jag hade jättetur. Andra hand är ju osäkert, men det låter som att jag får bo 
kvar så länge jag vill så det är skönt”. En annan respondent sade: ”Jag bodde i andra hand i fyra 
år, sedan gled jag på ett bananskal till första handskontrakt. När tjejen med första handskontrakt 
inte betalade hyran, fick jag ta över lägenheten”. Han tyckte att bostadsmarknaden i Umeå är 
bättre, både för allmän uthyrning och speciellt för studenter. En av intervjupersonerna hade 
planer i sitt arbete på att försöka flytta bensinmackarna från stadskärnan för att minska 
biltrafiken där samtidigt tyckte han att lägenheter hade varit lämpligare att placera på dessa 
platser. 

På frågan vad de associerar med Luleå svarade intervjupersonerna framförallt skärgård 
och sport. En intervjuperson menade: ”Jag gillar staden. En kuststad. Påminner ganska mycket 
om Örnsköldsvik, en hockeystad, jag spelar hockey själv. Det finns även basket här och fotboll 
i hög serie, så det är ganska bra.” De syftade alla då på hockey och basket. Kulturlivet i Luleå 
bedömdes olika: ”Kulturens hus i sig verkar bra, men kanske inte så brett utbud av det som 
finns att välja på. Vad som händer i staden och så när man promenerar runt, det verkar inte 
vara så mycket som pågår” och ”Framför allt har det blivit ett lyft med kulturens hus, jag tror 
man fått mer och större artister och så har de även sina festivaler, nu heter det väl 
hamnfestivalen. Jag tycker att det anordnas bra. Det finns ett rikt musikliv, det produceras ju 
artister härifrån”. 

Flera uttryckte att de hade sport som intresse och att det är kul att titta på 
hockeymatcher och basket, trots att de inte alla hejar på Luleå hockey. Den intervjupersonen 
som hade småbarn uttryckte detta som sitt största intresse vid sidan om den träningsanläggning 
han hade startat med en vän. Intervjupersonerna, förutom kvinnan som ville bo utanför staden 
och mannen som var bosatt i Piteå, trivdes bra i Luleå och ville gärna bo kvar och fortsätta att 
arbeta för kommunen. De som hade längre vikariat hoppades på att få en tills vidare anställning 
för kommunen. Viktigast var dock att arbeta med något de trivdes med och om det är 
kommunen eller inte kom i andra hand. De som hade vikariat och var i en relation i Luleå ville 
bara söka jobb i Luleå, medan de andra kunde tänka sig att söka jobb i södra Sverige också. 
Intervjupersonen som just nu bodde i Piteå med flickvän som arbetar där kunde tänka sig att 
flytta till Luleå om han skulle få fast anställning i Luleå för att slippa pendla, men ville helst på 
kvar i Piteå och arbeta där. På frågan om de kommer att bo kvar i Luleå om 15 år var svaren 
olika. För intervjupersonen som hade barn och flickvän från Luleå och företag här var svaret ett 
självklart ja. Även de två som önskade sig ett boende närmare sommarstugan i Skellefteå ville 
bo i Luleå fram till pensionen och därefter flytta ner för att bo i stugan, men behålla lägenheten 
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i Luleå. Intervjupersonen från byn utanför Luleå ville inte flytta mer söderut och tyckte att 
Luleå passar bra för henne i framtiden. För intervjupersonen som hade studerat vid Luleå 
tekniska universitet och pendlade från grannkommunen hade en flickvän med begränsade 
arbetsmöjligheter, som de i framtiden behöver anpassa sig efter. För de som vikarierade för 
Luleå kommun är situationen mer tveksam, får de arbete någon annanstans är de villiga att 
flytta, främst söder ut. 

4.4 Luleå kommuns attraktionskraft för framtida arbetstagare 
Drygt hälften av intervjupersonerna tyckte att Luleå kommun annonserar om sig själva 

och de lediga jobben väldigt bra och två av intervjupersonerna lade märke till de lediga jobben 
på tevereklam när de var arbetslösa. Intervjupersonen som hade varit arbetslös i två år tyckte att 
kommunen kunde bli bättre på att ge respons till sina arbetssökande; var de är i 
rekryteringsprocessen, om de hade tilldelats arbete, vilka som är bland kandidaterna och vilka 
som hade blivit utgallrade. Risken är att de sökande tappar lusten att söka fler tjänster ifall 
kommunen inte skickar ut respons till de sökande. En intervjuperson tyckte att Luleå 
annonserar för mycket i jämförelse med Umeå. Umeå växer mycket, men han hade inte sett att 
Umeå kommun annonserade om detta. Två tyckte att de borde ta vara på studenterna på LTU 
så att de stannar kvar i Luleå och arbetar efter att studierna är klara. Alla intervjupersoner hade 
träning som intresse, alla hade träningskort på träningsanläggningar, några tyckte om att 
promenera och en person spelade hockey och han skulle dessutom iväg och tävla med jobbet i 
USA i sommar. 
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5 Diskussion 

5.1 Val av Luleå kommun som arbetsgivare 
Valet av Luleå kommun som arbetsgivare var olika för de olika arbetstagarna. 

Brandmännen hade överlag valt ett yrke som de vill arbeta med och hade egentligen inte 
övervägt att de i framtiden då kommer att arbeta i en kommun. Som Hedlund (2007) skriver 
värderas en arbetsplats olika från person till person beroende på livssituation, hur nära 
arbetsplatsen ligger hemmet, familjesituation och fritidsintressen. Några av brandmännen hade 
valt just Luleå kommun på grund av närheten till sin hemkommun eller andra orter som är av 
betydelse för dem eller för att Luleå liknar deras hemkommun. Liksom Hedlund (2007) 
refererar till Hagström (1999) att vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare är individuellt på 
grund av individens tidigare arbetserfarenhet, utbildning, sociala bakgrund, värderingar, livsstil 
och ålder. Brandmännen hade i dessa fall valt en arbetsgivare, som har möjlighet att anställa 
dem i det yrket de hade utbildat sig till. De hade fått möjlighet att sommarjobba hos 
kommunen och därigenom få in en fot i arbetslivet och därefter hade de valt att stanna kvar. 
Några enstaka hade haft för avsikt att arbeta för en kommun för att de gillar friheten och 
slipper stressen, som kan uppstå genom att arbeta för en privat arbetsgivare och kände större 
frihet på grund av mindre press från ett högt tempo och att uppnå höga resultat. Hedlund 
(2007) refererar till Kira (2003), som menar att det handlar om inre värderingar, att de vill ha 
en trygg arbetsplats, utan höga krav på resultat. Nackdelen med det är att verksamheten kan 
upplevas trög, då beslut kan ta flera år att genomföra i en kommun. En annan anledning är 
känslan av tryggheten av att arbeta hos kommunen, de anställda behöver inte oroa sig för stora 
nedskärningar, som leder till att de förlorar jobbet. Svaren från intervjupersonerna visade ingen 
tydlig bild om varför de hade valt just Luleå kommun som arbetsgivare, utan det finns de som 
hade valt ett kommunalt arbete i första hand för trygghetens skull och de som inte hade något 
val. Brandmännen hade inte så många arbetsgivare att välja mellan. Det finns möjlighet att 
arbeta inom privat sektor för dem också, men då med andra arbetsuppgifter och de 
arbetsmöjligheterna är få. Det fanns också de som bara hade hamnat vid Luleå kommun för att 
det hade funnits arbete för dem där. Nu när de hade arbete för kommunen uppskattade de 
arbetsplatsen som en arbetsgivare som inte ställer för hög press på dem, men som ändå ger dem 
stimulans och utmaning i yrket de arbetar inom. Samtidigt tyckte de att kommunen var en trög 
verksamhet, där de har lite som de kunde påverka.  

5.2 Anställdas arbetsmotivation vid Luleå kommun 
Precis som Hagström (1999 refererad i Hedlund, 2007) skriver skiljer de anställdas 

motivation på arbetet åt och den största skillnaden fanns mellan olika yrkesgrupper, beroende 
på tidigare arbetslivserfarenheter och utbildning, men även mellan individer inom samma 
yrkesområde (Hagström, 1999 refererad i Hedlund, 2007). Herzberg (1987) skrev om yttre och 
inre motivation. De som arbetade inom receptionen uppskattade yttre motivation och 
belöningssystem, såsom träningskort och andra förmåner. De talade också om den fysiska 
miljön, där de var lite missnöjda med de dagar de kände sig låsta vid telefonen. De ansåg att de 
inte hade väldigt hög lön, men att lönen var nog hög för arbetet de utförde. Första steget i 
behovstrappan (Maslows, 1958, refererad i Lindmark & Önnevik, 2011), som bygger på 
lönenivå är alltså uppfyllt till stor del. I de flesta fall berättade de anställda om trygghet, som är 
Maslows (1958, refererad i Lindmark & Önnevik, 2011) steg två i behovstrappan. Många av 
receptionisterna hade ett vikariat och lade därför betoningen på andra saker, såsom det tredje 
steget, den sociala delen, i behovstrappan. Då många intervjupersoner inte tyckte att de hade 
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arbetat nog länge för att ha en åsikt om alternativt inte hade hunnit uppleva utvecklingssamtal 
än är det svårt att säga om fjärde steget som handlar om uppskattning och statusbehov är 
uppfyllt. Vad gäller självförverkligande är det samma sak som gäller där, dvs. då många inte 
hade en fast tjänst är det svårt att säga om de kände att de kunde uppnå självförverkligande. Vid 
fast anställning vid Luleå kommun finns det möjlighet att testa andra arbetsuppgifter och 
utvecklas inom ett stort företag med många olika typer av arbeten. Intervjupersonen utan 
utbildning, men med ett välbetalt jobb satte starkare betoning på en inre motivation där det 
som motiverade mest var att känna sig behövd och kunna bidra med sin kunskap från sitt 
tidigare arbetsliv och då alla fem stegen i behovstrappan var uppfyllda för den här personen var 
det viktigt med självförverkligande.  

De andra som hade utbildning och arbetade med det de hade studerat till hade en 
liknande inställning till motivation, dock hade deras yrkesliv inte varit lika långt, vilket leder till 
slutsatsen att de fortfarande fokuserar på tredje och fjärde steget i trappan, där det är viktigt att 
känna sig uppskattade av sina kollegor och förankra en status. De som inte hade arbetat så länge 
hade inte någon åsikt om utvecklingssamtal och kontakten med sin chef, men de pratade om 
framtida samtal och vidareutbildningar, vilket ger känslan av att de hade förhoppningar om att 
denna kontakt skulle komma att bli god och de räknade med utvecklande samtal i framtiden. 

I enlighet med Job Characteristic Theory, av Oldham och Hackman, (2010) upplevde 
alla att de hade variationer i sina arbetsuppgifter. De som arbetade i receptionen kände sig lite 
låsta vid telefonen, men de uppskattade ändå arbetet som helhet i och med att de hade andra 
uppgifter att ansvara för. De kände att de tillhörde en större helhet och kunde bidra till en stor 
organisation indirekt genom att deras uppgift där hade betydelse för organisationen och dess 
verksamhet. Frihetskänslan hos de anställda uppstod genom möjligheten att arbeta flexibla 
arbetstider och nackdelarna berodde på om de kände sig låsta i sin arbetsuppgift. Gemensamt 
för intervjupersonerna var att arbetskollegorna är viktiga för att de ska trivas på arbetet och 
känna sig motiverade, medan andra motivatorer skilde respondenterna åt. 

5.3 Påverkan av stadens attraktionskraft 
Det går inte att bortse från stadens attraktionskraft till varför arbetstagarna hade valt att 

arbeta för Luleå kommun. Så som Cars (2006) skriver spelar kulturen en betydande roll och 
människor flyttar till en attraktiv miljö och söker jobb på företag där. De som kom från 
Norrland hade valt Luleå på grund av att den kan liknas med deras hemkommun och är 
tillräckligt stor. Andra tyckte att det kulturella utbudet och utelivet uppfyller deras 
förväntningar. De såg också positivt på de kollektiva förbindelserna som gjorde det lätt för dem 
att ta sig mellan Luleå och hemkommunen. Cars (2006) skriver också om att staden ska ha en 
primär attraktion och en tydlig profil, men också en viss bredd. Intervjupersonerna var eniga 
om att Luleå är en kuststad som erbjuder en vacker skärgård på sommaren, men där 
intervjupersonerna upplevde att det behövs en egen båt för att kunna njuta av detta till fullo. 
Hamnen upplevdes som vacker med trevliga promenadstråk. De som hade bott i Umeå tyckte 
att Luleå borde utveckla lite mer än bara skärgården när det handlar om naturlivet, som till 
exempel att utveckla parker och göra det lätt att ta sig dit. Skärgården var det ingen som hade 
missat så kanske borde promenadstråken och naturlivet utanför stadskärnan få lite mer 
uppmärksamhet och utveckling. Att naturen påverkar människans välmående och kognitiva 
förmåga är redovisat i studier av Berman, Jonides och Kaplan( 2008). Därför bör kommunen 
arbeta lite mer för att uppnå en större bredd i möjligheterna att njuta av naturen. Under 
vintertid är isvägen väldigt omtalad och alla pratade om denna med ett leende på läpparna och 
om hur de själva njuter av den och hur de ser människor i alla åldrar vara ute och promenera 
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och åka skridskor. Mycket fokus ligger på isvägen helt klart, men ingen talade om annat att 
göra eller besöka på vintertid. Här skulle möjligheterna och informationen behöva breddas. 

Osäkerheten vad gällde boendet genomsyrade alla intervjuer och alla intervjupersoner 
hade nu ett boende, men vare sig det var första hand, andra hand eller en köpt bostad pratade 
de om att vara lyckligt lottad som hade någonstans att bo i Luleå. En intervjuperson kände sig 
orolig över att Luleå kommun räknar med att öka invånarantalet, men att inte 
boendemöjligheterna växer i samma takt. En intervjuperson tyckte att kommunen borde slopa 
bensinmackarna i staden för att minska trafiken i stadskärnan och istället bygga lägenheter och 
boendemöjligheter på de platserna istället. Det talades mycket om bostadsbristen i media just 
nu och om att nya studenter får bosätta sig på vandrarhem och bo på soffor långa perioder 
innan de får en egen bostad. Möjlighet till bostad och trygghet återfinns redan i nivå två i 
Maslows (1987) behovstrappa och är viktigt för individernas välmående.  

Slutsatsen att intervjupersonerna skulle ha valt att flytta till Luleå på grund av stadens 
utbud och natur går inte att dra, men att utbudet hade betydelse för att de i slutändan valde 
Luleå är tydligt. Förutom att några påpekade att kulturutbudet var snävt tyckte de inte att 
staden saknade något de hade behov av. Alla uppskattade isvägen väldigt mycket, men de 
tyckte inte att det fanns något annat som var unikt för Luleå.  

5.4 Luleå kommuns attraktionskraft för framtida arbetstagare 
Matchningsmodellen (Devanna, 1984, refererad i Lindmark & Önnevik, 2011) visar 

hur viktigt det är med en bra balans mellan mål/strategi, struktur och HRM. Gott samarbete, 
att de anställda får använda sin kompetens samt bra kontakt med ledaren är andra viktiga delar. 
Dessa delar verkade vara starka i kommunen, vilket gör Luleå kommun till en attraktiv 
arbetsgivare. Luleå kommun och Luleå som stad upplevdes som positivt av intervjupersonerna, 
vilket är något som kan användas för att attrahera arbetstagare i framtiden. Möjlighet till en 
trygg anställning med förväntningar på arbetstagarna och med låg press på högt tempo och 
arbetsprestation, där intervjupersonerna känner sig som en del av en helhet som gör mycket för 
invånarna i staden och arbetskollegor. En känsla av sammanhang och deltagande. En arbetsplats 
där du får möjlighet till fortbildning och utveckling och som har fina förmåner såsom 
träningskort, reducerade priser på kulturutbudet samt lång semester. En arbetsplats med 
välutbildad och kompetent personal med möjlighet att få arbete utan mycket tidigare 
erfarenhet. Flera av intervjupersonerna hade Luleå kommun som första arbetsgivare efter sin 
examen. När Luleå kommun själva har talat om arbetsmöjligheter när de har föreläst på Luleås 
tekniska universitet har de förklarat att arbetslivserfarenhet behövs för att ha möjlighet till 
anställning hos dem. Kanske kan de få fler studenter intresserade av att söka arbete om de 
istället berättar om möjligheten att arbeta vid kommunen, även som nyexaminerad. Åsikten 
om kulturlivet varierade mellan intervjupersonerna. Några av intervjupersonerna berättade att 
kulturutbudet är stort, medan andra menade det motsatta. Luleå kommun presenterar sig själv 
som en stad som ständigt växer och utvecklas med nya byggnader för restauranger, shopping 
och kultur. En stad som ska passa många och uppfylla de flesta individers behov. Specifika 
dragningskrafter i Luleå är hockey och basket i hög serie, samt en isväg som uppskattas av 
många. Skärgården uppfattas som vacker, men kräver tillgång till båt. Kulturens hus och 
Norrbottensteatern gör det möjligt för invånare att uppleva ett kulturellt liv. Kanske behövs 
det någon mer stark nämnare för att göra staden än mer attraktiv, till exempel tydligare 
information om möjligheten att uppleva skärgården utan egen båt. Att Luleå kommun ska 
rekrytera ny personal är tydligt, men varför Luleå kommun ska vara första valet av arbetsgivare 
är än så länge ganska otydligt, både i reklam och hos arbetstagarna. Det finns ju en del som 
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arbetstagarna uppskattar hos kommunen som trygghet i anställningen, frihet i arbetsuppgifterna 
och förmåner i form av träningskort och reducerade priser på kulturella event, men fördelarna 
med Luleå kommun som arbetsgivare bör lyftas fram än mer för att arbetssökande ska välja just 
dem som arbetsgivare.  

5.5 Etik 
Forskningsetiska principerna har följts efter Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav 

genom hela arbetet. För att uppfylla informationskravet har intervjupersonerna fått 
förhandsinformation i form av ett personligt brev med en beskrivning av studiens syfte och 
kontaktuppgifter till undersökningsledaren (Bilaga 1). I brevet fick intervjupersonerna också 
information om att det i enlighet med samtyckeskravet själva beslutar om de ville delta i 
studien och om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Det insamlade materialet har 
hanterats på ett sådant sätt att ingen utomstående kunnat ta del av det och arbetet är utformat så 
att intervjupersonernas identitet förblir anonymt enligt konfidentialitetskravet. Fjärde och sista 
huvudkravet är nyttjandekravet som är uppfyllt då de insamlade uppgifterna endast användes i 
detta arbete. 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Validitet kan definieras på följande tre sätt: 1. Överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator, 2. Frånvaro av systematiska fel och 3. Att vi mäter det vi 
påstår att vi mäter (Esaiasson, 2007). Då arbetet och intervjuguiden är deduktivt utformade 
uppfyller teoretiska definitionen den operationella indikatorn. Intervjufrågorna är grundade på 
teoretisk bakgrund och utformade så att intervjupersonerna ska kunna lämna så öppna svar som 
möjligt.  

Intervjuerna är tematiserade på ett noggrant sätt för att kunna undvika systematiska fel i 
resultat och analys av resultatet. Då intervjupersonerna var handplockade med hjälp av 
personalansvariga finns en risk att detta kan ha påverkat vilken typ av personer som har deltagit. 
De kan ha blivit utvalda på grund av vilka åsikter de ansvariga vill ska synas ur organisationens 
perspektiv. Samtidigt är de ansvariga ovetande om vilka andra avdelningar och anställda som 
har handplockats, vilket kan säkerställa en viss spridning av individuella åsikter. Hur frågorna 
har formulerats, uttryckts och hur svaren har tolkats har också påverkat resultatet av 
undersökningen. Undersökningen är i en mindre skala och kan endast ge en fingervisning över 
vad som kan tänkas ha betydelse för Luleå kommuns rekrytering. Eftersom studien baseras på 
11 personers personliga åsikter och deras enskilda bakgrund kan detta inte generaliseras till alla 
framtida sökande. Viss typ av antagande kan dock göras där flera intervjupersoner lämnar 
likvärdiga svar. 

5.7 Framtida forskning 
Som Wright (2011) skriver saknas studier om motivation i den offentliga sektorn och 

det skulle behöva undersökas mer. Vad är det som motiverar en anställd i offentliga sektorn 
och hur kan motivationen hos dem ökas. Det vore intressant att undersöka om det finns någon 
gemensam attraktionskraft för kommunala arbeten i olika kommuner. Vad de anställda inom 
kommunal sektor ser som fördelar jämfört med en privat verksamhet. Det vore också intressant 
att undersöka vad som gör Luleå stad till en attraktiv plats att bo på och om det föreligger några 
skillnader mellan Luleå och andra städer i Norrland.   
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Bilaga 1 

Informationsblad till respondenterna 
 
Hej (respondentens namn)! 
Mitt namn är Nina Elgestål.  
Jag läser sista året på psykologilinjen med inriktning personal- och arbetsvetenskap på Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
Jag vill börja med att tacka för att du tar dig tid att bidra med ovärderlig information till min 
kandidatuppsats. 
Jag har valt att träffa dig utifrån dessa kriterier: kommunanställd för Luleå kommun med ett 
ursprung från ort utanför Luleå. Genom intervjuer med personer som har just dessa 
gemensamma egenskaper och med hjälp av tidigare forskning ska jag tillsammans med Luleå 
Kommun undersöka om inflyttade personer har likartade anledningar till varför man flyttar till 
Luleå och arbetar för kommunen.  
Intervjun är helt anonym och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 
Har du några frågor innan, under eller efter intervjun besvarar jag dem gärna. 
 
Mail: nina.elgestal@gmail.com 
Tel: 0722024996 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund. 
Hur gammal är du? 
 
Berätta om din bakgrund/ursprung. 
 
Berätta om din utbildningsbakgrund. 
 
Hur ser din familjesituation ut? 

Luleå. 
Hur länge har du bott i Luleå/Norrbotten? 
 
Varför tog du beslutet att flytta till Luleå? 
 
Finns det något med Luleå som du tycker särskilt bra? 
 
Om du skulle välja en stad som är mest lik Luleå, vilken skulle det vara? 
Varför? 

Fritid. 
Hur ser din fritid ut? 
 
Vad har du för intressen? 
 
Finns det något du skulle vilja ägna dig åt som Luleå inte kan erbjuda dig? 
 
Hur ofta reser du och vart? 
 
Vart skulle du vilja resa? 

Arbete. 
Berätta om din arbetsbakgrund. 
 
Berätta om ditt nuvarande arbete. 
 
Hur trivs du på ditt jobb? 
 
Vad är det viktigaste med ett arbete? 
 
Vad får dig att trivas med ett arbete? 
 
Vad motiverar dig i ett arbete? 
 



 

 

Om du får fantisera helt fritt. Hur skulle ditt drömjobb se ut då? 
 
Hur skulle du beskriva ett jobb som inte passar dig? 
(Till exempel vilka typer av uppgifter/ arbetssätt skulle få dig att välja bort ett jobb?) 
 

Kommunen. 
Hur kommer det sig att du börjat arbeta hos kommunen? 
 
Vad är fördelarna med att arbeta inom kommunen? 
 
Vad är nackdelarna med att jobba inom kommunen? 
 
Har du arbetat inom andra kommuner tidigare? 
(någon skillnad mellan dessa?) 
 
Har du arbetat inom privat sektor? 
 
Vad är största skillnaden med att arbeta inom privat sektor och inom kommunen? 
 
Är arbete inom kommunen ditt primära val? 
 
Vad är anledningen till att du valt att arbeta för kommunen? 
 
Hur tror du din omgivning ser på kommunalt arbete? 
 

Framtid. 
Hur ser dina framtidsplaner ut? 
 
Vill du stanna i Luleå? 
 
Har du planer på att stanna i Luleå? 
 
Vart skulle du kunna tänka dig att bo om du inte skulle bo i Luleå? 
 
Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


