
2008:140 

C - U P P S A T S

Strategier kring rekryteringsbehovet
i Luleå kommun

- en kvalitativ studie om strategier för att säkra
chefsförsörjningen

 Jenny Åström

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Sociologi 

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Socialt arbete

2008:140  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/140--SE



Strategier kring rekryteringsbehovet
i Luleå kommun 

- En kvalitativ studie om strategier för att säkra
chefsförsörjningen

Jenny Åström

Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för arbetsvetenskap
Sociologi C

VT-08
Handledare: Elisabeth Berg



2

Sammanfattning

Vi står idag inför en stor förändring i samhället i och med det kommande generationsskifte 

som innebär stora pensionsavgångar bland 40-talisterna. Pensionsavgångarna och medelåldern 

kommer att öka i Luleå kommun enligt en personalprognos som Luleå kommun presenterat. 

Den generation som skall ersätta de avgående är färre i antal och därför är 

rekryteringsbehovet stort av kompetent personal inom kommunens verksamheter. Luleå 

kommun står därför såsom flera andra arbetsgivare i Sverige inför ett dilemma då en stor 

andel personer med chefsbefattningar, i huvudsak 40- och 50-talister, kommer att gå i pension 

inom de närmaste åren och de yngre generationerna inte lika angelägna att bli chefer idag som 

tidigare. Uppsatsen syftar till att undersöka hur Luleå kommun tänker förbereda sig och arbeta 

för att få personal till de olika chefsbefattningarna efter de stora pensionsavgångarna under de 

närmaste åren framöver ur ett jämställdhetsperspektiv samt vilken strategi de har i frågan. 

Uppsatsen är avgränsad till personer som ansvarar för personal och rekrytering inom olika 

förvaltningar och personalenheter i Luleå kommun. En kvalitativ undersökning gjordes med 

personalansvariga inom fem förvaltningar och personalenheter inom kommunen. Totalt har 

fem personer intervjuats, varav en är kvinna och fyra är män.

I uppsatsen har teorier och begrepp som organisation, jämställdhet och rekrytering används då 

de beskriver hur Luleå kommun kommer att rekrytera för det framtida behovet utav chefer.

Resultatet visar att Luleå kommun har lämnat in ett förslag till ett personalpolitiskt 

handlingsprogram som syftar till att göra Luleå kommun till en attraktiv arbetsgivare och den 

innehåller även strategier för att säkerställa kommande rekryteringsbehov. Arbetsmiljöfrågor 

och internrekrytering uppgavs också som något kommunen avser att arbeta i högre grad med

för att lösa kommande pensionsavgångar. 

Nyckelord: Organisationssociologi, jämställdhet, strategi & rekrytering  
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Abstract

Today we are facing a large transformation in the community due to the change of 

generations, where the 40’s will retire and younger generations are to take their place. The 

retirements will increase rapidly and the generation who is to enter the working life is 

undersized in comparison, according to the personnel prognosis which the Luleå local 

authority has introduced. This gives at hand that the demand and need for recruitment of 

qualified employees is critical for Luleå as well as many other employers. And the situation 

becomes even more critical since many of those who will retire are persons with head 

positions, and the younger generations aren’t that eager to achieve those positions. This 

essay’s objective is to study how the local authority is preparing to recruit employees to the 

head positions and how their strategy to succeed is designed, from a gender perspective point 

of view.  This essays empirical data is delimited to describe individuals who are in charge of 

personnel and recruitment within some efficacies in the local authority. I made a qualitative 

study with a total of five persons, one woman and four men. 

In this essay theories and terms like organization, gender, equality and recruitment policy has 

been used since these describes in what way the local authority is planning to recruit 

managers in the future. 

The result shows that the Luleå local authority has handed in a proposal to a political 

personnel program which aim to make the local authority a more attractive employer and it 

includes strategies to secure the needs of recruitments. Questions regarding work 

environments and internal recruitment were also mentioned as something the local authority

will work more actively with. 

Keywords: Organizational sociology, gender, strategy & recruitment  
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1. Inledning

1.1 Problemområde

Sveriges Chefsorganisation ”Ledarna” och övriga aktörer på arbetsmarknaden är överens om 

att den mest övergripande förändring vi står inför i samhället är det kommande 

generationsskifte som innebär stora pensionsavgångar bland 40-talisterna. Delar av den 

offentliga sektorn saknar arbetskraft, något som kommer att accelerera. Enligt Stina 

Nordström-Popova, informationschef på ”Ledarna”, betyder detta generationsskifte att de 

senare generationerna skall ta över 40-talisternas positioner på arbetsmarknaden och i 

samhället. Fürth et. al (2002) säger att intresset för ett blivande chefskap är relativt lågt bland 

60-, 70-, och 80-talisterna, något som delvis kan bero på att kraven på en chef har ökat. En 

chef skall inte enbart ansvara för verksamheten och dess budget utan även för personalens 

kompetensutveckling, den skall sköta mål- och lönesamtal, ansvara för arbetsmiljön, 

stresshantering, mobbning och sextrakasserier på arbetsplatsen. De yngre tvekar också på att 

vilja gå in i rollen som chef då de upplever ett hinder för att kunna nå en balans mellan karriär 

och familj. Samtidigt som chefen skall vara allmänbildad och ha en stor social kompetens 

skall den dessutom helst vara anträffbar dygnet runt, något som inte varit ett lika uttalat behov 

bland tidigare generationer (Fürth et. al, 2002).

Efter att ha läst en personalprognos för Luleå Kommuns framtida rekryteringsbehov gällande 

åren 2008-2016 och sett att pensionsavgångarna kommer att öka från cirka 32 procent till 41

procent av de totala avgångarna blev jag intresserad av att undersöka hur kommunen kommer 

att angripa den problematiska situationen. Pensionsavgångarna kommer att stiga från cirka 

165 avgångar år 2008 till cirka 212 avgångar år 2016. I samma undersökning framkommer att 

antalet medarbetare i åldern 55-70 år kommer att öka fram till år 2016, vilket medför att 

medelåldern inom kommunen kommer att göra detsamma. Den generation som skall ersätta 

de avgående är färre i antal och därför är rekryteringsbehovet stort av kompetent personal 

inom kommunens verksamheter (Internet 1).

I och med att rekryteringsbehovet av kompetent personal inom kommunens verksamheter är 

stort kan det medföra att underskottet av chefer kan riskera att bli akut. Detta kan i sin tur 

utvecklas till något positivt och medföra att det blir en ökad mångfald bland cheferna i 
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Sverige, där fler kvinnor, invandrare och unga, kommer att ha ledande positioner tror Fürth et. 

al (2002).

Boken ”80-talisterna kommer” av Fürth et. al (2002) tillsammans med personalprognosen för 

Luleå Kommun 2008-2016, fungerar som en god grund till den kvalitativa metod som 

kommer att användas i denna uppsats och utgör en bas för problemformulering: - hur ska 

personalansvariga inom Luleå kommun arbeta för att rekrytera morgondagens chefer?

Sammanfattningsvis står Luleå kommun såsom flera andra arbetsgivare i Sverige inför ett 

dilemma då en stor andel personer med chefsbefattningar, i huvudsak 40- och 50-talister, 

kommer att gå i pension inom de närmaste åren och då de yngre generationerna inte är lika 

angelägna att bli chefer idag. 

Ur ett organisationssociologiskt perspektiv är denna problematik med att ett stort antal chefer 

kommer att pensioneras den närmaste tidsperioden intressant att undersöka då det kommer att 

innebära stora förändringar en lång tid framöver. Att undersöka hur en stor arbetsgivare 

såsom Luleå kommun med cirka 7000 anställda förbereder sig inför denna förändring kräver 

förmodligen flera tydliga strategier från kommunens sida, något som denna uppsats avser att 

undersöka.   

1.2 Luleå kommun – en kortare skildring och framtidsvision

Den sista december år 2007 hade Luleå kommun en folkmängd på 73146 invånare enligt 

befolkningsstatistik på kommunens hemsida (Internet 2). På samma hemsida står det att 

kommunens vision år 2015 är att ha ett befolkningsantal på minst 80000 invånare. Visionen är 

att Luleå kommun ska bli Sveriges nordliga metropol tack vare kunskap och företagsamhet. 

Utvecklingen i Luleå skall präglas av jämställdhet, nytänkande och lyhördhet (Internet 3).

Personalkontoret på kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ett 

personalpolitiskt handlingsprogram gällande åren 2008 till 2011 med syfte att stödja 

kommunens vision att bli en så bra och så attraktiv arbetsgivare som möjligt (Internet 4).

Luleå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med cirka 7000 medarbetare. Som 

arbetsgivare verkar Luleå kommun för jämställdhet, jämlikhet och mångfald på sina 

arbetsplatser (Internet 5).
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats blir således att undersöka hur Luleå kommun tänker förbereda sig 

och vilka strategier de har för att få personal till de olika chefsbefattningarna efter de stora 

pensionsavgångarna under de närmaste åren framöver ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta 

syfte har utmynnat i följande frågeställningar:

 Hur arbetar Luleå Kommun idag inom de olika förvaltningarna för att rekrytera och 

kunna behålla kompetent personal på chefsnivå?

 Finns det någon medveten strategi från kommunen gällande rekrytering och 

behållning av personer på chefsnivå framöver?

 Finns det någon problematik med rekryteringen och behållningen av chefer? 

 Hur arbetar kommunen i praktiken för jämställdhet inom högre befattningar?

1.4 Disposition

Första kapitlet inleds med bakgrund och introduktion till problemområdet där syfte och 

frågeställningar presenteras. Fortsättningsvis återges även en beskrivning av Luleå kommun 

med basfakta och visioner för framtiden. Kapitel två ger en översiktlig bild av tidigare 

forskning inom området där en framtidsstudie av ungdomars värderingar till yrkeslivet 

presenteras. Denna forskning sammankopplas därefter med en undersökning för Luleå 

Kommuns kommande rekryteringsbehov utifrån en personalprognos kommunen presenterat 

gällande åren 2008 till 2016. Tredje kapitlet omfattar av begrepps- och ordförklaringar samt 

en teoridel där organisations- och genusteori presenteras. Kapitel fyra är ett metodkapitel där 

bland annat uppsatsens avgränsningar, urval och tillvägagångssätt tas upp. I kapitel fem 

presenteras det empiriska resultatet av undersökningen samt en redogörelse för vilka lagar, 

riktlinjer och policys som kommunen har vilka styr deras rekrytering, syn på jämställdhet och 

chefer. Slutligen, kapitel sex, innehåller ett diskussionsavsnitt där de tidigare kapitlen vävs 

samman till en diskussion kring resultatet. Detta kapitel innehåller även de nya 

frågeställningar denna studie har genererat. 
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2. Tidigare forskning och undersökningar

Flertalet tidigare studier gjorda i Sverige är omfattande värderingsstudier och syftet med dessa 

är att undersöka ungdomars inställningar och värderingar till arbetslivet samt få en bild över 

hur bland annat marknadsföring skall riktas. ”Dagens unga – morgondagens vuxna” utfördes 

år 2001 för tolfte gången av Thomas Fürth, Ola Larsson och Mikael Raaterova vid Kairos 

Future AB och Ingvar Holmgren vid Statistiska Institutionen på Handelshögskolan i 

Göteborg, och är en framtidsstudie där drygt 1900 gymnasieelever som går sista året 

medverkat i en enkät- och intervjuundersökning med frågor gällande politik, utbildning, 

yrkes- och familjeliv. Boken “80-talisterna kommer” (Fürth et. al, 2002) sammanfattar de 

huvudsakliga resultaten av undersökningen, vilket är de ungdomars värderingar och 

samhällsutvecklingen, faktorer som påverkar deras arbetslivsvärderingar och framtidstro. 

Resultat av den tidigare studien visar att 80-talisterna skiljer sig från exempelvis 70-talisterna

och är mindre materialistiska, pengarna har inte samma betydelse längre, istället för ett 

välbetalt arbete värderas de sociala relationerna. Variation och förnyelse i form av att ofta 

byta arbetsplats är något som 80-talisterna värderar högt och de anser att tristess är värre än 

stress. Den större delen, tre av fyra, av morgondagens arbetskraft tar hellre ett jobb som är 

roligt än välbetalt hävdar Fürth et. al (2002). Då 30 procent av 80-talisterna enligt Fürth et. 

al´s (2002) studie säger att de avser att byta jobb under hela livet uppstår problem för 

arbetsgivaren, något som kommer att diskuteras i slutet av denna uppsats tillsammans med de 

övriga resultat studien genererat. 

I en personalprognos för Luleå Kommuns framtida rekryteringsbehov presenteras en 

undersökning på kommunens hemsida gällande åren 2008-2016. Denna prognos baseras på en 

prognosmodell som tagits fram av Sveriges Kommuner och landsting och visar på behovet av 

rekrytering inom samtliga av kommunens verksamheter. Beräkningarna i denna prognos 

bygger på basåret 2006 samt 5 år bakåt i tiden med prognosresultat utifrån de mest sannolika 

utvecklingsstadierna. Till skillnad från tidigare gjorda prognoser bygger denna på antagandet 

att området ”övrig verksamhet” kommer att effektiviseras och att när så pass många i 

kommunen kommer att gå i pension så kommer inte alla dessa avgångar att behövas ersättas 

numerärt (Internet 1).

Luleå Kommun dras med neddragningar inom flera av sina verksamhetsområden, vilket

grundar sig i bland annat att grundskolan får färre elever och många elever övergår från 
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kommunal verksamhet till friskolor. Samma tendenser är tydliga i gymnasieskolan. 

Skolomsorgsområdet beräknas minska i volym fram till år 2010 vartefter den beräknas öka

igen för att uppnå samma nivå år 2013 som basåret 2006. Återigen är det minskade elever 

som är påverkningsfaktorn, som i sin tur även påverkar behovet av personal i samma 

utsträckning (ibid.).

Mellan åren 2007 till 2016 ser pensionsavgångarna i personalprognosen i Luleå Kommun ut 

att öka räknat i åldersgruppen 55-70 år, från att vara cirka 32 procent av de totala avgångarna 

till att år 2016 vara ungefär 41 procent av avgångarna. För hela perioden beräknas 

pensionsavgångarna att stå för drygt 39 procent av de totala avgångarna. I snitt kommer 

pensionsåldern att vara 62,7 år. Pensionsavgångarna kommer att öka från cirka 165 avgångar 

år 2008 till cirka 212 avgångar år 2016. Den genomsnittliga rörligheten, det vill säga personer 

som slutar och lämnar sin befattning i kommunen genom pension eller av annan orsak, 

beräknas vara 4,4 procent, något som inte kommer att minska. Den genomsnittliga rörligheten 

för rikets alla kommuner var år 2006 ungefär 6 procent. Enligt beräkning är cirka 25-30 

procent av rekryteringsbehovet i Luleå Kommun relaterat till att ersätta tjänstlediga, vilket 

innebär att ett stort antal rekryteringar är så kallade återrekryteringar där medarbetare som 

efter avslutad anställning rekryteras igen på en annan månadsanställning. Denna prognos 

bygger på antagandet att antalet tjänstlediga är något färre än 2006 och prognosen utgår från 

att antalet sjukfrånvarande kommer att minska, vilket påverkar behovet av rekrytering (ibid.).

Antalet medarbetare i kommunens samtliga verksamheter i åldern 55-70 år är 26 procent, en 

siffra som kommer att öka, som i sin tur innebär att medelålder inom kommunen kommer att 

öka. Den generation som skall ersätta de som avgår i pension är färre i antal. 

Rekryteringsbehovet för kompetent personal inom kommunens verksamheter är stort. Inom 

området teknik och administration är pensionsavgångarna väsentligt högre än inom andra 

områden i kommunen. För området administration är andelen pensionsavgångar cirka 51 

procent och för området teknik är andelen ungefär 49 procent. Inom administrationsområdet 

finns befattningar som kontorspersonal, handläggare, assistenter och chefer och inom detta 

område är det en hög medelålder där en stor andel anställda är över 55 år (ibid.).    
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3. Teoretisk referensram

3.1 Valet av teoretiska utgångspunkter 

Mot bakgrund av mitt syfte, att undersöka hur Luleå Kommun som organisation tänker 

förbereda sig och arbeta för att få personal till de olika chefsbefattningarna efter de stora 

pensionsavgångarna ur ett jämställdhetsperspektiv de närmaste åren framöver samt vilken 

strategi de har i frågan, har jag därför valt att använda organisations – och genusteorier.

I uppsatsen har teorier och begrepp av Mats Alvesson och Yvonne Due Billing, Bengt 

Abrahamsson och Jon Aarum Andersen, Jørgen Bakka, Egil Fivelsdal och Lars Lindqvist 

samt Anthony Giddens använts. Dessa är relevanta för studien eftersom de beskriver kön och 

organisationers betydelse för individen. 

Wilsons förklaring av en chef har använts för att tydliggöra dess funktion. Bakka, Fivelsdal, 

Lindqvists samt Abrahamsson och Aarum Andersens beskrivning av begreppet strategi har 

använts för att klargöra dess betydelse för att sedan kunna sätta in begreppet i förhållande till 

organisationen Luleå Kommun. Jämställdhetsbegreppet beskrivs kortfattat och är hämtat från 

jämställdhetsombudsmannens hemsida. Giddens och Alvessons definitioner av socialisation 

och kultur har används då begreppen samspelar och har en central betydelse för förstå en 

organisation och dess såkallade organisationskultur. Begreppet organisationskultur är 

tillsammans med en definition av chef av betydelse för den efterföljande teoridelen där de 

kommer att användas och förklaras ytterligare tillsammans med organisations- och 

könsteorierna.

Då jag försökt se organisationen ur ett genusperspektiv har Alvesson och Due Billing använts 

då de har forskat om organisationer ur ett könsperspektiv, teorier som varit av betydelse för 

denna uppsats. 
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3.2 Begreppsdefinitioner 

3.2.1 Chefdefinition

Chefen definieras som den person som leder organisationen eller en del utav denna. De avgör 

var olika resurser skall hamna och får därför ofta förhandla och vara en resursfördelare. 

Chefers prestationer är beroende av hur pass bra de förstår och reagerar på tryck och 

svårigheter i sitt arbete och måste noggrant kontrollera hur de spenderar sin arbetstid. 

Gränserna för chefens rättigheter är det som gör ledarskapet och ledningen tydlig, vilka även 

försvaras starkt utav cheferna. Ledning handlar om makt och det är en social kontext som 

skiljer på dem som är chefer ifrån de som inte är det. Gemensamt för chefer är att de har en 

formell makt över sina respektive enheter. Utifrån denna formella auktoritet har chefen en 

status, vilket innebär olika relationer till andra personer, som i sin tur ger tillgång till 

information. Informationen används som grund till beslutsfattande och för att lägga upp olika 

strategier. I rollen som beslutsfattare har chefen en viktig funktion, chefen skall försöka 

förändra och förbättra sina enheter (Wilson, 2000).

3.2.2 Strategi 

Strategibegreppet har såsom många andra organisatoriska begrepp sitt ursprung från den 

militäriska världen och kommer ifrån grekiskans strategia som betyder fältherrekonst. Att det 

militära tänkandet gett många uttryck för organisation och ledarskap beror bland annat på att 

militära operationer också kräver att många människors insatser samordnas, leds och 

organiseras för att en maximal insats skall kunna uppnås (Bakka et. al, 2006). Med strategi 

menas målet med organisationen, där målet är en redogörelse av ett framtida tillstånd. 

Organisationsmässiga mål är önskade tillstånd vilka organisationen försöker uppnå, men som 

önskas i framtiden genom organisationens aktiviteter. Strategibegreppet står för en längre 

tidsplan, från där organisationen är idag till dit de vill nå och den skapar viktiga riktlinjer och 

planer för att kunna nå dessa mål. En strategisk planering förutsätter att organisationen har 

definierat sina slutgiltiga mål. Strategin är en analytisk, planmässig och medveten aktivitet

(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005).
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Syftet med en strategi är att uppnå effektiva prestationer för en given organisation i 

förhållande till de krav som ställs av samhällsutvecklingen, markanden och de ledande 

intressenterna. Den aktivitet som sker på den strategiska nivån och som i de flesta 

verksamheter är den högsta ledningens arbets- och ansvarsområden, utmärks av bland annat 

att försöka förutse framtidsutvecklingen, utvecklingen i omvärlden knyts ihop med 

verksamhetens starka och svaga sidor samt att organisationen påverkas till en målinriktad 

insats. Den slutgiltiga strategin är ett resultat av flera processer, en planeringsfas, en 

genomförandefas och en resultatfas (Bakka et. al, 2006).       

3.2.3 Jämställdhet

Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och 

sina egna liv. Detta förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla 

områden för både kvinnor och män. Jämställdhet i arbetslivet avser att kvinnor och män har 

lika rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt möjligheter till 

utveckling i arbetet (Internet 6).

3.2.4 Organisationskultur

Begreppet organisationskultur är svårdefinierat då det saknar en koncis innebörd och ofta 

används för att täcka en rad olika saker inom en organisation (Alvesson, 2001).

Organisationskultur kan definieras som gemensamma värderingar, normer, uppfattningar,

övertygelser, vanor, kunskaper och praxis av medlemmar i en grupp eller organisation, det vill 

säga en organisationskultur (Alvesson & Due Billing, 1999). Det är därför det inte går att 

välja eller bestämma en organisationskultur anser Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) 

eftersom den uppstår och utvecklas i interaktion med andra. Enligt Giddens (2003) handlar 

kulturbegreppet om den livsstil som medlemmar i exempelvis en grupp eller organisations 

uppvisar, vilka är inlärda och inte nedärvda. Kulturbegreppet innefattas även om klädsel inom 

en grupp eller organisation. Värderingarna som delas inom gruppen eller organisationen 

består av abstrakta idéer som bestämmer vad som skall betraktas som viktigt, värdefullt och 

önskvärt inom en viss kultur. Normer utgörs av de beteenderegler som speglar kulturens 

värderingar. Normer och värderingar fungerar gemensamt och formar hur medlemmar 

uppträder i sin miljö. Dessa är förankrade men kan ändå förändras över tid.
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3.3 Organisationsteori

Organisationer är centrala ekonomiska institutioner vilka ansvarar för produktion av varor och 

tjänster samt kontrollen av omsorgen om medborgarna. En organisation är exempelvis en 

arbetsplats, offentlig eller privat, en institution för barnomsorg och utbildning eller hälso- och 

sjukvård. Organisationer har en viktig betydelse för arbetsliv och välbefinnande hos 

människan och det är därför av stor vikt att organisationerna fungerar, att veta vilka aktörer 

och grupper som bestämmer och hur relationerna mellan människor inom organisationen 

formas (Alvesson & Due Billing, 1999). Den traditionella organisationsteorin har lagt sin 

tonvikt på det funktionella och på hur chefer försöker forma arbetarnas beteende i riktning 

mot organisationens mål. Detta görs med hjälp utav regler, förordningar och belöningar i olika 

former (Wilson, 2000).

Alvesson och Due Billing (1999) menar att organisationskulturen är en förutsättning för 

socialisationen, vilket således medför att det är av betydelse att studera kulturen i en 

organisation för att därefter kunna förstå socialiseringsprocessen. Enligt Alvesson (2001) är 

socialisation den process där individen lär sig att ingå i ett visst samhälle eller grupp och 

tillägna sig dess synsätt. Giddens (2003) menar att det är genom socialisationen som 

människor lär sig sin kultur, den process människor i interaktion med andra skaffar sig 

kunskap och färdigheter som passar in i en viss kultur. Socialisationen är därmed en livslång 

process där människors beteende formas av det sociala samspelet. Finns det ingen särskild

arbetsgruppskultur finns det inget behov för socialisation anser Alvesson (2001). 

Organisationskultur och socialisation fungerar alltså gemensamt och är beroende av varandra. 

Den rådande organisationskulturen antas beröra alla medlemmar i en organisation och i olika 

stor utsträckning blir medlemmarna socialiserade för att främja organisationens mål och syfte. 

Kulturbegreppet är viktigt för att kunna förstå beteenden, sociala företeelser, institutioner och 

processer på exempelvis en arbetsplats. Kulturen utgör därmed den ram som gör dessa 

fenomen förståeliga och meningsfulla (Alvesson, 2001).
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3.4 Kön och organisation

3.4.1 Historik

Organisationsteorier har företrädelsevis utvecklats av män och handlat om mäns liv och 

arbete. Organisationsforskningen har senare än andra akademiska discipliner (exempelvis 

historia) anammat ett könsperspektiv. Organisationsteorin har såsom flera andra teorier 

utvecklats från gamla föreställningar. Under 1980-talet började organisationsforskningen ta 

upp kulturella perspektiv, att olika gruppers värderingar och föreställningar hade ett starkt 

inflytande på organisationen och hur den skulle organiseras och fungera på bästa sätt.  Det är 

först på senare år, i mitten av 1990-talet, som organisationsteorin har börjat fokusera på ett 

könsperspektiv. Det var då forskare insåg att organisationer inte är könsneutrala utan att de 

flesta organisationer består utav kvinnor och män samt att arbetsplatser utmärks av praktiker, 

processer och värderingar, mål och logiker, vilka kan vara påverkade av könsmaktsrelationer. 

Dock har det funnits pionjärer inom kön och organisationsforskningen nämner Due Billing 

(2006) i sin forskning, exempelvis Acker och Van Hauten (1974) och Kanter (1977), men 

dessa uppmärksammades först några decennier senare (Due Billing, 2006).

  

3.4.2 Könsperspektiv

Genom att utgå från ett könsperspektiv tillsammans med organisationsteorin måste 

innebörden och konsekvenserna förstås om vad som kulturellt definieras som manliga eller 

maskulina och kvinnliga eller feminina sätt att tänka, känna, värdera och handla. 

Könsperspektivet är särskilt intressant att studera då tendensen att jobb eller funktioner 

förknippas med kön och omges av en könsmässig aura. Exempelvis kan normerna för 

ledarskap uttryckas av en maskulin underton som får det att framstå som enklare att vara man 

och utöva ett ledarskap än för kvinnor. Genom att se organisationer ur ett könsperspektiv kan 

det bidra med viktiga kunskaper i bland annat hur en organisation fungerar, hur ledarskapet 

ser ut, vilket organisationskultur som finns och hur kommunikationer fungerar. Män och 

kvinnor har socialiserat olika och bidrar därför till att på olika sätt konstruera och organisera 

arbetsplatsen (Alvesson & Due Billing, 1999).  
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Inom området kön och organisationer kan man skilja mellan två indelningar, där den första 

”kön i organisationer” fokuserar på den horisontella och vertikala arbetsdelningen, 

exempelvis på vad det är för eventuella hinder som håller kvinnor tillbaka för att bli chefer. 

Den andra är så kallade ”könande” organisationer, vars fokus ligger på hur kön skapas i en 

organisation, hur människor konstrueras som kön och formas genom sociala processer. I 

denna indelning spelar organisationskulturer en viktig roll. Due Billing (2006) har främst 

koncentrerat sig på den senare indelningen och enligt henne är en organisation ”könad” om 

och när de styrs av ”maskulina” eller ”feminina” diskurser och det ”feminina” eller 

”maskulina” utestängs, underordnas eller nedtonas. 

Due Billing (2006) väljer att koncentrera sig på den ”maskulina” dominans då de flesta 

organisationer är inrättade efter vad som stereotypt kallas för maskulina principer. Ifall en 

organisation värdesätter att medarbetarna arbetar hårt, strategiskt och är tillräckligt 

”engagerade” för att arbeta mer än normalt kan kvinnor betraktas som mindre passande för en 

ledarroll, då kvinnor förväntas ha ett större engagemang i familjen, något som även gäller när 

de inte har familj. Om en organisation ställer krav på att den anställde skall vara engagerad 

och beredd på att arbeta övertid är det ett sätt för organisationen att främja identiteter. Detta 

handlar om att prioritera människor som kommer att sätta organisationens mål och behov 

framför sina personliga, till exempel familjen. Detta kan te sig omöjligt för många ifall de inte 

har en partner som kan ta en större del av hem- och familjearbetet. En del kan därför tvingas 

välja mellan karriär och familj. Rådande föreställningar om en bra chef karaktäriseras av en 

person som ständigt är tillgänglig, som gärna arbetar övertid och som godtar att det inte blir 

mycket tid över till sig själv. Det vill säga, chefsjobbet är av så stor vikt att allt annat måste 

offras och åsidosättas. 

3.4.3 ”Avmaskulinisering” av ledarskap 

Due Billing (2006) menar att organisationer genomgår en förändring så att de inte längre 

utformas på att speciellt ”maskulint” sätt.  Ledarskap har traditionellt konstruerats i maskulina 

termer, detta på grund av den till övervägande delen dominansen för män på chefspositioner. 

De karaktärsdrag och det beteende som en chef förväntas ha överensstämde oftast med vad 

män förväntades vara i besittning av respektive vara kompetenta till. Detta har medfört att det 

generellt har varit svårare för en kvinna att bli rekryterad till ett chefsjobb och kanske även 
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fungera i dessa poster, ifall hon inte kunde ses som en avvikelse i förhållande till bilden av en 

”traditionell” kvinna. Organisationer kan säkert vara intresserade av andra värden idag än för 

tio, tjugo år sedan. En organisation utvecklas och förändras hela tiden och därför måste den 

enskilde medlemmen i organisationen kunna rätta sig efter de förändrade villkoren. Numera 

beskrivs ledarskap ofta i termer som antyder till en mer ”feminin” inriktning än tidigare då 

ledarskap beskrevs som ”maskulint”. Därför talas det om en ”avmaskulinisering” av 

ledarstilen. Om denna ”avmaskulinisering” innebär att det inte längre finns någon ”objektiv” 

idé om hur ledarstilen skall vara, så upplöses därmed också ledarskapsdogmen med ”mannen 

som norm”. ”Avmaskuliniseringen” är dock inte detsamma som feminisering, även om 

exempelvis samverkan och omtanke medförts i bilden så ställs det fortfarande också andra 

kompetenskrav på en chef. Due Billing (2006) ställer sig därför kritisk till att föreställningen 

om att samma ”feminina” karaktärsdrag som tidigare kunde utesluta kvinnor nu ska göra det 

lättare för kvinnor att kunna få och verka i en chefsposition. Detta ger intrycket att män och 

kvinnor konstrueras så att de stämmer eller misstämmer med det som för tillfället krävs för att 

få ett chefsjobb. Denna ”avmaskulinisering” är inte heller förbunden med en förståelse för att 

de flesta människor i karriären även har ett familjeliv som kräver sitt. Arbetskraven på en chef 

är höga och det tas ingen större hänsyn till familjeaspekten. Om den rådande tendensen till en 

upplösning av den tidigare ledarstilen kvarstår, kommer vi kanske i framtiden att se hur 

medarbetarna ställer krav på ett helt annat samband i livet, inte bara mellan karriär och familj, 

utan kanske även mellan kropp och själ tror Due Billing (2006).        
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4. Metod

4.1 Kvalitativ metod

Uppsatsens syftar till att nå en djupare förståelse och kunskap om hur Luleå Kommun

förbereder sig och arbetar för att få personal till de olika chefsbefattningarna efter de stora 

pensionsavgångarna under de närmaste åren framöver ur ett jämställdhetsperspektiv, samt

vilken strategi de har i frågan. För att uppnå detta har uppsatsen en kvalitativ ansats, en metod 

som valts för att få en djup, varierad kunskap inom området då en statistisk likhet inte har 

någon relevans för denna studie. Kvalitativa studier strävar efter varierade svar och olikheter

och när svaren återupprepas för de olika informanterna har en såkallad mättnad uppnåtts. 

Dessa studier är oftare målmedvetna än slumpartade och de är många gånger genomförda med 

stöd av en viss teori (Miles & Huberman, 1994).

4.2 Avgränsning och urval

Uppsatsen är avgränsad till personer som ansvarar för personal och rekrytering inom olika 

förvaltningar och personalenheter i Luleå kommun. Mängden av data har begränsats genom 

att uppsatsens syfte avgränsar till vad som skall studeras, och därför har intervjuerna utgått 

från en strukturerad intervjuguide. Urvalet vid en kvalitativ studie påverkas av uppsatsens 

syfte och frågeställningar, vilket styrde till att informanterna valdes utifrån studiens syfte. 

(Miles & Huberman, 1994) Den första kontakten med informanterna skedde via telefon, där 

tid för en intervju bestämdes och därefter skickades ett mail med uppsatsens syfte och 

frågeställningar ut till dem. Detta gjordes för att de skulle få möjlighet att kunna ta fram 

eventuellt material och förbereda sig för den kommande intervjun. Urvalet begränsades 

geografiskt till förvaltningschefer och personalchefer inom Luleå kommun, detta för att kunna 

utföra intervjuerna personligen. Intervjuerna gjordes med personalansvariga inom fem 

stycken förvaltningar och personalenheter inom kommunen.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Informanterna har intervjuats personligen en och en på den utvalda arbetsplatsen förutom vid 

ett tillfälle då en informant hade med sig en personalansvarig inom den verksamheten. Denna 

person befann sig mest i bakgrunden och fyllde endast ut någon fråga jag ställde. Totalt har 

fem personer intervjuats, varav en är kvinna och fyra är män. Personliga intervjuer valdes då 

de kan anses vara mest lämpade till denna typ utav undersökning. Informanterna har frivilligt 

ställt upp på intervjuerna. En intervjuguide innebär enligt Larsson, Lilja och Mannheimer 

(2005) att undersökaren använder sig utav ett antal formulerade frågor, teman eller 

frågeområden vilka är kopplade till studiens problemställning. Intervjuguide kan framställas 

som en checklista vilken inrymmer frågor samt ämnen inom det område undersökaren avser 

att undersöka. Vidare menar de att frågorna inte behöver ställas i samma ordning i de olika 

intervjuerna och meningsformuleringen behöver inte heller vara likadan i alla intervjuer. 

I denna uppsats utformades intervjuguiden utifrån teman vilka är betydelsefulla för studien 

och frågorna var av en såkallad strukturerad form. Intervjuerna genomfördes utifrån en 

intervjuguide samtidigt som exempelvis kroppsspråk och skratt noterades och även det som 

sades efter intervjuerna skrevs ned. Frågeställningarna i intervjuguiden baserades på studiens

syfte och dess frågeställningar och intervjuguiden återfinns som bilaga i slutet av uppsatsen. 

Alla informanter godkände att intervjuerna bandades och jag informerade informanterna om 

konfidentialitet, att ingen av dem kommer att nämnas vid namn eller arbetsplats. Efter utförd 

intervju skrevs den ut ordagrant innan den analyserades. Det är ingen förutom jag själv som 

har lyssnat av dessa inspelade intervjuband. Eftersom min intervjuguide utfördes tematiskt 

med olika frågeställningar gjordes analysprocessen på liknade sätt. De utskrivna intervjuerna 

sammanställdes och blev därefter indelade tematiskt. Därpå redovisade jag intervjuerna i 

resultatdelen tematiskt med hur Luleå kommun arbetar ur ett könsperspektiv, de upplevda 

värderingar som återfinns i kommunen och den medförda situation som råder som 

verksamhetsansvarig. Sedan kartläggs Luleå kommuns kommande rekryteringsbehov, dess 

möjligheter samt hur kommunen arbetar för att kunna behålla kompetent personal. För att 

kunna förstå hur materialet har används har jag valt ut de citat som enligt mig på bästa sätt

beskriver situationen. De riktlinjer och policys jag fått ta del utav finns som bilagor i slutet av 

uppsatsen, dock inte förslaget till det personalpolitiska handlingsprogrammet då det 

fortfarande bara är ett förslag och inte ett fastställt beslut. 
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4.4 Redovisning av intervjuer 

För att kunna försäkra informanterna att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt

presenteras inte informanterna var och en för sig, utan tillsammans, under resultatdelen. Om 

jag istället skulle ha presenterat var och en för sig, med arbetsplats, ålder och kön, hade det 

varit enkelt att identifiera dem.   

4.5 Validitet och reliabilitet

I denna uppsats har jag studerat människor som arbetar och har ett stort personalansvar inom 

Luleå kommun och hur dessa personer ser på den framtida rekryteringen inom kommunen. 

Validitetsbegreppet i en kvalitativ studie handlar om att kunna tolka och förstå innebörden av 

livsvärden, att beskriva uppfattningar eller en kultur enligt Patel och Davidson (2003). 

Reliabilitetsbegreppet innefattas av den speciella situation som uppstår vid 

undersökningssituationen. Detta bör därför göra att reliabilitets- och validitetsbegreppen 

närmar sig varandra i en kvalitativ studie. I kvalitativa studier får validitet en ytterligare 

betydelse då strävan efter en god validitet görs genom hela forskningsprocessen och inte 

enbart i insamlingen av data. I denna studie hade jag en ganska god förförståelse för 

problemet då detta är ett relativt allmänt problem i Sverige och inte bara inom Luleå kommun. 

Detta bidrog till att jag kunde använda mig av denna förförståelse när jag arbetade fram mina 

intervjufrågor och vid själva intervjutillfällena.    

Enligt Patel och Davidson (2003) påverkar transkriberingsprocessen av intervjuer underlaget 

för analysdelen eftersom exempelvis mimik, skratt och kroppsspråk försvinner vid 

transkriberingen av intervjun till textform.  Detta tog jag hänsyn till och skrev därför ned 

dessa för att lättare kunna erinras hur situationen var och därmed kunna analysera den 

utskrivna texten objektivt. Analyseringen är även gjord ur en helhetssyn för att förhindra att 

ord tas ur sitt sammanhang, faktorer som borde ha höjt valideringen i denna studie.  

Detta var inte den första gången jag gjorde intervjuer, men skulle jag däremot haft mer 

erfarenhet som intervjuare hade jag kanske fått informanterna att beskriva deras upplevda 

situation bättre och därmed kunnat vara mer kritisk i mitt analyserande. Personerna jag 

intervjuade är vana att bli intervjuade samt kontrollerade av exempelvis media vilket kan ha 

påverkat intervjuerna. Jag övervägde ordentligt innan jag skickade ut alla mina intervjufrågor
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då det kan ha påverkat svaren, men kom fram till att informanterna förmodligen kunde 

förbereda sig bättre och ge mig mer relevant information. 

Jag har följt huvudprinciperna för etiska överväganden inom samhällsvetenskaplig forskning 

då jag arbetat med denna uppsats. Vid den första kontakten med mina intervjupersoner 

informerade jag dem om studiens syfte och därefter skickade jag dem mina intervjufrågor för 

att de skulle kunna förbereda mig materiellt inför intervjun. Däremot valde jag att utelämna de 

teorier, organisations- och könsteorier jag har använt mig utav. Detta eftersom jag inte ville 

styra informanten till att svara på ett visst sätt. 

För att ytterligare höja validiteten i denna undersökning har jag valt att beskriva 

forskningsprocessen noggrant för att de som tar del av resultatet kan få en uppfattning över de 

val som tagits under arbetets gång. Därför har hela forskningsprocessen beskrivits grundligt, 

från valet av forskningsproblem till hur resultatet har redovisats.  
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5. Resultat

I följande resultatavsnitt presenteras den empiriska delen av uppsatsen. Denna analys består 

av kvalitativ data som utgör en kartläggning av hur Luleå kommun arbetar ur ett 

könsperspektiv, de upplevda värderingar som återfinns i kommunen och den medförda 

situation som råder som verksamhetsansvarig. Därpå följer resultatet av kommande 

rekryteringsbehov, dess möjligheter och problematik samt hur kommunen arbetar för att 

kunna behålla kompetens personal. Utifrån den kvalitativa undersökningen utkristalliserades 

det teman, vilka baseras på de ursprungliga frågeställningarna och dessa utgör rubrikerna 

nedan. 

5.1 Jämställdhetspolicy för anställda inom Luleå Kommun

Jämställdhetspolicyn (bilaga 1) som finns i Luleå kommun grundar sig på jämställdhetslagen 

(1991:433) samt medbestämmande avtal för kommun och landsting. Den vänder sig till och 

berör alla anställda i kommunen. Kommunen har ett antal mål med jämställdhetsarbetet, vilka 

är att:

 Jämställdhetsarbetet skall integreras inom kommunens alla arbetsplatser

 Arbetsförhållandena i kommunens verksamheter skall passa, med hänsyn till resurser 

och omständigheter i övrigt, både män och kvinnor. 

 Arbete och familjeliv ska kunna förenas, 

 Luleå kommuns arbetsplatser skall vara fria från alla slags trakasserier. 

 Kommunen ska arbeta för att eliminera ofrivillig deltid.

 Luleå kommun skall eftersträvas en jämnare könsfördelning inom olika yrkes-, 

rekryterings- och arbetsgrupper. 

Jämställdhetsarbetet bygger ju egentligen på attitydförändringar, attitydförändringar genom 

information. Det är ju det sättet som jag tror är framgångsrikt att jobba med. 

Varje förvaltnings- och bolagschef är ansvarig för att förvaltningen/bolaget bedrivs enligt 

syftena i jämställdhetslagen. Samtliga förvaltningar och bolag årligen göra en kartläggning 

som visar hur jämställdhetsarbetet utvecklas och vilka åtgärder som ska vidtas. I denna

kartläggning skall det också framgå vem som är ansvarig för att detta görs. Kartläggningen 
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skall lämnas in som en rapport till personalkontoret med uppgifter hur verksamheten 

utvecklats utifrån jämställdhetsaspekten. 

Sen gör vi naturligtvis en jämställdhetsplan men den i sig har väl inte frälst så många tror jag 

utan det är mer det här informativa arbetet som jag tror är viktigast att jobba vidare på…

Personalkontoret ska årligen kartlägga löneskillnader och göra en uppföljning utav dessa. På 

personalkontoret finns det en jämställdhetshandläggare som bistår förvaltningarna/bolagen 

vid behov. Denna person samordnar och initierar utbildning för jämställdhetsombud, 

förvaltningschefer och arbetsledare.    

Vi har ju jämställdhetsombud och såna saker… Det verkar ju som folk tycker det är jämställt. 

4,20 av 5 möjliga ligger väl våran förvaltning på…

Man pratar om de här med jämställdhet och såna saker. Det kan bli lite konstlat ibland… Det 

kan väl i alla fall vara bra att man kan lyfta upp frågan ibland… Diskutera frågorna tror jag 

är den viktigaste resan så att säga…

. 

Numera arbetar kommunen med att försöka vidga jämställdhetsbegreppet till att även 

innefatta mångfaldsbegreppet (bilaga 2) berättar en informant.

Alltså nu blir jag lite fundersam. Vi försöker jobba med att utveckla jämställdhetsbegreppet 

till att omfatta både mångfalsbegreppet och jämställdhetsbegreppet… Dels genom att det finns 

handlingsplaner på varje förvaltning och där man satt upp olika aktiviteter. 

Med mångfald menar kommunen att alla människor skall ha lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder och ålder.  

5.2 Att vara chef idag 

Alla de intervjuade personerna upplever att en chef har högre krav på sig idag jämfört med 

vad en chef hade tidigare. Detta kan vara en problematik inför den kommande 

chefsrekryteringen på grund av, som tidigare nämnt, framtidsstudien som visar att 

morgondagens arbetskraft inte längre är lika angelägna att få en chefsroll. Det upplevda ökade 
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kravet på en chef bör vara något kommunen ska ha i åtanke då de planerar för det framtida 

behovet. De faktorer som tycks påverka informanterna är dels en upplevd högre 

arbetsbelastning och ett ökat arbetstempo men dessutom även genom mediebevakning.   

Chefen får en väldigt hög arbetsbelastning för man ska ju förutom ekonomi och personal så är 

man ju verksamhetsansvarig också… 

Framför allt går allt mycket, mycket, mycket fortare. I en politiskt styrd värld som det vi lever 

i kommunen så utsätts vi för ett oerhört tryck. 

Dagens chefer bör även vara mer uppdaterade inom de olika verksamheterna anser en av de 

intervjuade. 

… Det snabba förändringstempot gör ju att man måste liksom hela tiden vara uppdaterad, det 

händer mycket i våran omgivning, det ställs krav på oss som chefer att vi ska vara 

uppdaterade och veta vad som händer och sker och driva förändringsarbete i ett annat tempo 

tror jag än vad som har varit förut.

Bevakningen av media tycks vara ett återkommande dilemma för informanterna. 

Förr så var det så att trycket ställdes mot politikerna, men nu så börjar tidningar och 

journalister fördela trycket mot enskilda tjänstemän. Vi tjänstemän utför ju bara ett uppdrag 

åt politikerna… Men då man börjar hacka på enskilda tjänstemän, det tycker jag inte är bra. 

Jag tror att man kan uppleva att det har ökat, dels här offentlighetsbevakningen är ju en bit 

som chefer i offentlig sektor blir utsatt för på ett helt annat sätt än inom industrin. Och media 

är inte alltid snälla heller…

En informant upplever att dagens medarbetare inte har samma auktoritetsrädsla för en chef 

som många hade tidigare.

Ja folk är ju mer öppna nu, det finns ju inte den där överdrivna respekten… Det är väl både 

bra och dåligt, men det mesta är nog bra. Så folk inte går ut baklänges med mössan i handen, 

det har jag varit med om.

De intervjuade fick även frågan hur de skulle beskriva en bra chef, varav en svarade:
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Rak, tydlig och ärlig… Hur var det nån sa, kall hjärna, varmt hjärta och rena händer. 

En annan informant ansåg att en bra chef kan se medarbetarna och berömma dem för de goda 

insatser de utför på arbetsplatsen. För ytterligare en informant är en bra chef en person som 

alltid finns bakom medarbetarna som ett stöd för dem och kan stå upp för dem om det uppstår 

problem. 

Det beror på vilket jobb man har också som chef. Som personalchef exempelvis där måste 

man ha et totalstöd där baki för där blåser det alltid. Och då, det värsta som kan hända då, 

det är att en chef ovanför dig som så att säga inte stöttar upp i alla lägen, utan gärna tar det 

skitsnack som kan komma. Det är förödande för en organisation om det är på det sättet. 

Sammanfattningsvis är en bra chef en person som är tydlig, en lyssnar på och berömmer sina 

medarbetare samt stöttar dem enligt informanterna. 

5.3 Upplevda och framställda värderingar för Luleå kommun

Frågan om vilka värderingar som styrde kommunens verksamheter blev tämligen en svår 

fråga att besvara.

Jo, alltså kommunen har ju. Om vi pratar om på central nivå… Det pratar vi också om att de 

ska hitta fler värdeord, lite mer skapa värderingar i kommun.

Någonstans inbyggt tror jag att det finns hos oss allihopa, vi är kommunen, vi jobbar för 

kommunala medel, vi strör inte pengar omkring oss, vi är lite försiktiga och så vidare.

Vi har sagt att vi ska försöka hitta några bra värdeord som vi står för. Ett är ju att vi är 

samhällsbyggare, vi bygger samhället vi lever i.  

En informant berättar om att det skall finnas fyra kriterier i en så kallad kvalitetspolicy som 

kommunen har som kan jämföras med kommunens värderingar.

Vi ska ju stå för det mänskliga. Så att omhändertagande, gott bemötande, kunden i centrum, 

alltså att vi ska ha ett väldigt tydligt kundfokus. Det är vårt uppdrag. Det är väldigt viktigt. 

Sen har vi ju fyra kriterier i våran kvalitetspolicy där bland annat bemötande är en viktig, 

kompetens en annan. Så att jag tycker att det är rätt tydligt med att det är en mänsklig 

verksamhet vi är i. Medmänskligheten måste stå högt upp.
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För övrigt berättade informanterna mer om de värderingar de försöka sprida inom deras egen 

verksamhet, men de kunde inte ge något direkt svar på vad kommunen i sin helhet stod för. 

Svaren bestod bland annat av hur de ville att deras verksamhet skulle framstå.  

Nä, jag tycker… Att det här med att vara, veta sitt uppdrag, vem vi är till för, veta respekten 

för medarbetare, ja hela omgivningen, att man medverkar för en bra relation, en bra miljö, 

det är väl grunden. Var en schysst person. Det tycker jag är enkelt. Som du vill att andra ska 

bete sig ska man bete sig själv, men det är inte alltid så. Det kan vara så att de ställen där folk 

verkligen borde tänka till… Så det är så enkelt det här med relationer, hur man ska uppträda 

tycker jag. Det är det jag värdesätter.

Efter analysen av de utförda intervjuerna kan slutsatsen dras att Luleå kommun saknar 

tydliga, enhetliga värderingar som är gällande för alla dess verksamheter och förvaltningar.

Om kommunen har tydliga värderingar i organisationen har de dock inte lyckats förmedla

dessa till de personer som blev intervjuade. 

5.4 Att arbeta som verksamhetsansvarig i kommunen  

De intervjuade personerna har alla ett stort ansvar inom kommunens förvaltningar och arbetar 

under kommunstyrelsen och kommunledningen och är styrda av de politiska beslut som tas. 

Detta medför att de är kontrollerade av både kommunledning, men numera även i större 

omfattning utav mediebevakning. Personerna som blev intervjuade är personalansvariga för 

ett stort antal personer och förutom detta ansvar så är de ytterst ansvariga för sina respektive 

enheter i en budgetfinansierad verksamhet. Att tillhöra den offentliga sektorn har både sina 

för- och nackdelar upplever alla informanterna.

Sen är ju möjligheterna obegränsade… Inom den offentliga sektorn har du ju också större 

påverkansmöjlighet… Här finns det en möjlighet att initiera projekt, att göra egna försök, så 

möjligheterna är jätte stora. Att få prova på, att få utveckla sina egna tankar, de är ju 

fördelarna.

En del kan tycka det är svårt att jobba med en politisk styrning med det tillhöra ju den 

politiska och de har jag inga problem med.
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Det är ju att vidmakthålla och utveckla verksamheten på de alla delar… Det är ju ökade krav i 

allt. 

Det är en sån varierande verksamhet vi har alltså, så de kan vara svårt att få, hålla ihop den 

liksom, att få den där kraften som kan vara när man har så många olika specialiteter va.

Den budgetfinansiering vi har. Den skapar en del problem inom personalfrågor. För inom en 

budgetfinansierad verksamhet så uppträder i regel personalen primärt med personalarbete 

som kostnadsposter. Det är ju inte ett sätt att öka intäkterna utan personalen är ju en 

kostnadspost och så är det ju. Och det gör det pedagogiskt svårt att jobba med personal. För 

hur ska du få pay-off på personal om du inte har några intäkter?

Alla informanterna är delaktiga i ett förändringsarbete inom respektive enhet, i vilken grad de 

har medverkat till detta är dels beroende på hur länge det har arbetat inom sina respektive 

områden men även i vilken utsträckning deras enhet har påverkats av den budgetfinansiering 

som kommunen satt.

Det gäller att hålla… hålla grytan kokande hela tiden… Det är inte ett projekt man avslutar 

utan de är att skafta i med nya projekt och sen inte så några glapp emellan. 

Ska det bli någonting av någonting måste man tillsätta resurser. Det behöver inte innebära att 

man måste anställa flera resurser för att öka kostnaderna utan det gäller att prioritera om, 

framförallt de resurser man har och där det gör bäst.  

Att arbeta med sjukfrånvaron är något som prioriteras högt hos de flesta förvaltningarna. Att 

arbetsmiljön fått så stort fokus kan tänkas bero på att en god arbetsmiljö tillsammans med bra 

arbetstider, arbetskamrater och lokaler kan bidra att den anställde trivs och stannar kvar på sitt 

arbete. En frisk och välmående medarbetare är en tillgång för kommunen. Inom en förvaltning 

har de bland annat anställt en arbetsmiljöingenjör, en person som skall förbättra arbetsmiljön 

på förvaltningen, vilket de inte ser som en kostnad utan som en ren framtidsinvestering. 

När man är mitt uppe i det tänker man inte så mycket men framförallt tycker jag att vi har ett 

uppföljnings- och styrningssystem så att vi har ett enormt grepp på vad vi sysslar med… Vi 

mäter ju väldigt mycket och kollar upp och så vidare… Vad vi också tycker jag har jobbat 

med, de är arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor… Det ska bli nästa motor att öka, förbättra 

arbetsmiljön, minska sjukfrånvaron på förvaltningens anställda.  
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Vi har ju lyckats väldigt bra med att sjukfrånvaron och ökat frisknärvaron de senaste tre fyra 

åren…

5.5  Rekrytering

5.5.1 Riktlinjer för rekrytering inom Luleå kommun

I förorden till riktlinjer för rekrytering 2008 (bilaga 3) i Luleå Kommun står det skrivet:

Luleå Kommun står, som många andra arbetsgivare, inför en stor generationsväxling. 

Organisationens förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerad 

medarbetare är av yttersta vikt.

Dessa riktlinjer ska bidra till att rätt medarbetare får möjlighet att utvecklas på rätt plats i 

organisationen – så att organisationen utvecklas och Luleå Kommun är och förblir en 

attraktiv arbetsgivare.

Kom ihåg att rekrytering är en stor och långsiktig investering!

Syftet med dessa rekryteringsriktlinjer är att skapa och upprätthålla ett gemensamt synsätt 

avseende mål, etik, arbetsgång och samverkansformer vid rekrytering samt göra strukturerna 

för rekrytering kända hos medarbetarna. 

I dessa riktlinjer står det bland annat skrivet att mångfald inom olika yrkes-, rekryterings- och 

arbetsgrupper på alla nivåer skall eftersträvas, att heltidsanställningar ska inrättas i så hög 

grad som möjligt, att anställningar mindre än 20 timmar i veckan inte bör förekomma och att 

intern rörlighet ska stimuleras. Varje gång en befattning blir ledig måste kommunen först 

beakta ifall det finns behov av omplacering inom förvaltningen, ifall det finns någon som 

redan är anställd i en konverteringspool, om det finns några omplaceringsbehov inom Luleå 

kommuns verksamhetsområde, huruvida någon anställd anmält företrädesrätt för utökad 

sysselsättningsgrad och slutligen om någon anställd eller tidigare anställd har företrädesrätt 

till återanställning. Om den eftersökta befattningen inte tillsätts genom något av de nämnda 

stegen fortsätter rekryteringsprocessen med att den vakanta befattningen utlyses. Den 

efterföljande kravprofilen skall uttrycka den realistiskt sett mest önskvärda kompetensen, där 

kompetens avser kunskap och viljan samt möjligheten att kunna använda den. 
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Kompetens kan i sin tur delas in i utbildning/erfarenhet, förmåga att lösa problem, sociala och 

fysiska färdigheter samt personliga egenskaper. Kompetens avser inte bara formella meriter 

utan även praktisk erfarenhet och personrelaterad kompetens. Genom att se till den bredd av 

meriter som organisationen behöver i sin verksamhet kan kommunen uppnå en ökad 

mångfald. 

Kompetens, kompetens och kompetens. Det är de första tre kraven… Man måste rekrytera 

kompetens. 

Alltså vi rekryterar till 100 procent enligt kvalifikationer. Sen om de då mot all förmodan är 

så att det finn två stycken, eller tre stycken, med exakt samma kvalifikationer, vilket det aldrig 

finns. Då kan vi börja snegla på om det ska vara en utomnordisk medborgare, om det ska vara 

en kvinna eller om det ska vara en man… Sen tittar vi naturligtvis på åldersstrukturen, det är 

en barometer vi försöker titta efter, men kvalifikationer är det viktigaste. 

Inom flera av Luleås förvaltningar arbetar det chefer som kommer att gå i pension inom ett 

antal år. Medelåldern är hög bland personer med chefsbefattningar vilket troligen kommer att 

innebära en föryngring inom ledet av förvaltningschefer. 

Det händer en del… Det kommer nog hända ganska mycket där de närmaste åren…

En informant uppgav att det finns ungefär mellan 280 och 300 chefer i Luleå kommun och 

under en tioårsperiod kommer cirka 50 till 60 procent utav dessa att bytas ut.

För att inte få flera chefer att sluta sin anställning under samma period ansåg flera informanter 

att det var viktigt att tänka på åldersfördelningen och försöka ha en åldersspridning bland de 

anställda. En organisation förmår bara att nyanställa ett visst antal personer varje kvartal och 

varje år ansåg en informant och därför bör organisationen försöka i bästa möjliga mån att se 

till att inte flera chefer får pension eller avgår under samma period. Då hinner bland annat inte 

de viktiga teamen med de andra medarbetarna inom organisationen att bildas och den 

nyanställda har mindre möjligheter att bli upplärd av dem. Inom flera förvaltningar strävar de 

efter att rekrytera internt då den metoden tros ha många fördelar. Genom internrekrytering har 

ledningen redan kommit förbi det viktiga referens- och individkunskapen. Ofta försöker 

förvaltningarna att rekrytera personer med rätt ambitioner som finns i organisationen men 
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som till en början inte har den slutgiltiga yrkesrollen, så att den personen får vara med och 

utvecklas inom organisationen och växa in i kommande yrkesrollen. 

Det gäller ju att utveckla personal och inte utnyttja personal. Det är ju de det går ut på… Ta 

in bra ämnen och utveckla dem så att de egentligen är anställningsbara ute i marknaden, hela 

vägen upp… Det kännetecknar nog inte gammal kommunal strategi… 

En informant jämförde deras rekryteringsstrategi med en skorsten, att det gällde att få struktur 

i organisationen och anställa rätt personer underifrån som sedan kan förflytta och avancera sig 

uppåt i skorstenen och tillsist nå ända högst upp till en hög chefsbefattning. Naturligtvis har 

inte alla personer de anställer ambitionen att komma så högt, en del lämpar sig bättre att 

”stanna” i mitten av skorstenen och en del faller bort av andra skäl, exempelvis slutar av 

någon anledning. Inom den förvaltningen strävar de efter att rekrytera efter 80/20 principen, 

80 procent internt och 20 procent utifrån. Inom samma förvaltning pratade de om vikten av 

uppmärksamma den anställde, så att medarbetaren känner att det går att utvecklas och 

avancera och att kunna arbeta sig uppåt inom förvaltningen.

Så det gäller ju att folk känner att det finns en möjlighet, folk ser att det går att jobba sug 

uppåt i en organisation, den som bjuder till och jobbar bra får högre lön och en högre tjänst 

och får högre lön i den tjänsten. Så de liksom drar uppåt hela tiden och inte stängs av, för då 

är det lätt att det pyser ut åt sidorna.

Samma förvaltning hade anställningsstopp under 90-talet vilket har medfört att de tappat 

nästan en hel generation medarbetare och att de i stor utsträckning tvingats att rekrytera 

externt. Detta hade skapat en glapp i organisationen, men de anser att de nu hade lyckats 

bygga upp personalsidan igen och hade den bemanning de behövde underifrån för att sedan 

kunna vidareutveckla den befintliga personalstyrkan som hade ”rätt kapacitet”. 

Trots att flera av informanterna pratade om att internrekrytering dess många fördelar så sker 

huvudsakligen rekryteringarna ändå externt, särskilt bland de högre befattningarna. 

Vi jobbar med både och… Tittar man på kompetensförsörjningsbehovet inom de olika 

verksamhetsområdena, för behovet kommer att finnas inom alla områden, så sker ju givetvis 

huvuddelen av rekryteringarna sker externt, så är det ju. 



30

En informant säger att det finns en tanke på att undersöka ifall det finns några ledartalanger 

internt inom kommunen. 

Och när det gäller chefs- och ledarskapsförsörjningen så har vi också en tanke, en idé på att 

faktiskt se om inte de finns ledartalanger internt i våran organisation…

Medan en annan uttryckte sin besvikelse över att ett stort antal chefer tidigare fått 

vidareutbildning, men trots det fick ingen av dessa chansen att göra en högre karriär då 

kommunen skulle tillsätta nya höga chefsposter. 

Vi utbildade en väldigt massa folk som har ambitionerna men när man väl kommer till skott 

duger ingen till utan man plockar utifrån. Gräset är grönare utanför… 

5.5.2 Problematik med rekrytering 

Inom kommunen har ett antal personer med chefsbefattningar, så kallade andra linjens chefer, 

de som inte är förvaltningschefer utan nivån under, fått en gedigen vidareutbildning. De 

utbildade chefer var så kallade presumtiva till en högre chefsbefattning. När det sedan ganska 

nyligen skulle rekryteras två förvaltningschefer i kommunen var det ingen av de utbildade 

som fick chansen att kliva upp, utan kommunen valde att rekrytera utifrån. En informant 

menade att det skickar ut fel signaler till medarbetarna, att de först får gå på utbildning med 

en förhoppning att få avancera och sen väljer kommunen att externrekrytera. Konsekvenserna 

av detta kan då bli att de presumtiva cheferna tappar förtroendet för kommunen och väljer att 

söka till andra företag där de kan få en högre befattning.    

En informant ansåg att glappet mellan första linjens chefer och andra linjens chefer är för 

stort, något som också kan skapa problem med rekryteringen. En enhetschef till exempel är 

chef för cirka 25 till 35 personer och har en budget omkring 10 till 12 miljoner kronor, samt 

har en verksamhet som avgränsar till ett hus eller ett område, medan nästa linjes chef har ett 

personalansvar för 600 till 1000 personer och en budget som ligger på mellan 300 och 450 

miljoner kronor. Detta medför att det kan vara svårt att hitta rätt person för detta uppdrag. 

Kommun och landsting har ofta ”platta” organisationer med stora glapp mellan den första och 

andra linjens chefer. 
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Alltså det är ju gigantiska hopp. Och det gör ju att det är lite svårt att hitta rätt individ och det 

är därför jag också tycker det är så bra med internrekrytering som vi gör. För det finns ju, vi 

ser om det finns enhetschefer med stor potential och rätt tänk. Och då har vi god kunskap om 

deras sociala sida också. 

Ett annat problem med rekryteringen är lönesättningen. Kommunen som arbetsgivare 

konkurrerar med stat, landsting och privata aktörer på markanden, och särskilt under 

högkonjunktur är det lätt att tappa medarbetare som blivit erbjudna tjänster med mycket högre 

lön än vad kommunen kan erbjuda berättade en informant. 

… Kommunen har ju en lönepolicy… Det är klart att det kan finnas problem bland de enskilda 

sökanden, att det ska vara en lönesättning. 

Eftersom det är högkonjunktur nu så är det ju så att vi har svårt att rekrytera folk men lätt att 

tappa folk, för det är det att de som har blivit erbjuden och nappat på jobb som har legat 

mellan fem och tio tusen över vad vi i kommunen kan prestera.

5.5.3 Möjligheter med rekrytering

En fördel med att jobba i en kommun är den trygghet som kommunen ger, tror en informant. 

Har en person anställning inom Luleå kommun så är det där den arbetar, förutom om den ska 

på utbildning. Jobbar däremot en person exempelvis inom ett privat företag i 

konsultbranschen kan den behöva resa mycket med arbetet. Denna trygghet som kommunen 

ger kan vara en bidragande faktor till varför medarbetare väljer att vara kvar i sina arbeten.     

Det kommande behovet av chefer inom kommunen är alltså stort och kan därför ses som ett 

problem, men samtidigt anser en informant:

Myntet har två sidor. Det som är problem på ena sidan är en möjlighet på andra sidan. Inom 

en treårs period har vi bytt ut två avdelningschefer och alla förvaltare utom en. Och det 

fungerar inte sämre idag, utan det fungerar bättre…   

Det kommande rekryteringsbehovet medför att vissa förvaltningar kommer att gå igenom 

deras organisatoriska struktur och se över hur deras förvaltning kommer att gå tillväga med de 

nya rekryteringarna. 
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De är ju när människor blir pensionerade eller så, då finns det ju ett gyllene tillfälle att 

åtminstone ifrågasätta; ska vi jobba så här de närmaste tio eller femton åren, de kan kanske 

vara, om man tittar tio eller femton år tillbaka, men frågan är de kanske är rätt två år framåt, 

men de man måste snegla på är fem år framåt och utöver de för det är ju, man tar ju på sig ett 

ansvar att få in en, så att inte den människan blir över om ett antal år.

De chefer som kommer att gå i pension inom de närmaste åren, det vill säga, 40-talisterna, 

hade sin utbildningsbakgrund mest troligt någon gång under 60- och 70-talet, en tidpunkt då 

det inte utbildades akademiker i samma omfattning som idag. Idag utbildas det troligen tre till 

fyra gånger så många akademiker jämfört med tidigare tror en informant och därför torde 

rekryteringsunderlaget för kommande avgångar vara tillräckligt.

Alltså förutsättningarna att kunna återrekrytera de nuvarande cheferna borde vara mycket 

större idag än vad det var då. Men jag vet inte om folk drabbas av hybris, att vi är oersättliga 

som chefer… Möjligheterna att hitta kompetent personal är mycket större idag än då. Och det 

gick ju då… Varför ska det inte gå nu va?    

En informant ansåg att dagens universitetsutbildningar har förändrats och blivit mer allmänna 

utbildningar. 

… som är mer generella utbildningar och där måste vi som arbetsgivare ta ett mycket större 

ansvar för att introducera dem till vårt arbete. Så den delen, den praktiska delen av 

chefsjobbat handlar faktiskt mycket om det. Där måste vi ta ett större ansvar…  

En möjlighet inför det stora kommande rekryteringsarbetet är att kommunen, som tidigare 

nämnts, har presenterat ett förslag till ett personalpolitiskt handlingsprogram som innehåller 

strategier om alltifrån att göra Luleå kommun till en mer attraktiv arbetsgivare till att hitta 

ledartalanger. 

5.6 Behållning av kompetent personal

I inledningen av Luleå kommuns riktlinjer för rekrytering (bilaga 3) står det som tidigare 

berörts skrivet att det är av yttersta vikt att behålla kompetenta medarbetare. Informanterna 

hade olika idéer och strategier till detta. Ett sätt för att behålla personal kan vara att arbeta 

med arbetsmiljöfrågorna.
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Om man har en bra miljö, om folk trivs med sina jobb, då brukar de bli kvar.

Genom personliga utvecklingssamtal kan en chef uppmuntra den kompetenta medarbetaren 

till att vilja fortsätta arbeta inom verksamheten och få den att känna sig betydelsefull på 

arbetet. 

Men de gäller som jag ser det, jag hoppas få ha kvar de personer jag vill då… Då måste man 

kanske prata lite grand också vad man ser framåt för utvecklingsmöjligheter för dem. De gör 

man ju.

En ambitiös medarbetare kännetecknades sammanfattningsvis av informanterna som en 

person som kan arbeta självständigt, tar ansvar inom sitt område, tar egna initiativ och är 

intresserad av sitt arbete. En sådan person vill den personalansvariga ha kvar i verksamheten 

och denna person måste därför uppmärksammas och synliggöras så att den vet om att den gör 

ett bra jobb. 

Att arbeta med vidareutveckling för personalen är något som görs uppger alla informanterna, 

men som det ändå kan göras mer utav. I det förslag som personalkontoret på 

kommunledningsförvaltningen lämnat in gällande ett nytt personalpolitiskt handlingsprogram 

gällande åren 2008-2016 finns det ett inslag av kompetensutveckling: ”Arbetsgivaren 

erbjuder relevant kompetensutveckling men var och en av oss har också ett eget ansvar att 

upprätthålla och förnya vår kompetens i takt med organisationens och omvärldens krav. 

Utveckling av yrkesroller är ett konkurrensmedel”. 

Kompetensutveckling har olika betydelser för olika personer. En informant menar:

Det finns olika typer av kompetensutveckling, att förflytta sig från a till b är också en form 

utan kompetensutveckling… 

Kompetensutveckling bör därför ske kontinuerligt och medarbetaren måste få känna personlig 

utveckling i sitt arbete.  
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6. Slutsatser och diskussion

För att återknyta till uppsatsens syfte kommer jag att i detta kapitel att föra en tematisk 

upplagd diskussion och lyfta upp de tre mest betydelsefulla delarna som intervjuerna har 

genererat; rekrytering, kompetensutveckling och jämställdhet. Jag har valt att dela upp 

analysen tematiskt, med teman som baseras på de ursprungliga frågeställningarna i uppsatsens 

inledning samt de teman som utkristalliserades efter analysering av intervjuerna. Dessutom 

diskuteras den tidigare forskningen och teorin tillsammans med resultatet av intervjuerna.  

6.1 Rekrytering 

Luleå kommun har sina egna riktlinjer gällande rekrytering och de har nu även arbetat fram 

ett förslag till ett nytt personalpolitiskt program för att förhoppningsvis kunna säkerställa 

personalförsörjningen i kommunens verksamheter och som syftar till att göra Luleå kommun 

till en attraktiv arbetsgivare. Politikerna i Luleå kommun kommer att ta ett beslut i juni 

huruvida de skall arbeta utifrån detta förslag eller inte. Det verkade dock som att flera av 

informanterna hade sin egen strategi kring hur de ville rekrytera, och att dessa inte alla gånger 

motsvarade de gemensamma riktlinjer som redan finns i kommunen. Att de 

verksamhetsansvariga har egna idéer för det kommande rekryteringsbehovet bör ses som 

något positivt, men dessa tankar borde de även lyfta upp med övriga ansvariga inom 

kommunen då fler rekryteringsstrategier torde ge bättre möjligheter att kunna rekrytera för 

framtidens behov. Alla dessa idéer borde dessutom återfinnas i de allmänna 

rekryteringsriktlinjerna som kommunen har. 

Internrekrytering, som även finns med i riktlinjerna för rekrytering, uppgavs som något 

mycket positivt och något som intervjupersonerna gärna ville se mer utav. I riktlinjerna för 

rekrytering som finns tillgängliga för år 2008 står det endast att ”intern rekrytering gärna kan 

stimuleras” (bilaga 3). Det står dock inte i vilken grad internrekrytering ska stimuleras, vilket 

kan skapa förvirring bland de rekryteringsansvariga. Det borde därför kanske finnas tydligare 

rekryteringsriktlinjer inom kommunen där det står i vilken grad internrekryteringar skall 

eftersträvas inom högre befattningar. Det verkar dessutom som att flera av informanterna 

tycker att medarbetarna skall känna att de har en möjlighet att kunna uppnå högre positioner 

inom den förvaltning de arbetar inom och därmed kanske också antagligen ett mål att jobba 
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för. Med klarare riktlinjespolicys i kommunen och att alla de personer som sitter på högre 

uppsatta positioner följer samma linje kunde därför medföra att dessa personer skulle ha 

samma arbetssätt i rekryteringsfrågorna och i förlängningen därmed också sända ut ett 

tydligare budskap till de anställda.

Det finns en policy i Luleå kommun om hur introduktionen av nyanställda ska gå till, vem

som skall ansvara för inskolningen och så vidare (bilaga 4). En omfattande inskolning i 

arbetet för den nyanställde torde ge den nya medarbetaren bättre möjligheter att lära sig den 

rådande organisationskulturen. Den nyanställde får därmed mer kunskap om de gällande 

normer och uppfattningar på arbetet, något som kan antas underlätta för personens

socialisation på arbetsplatsen. Organisationskulturen som finns i en verksamhet går inte att 

bestämma eller väljas utan den skapas och utvecklas i samverkan med andra anställda. Om 

den anställde känner delaktighet i arbetet och en gemenskap med övriga medarbetare, faktorer

som antas underlätta för arbetstrivsel, kan detta kanske medverka att den nya medarbetaren 

utför bättre arbetsprestationer och stannar längre på arbetsplatsen. Detta är något som

kommunen borde eftersträva och som de säkerligen också redan gör i och med att den policy 

som finns för hur de nyanställda ska inskolas i det nya arbetet på kommunen. Luleå kommun 

borde även klargöra sina strategier, både nuvarande men även kommande, för de anställda då 

syftet med en strategi är att kunna uppnå effektiva prestationer och bättre resultat. Är alla

medarbetare informerade och involverade i de rådande strategier kommunen försöker att 

arbeta mot, kan visionen och målet förmodligen nås fortare.  

Tidigare forskning utav Fürth et. al (2002) visade att morgondagens arbetskraft, 80-talisterna 

till skillnad från 70-talisterna, värderade de sociala relationerna högre än exempelvis ett 

välbetalt arbete. Samma studie uppgav att 75 procent av morgondagens arbetskraft hellre har 

ett roligt arbete än ett arbete med hög lön. Detta kan ifrågasättas eftersom detta är något som 

80-talisterna uppgav innan de kom ut i arbetslivet. 80-talisterna kommer dessutom att större 

delen av deras yrkesverksamma liv arbeta med 70-talisterna som sägs besitta andra 

värderingar än 80-talisterna, exempelvis att de är mer karriärlystna. I en rådande 

organisationskultur torde därför dessa värderingar återspeglas i den nya arbetskraften. Att 80-

talisterna tidigare uppgett att de hellre skulle ha ett roligt jobb än ett välbetalt är något de 

tidigare påstått, men dessa uppfattningar kommer troligtvis att ändras då de kommer in i 

arbetslivet och tar in övriga medarbetares värderingar. 
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Fürth et. al´s (2002) studie uppgav även att 30 procent av 80-talisterna avser att byta arbete 

under hela livet. Denna tänkbara rörlighet gör det svårt för arbetsgivaren att beräkna antalet 

tänkbara avgångar då det enbart går att göra prognoser och inte exakta siffror när personer 

slutar av andra skäl än exempelvis pensionering. Tar arbetsgivaren däremot sitt ansvar och ger 

den nyanställde en bra inskolning i arbetet bör sannolikt den nyanställde komma in i den nya 

gruppen snabbare och ta in den rådande organisationskulturen och förhoppningsvis kan detta 

medföra att den socialiseras på arbetet och kanske kvarstår på arbetsplatsen. Som tidigare 

berörts under ”regler för rekrytering i Luleå kommun”, har en förvaltning en strategi om att 

försöka se till att flera chefer inte får pension eller avgå under samma period, vilket även kan 

ses som en strategi för att behålla personal och undvika att behöva nyrekrytera i samma grad. 

Genom en jämn genomströmning av personal kan organisationen förmodligen upplevas som 

en mer stabil och trygg arbetsplats, vilket i sin tur torde medverka till arbetstrivsel och ökad 

gemenskap mellan medarbetarna. Arbetstrivsel tillsammans med att känna samhörighet med 

ens arbetskamrater bör rimligt vara faktorer som medför att en medarbetare vill fortsätta 

arbeta inom organisationen, förutsatt att den uppmärksammas av högre ledning samt får 

vidareutbildning.

Att vara chef idag innebär en hög arbetsbelastning och ett högt arbetstempo i en verksamhet 

som snabbt förändras enligt informanterna. Då cheferna dessutom är bevakade utav media kan 

detta eventuellt medföra att det kan vara svårt att hitta personer som passar in på dessa 

chefsposter, därför kan det kommande personalpolitiska handlingsprogrammet som 

kommunen lämnat in på förslag tänkas vara användbart. Det kommer, som redan konstaterat, 

att vara stora pensionsavgångar framöver, men förutsättningarna till att kunna återrekrytera 

borde vara större idag i och med att det utbildas fler akademiker enligt en informant. 

Kommunen borde därför inte rekrytera nyutbildade till chefspositioner, utan låta dem arbeta 

sig uppåt och utvecklas. Om de nyutbildade 80-talisterna enligt Fürth et. al´s (2002) studie 

tidigare varit negativt inställda till ett chefsarbete är kanske denna strategi att föredra då de 

hinner arbeta några år och därmed också förbereda sig på en högre karriär. 
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6.2 Kompetensutveckling

Förslaget för kommunens personalpolitiska handlingsplan gällande åren 2008 fram till år 

2011 syftar till att stödja kommunens vision till att bli en så bra och en så attraktiv 

arbetsgivare som möjligt. Detta förslag kan ses som en strategi för bland annat hur de kommer 

att agera med den kommande chefsförsörjningen. Dock upplevde jag denna handlingsplan 

inte speciellt ingående men den innehåller ändå några centrala framtidsvisioner. I den står det 

bland annat skrivet att chefsförsörjningen är en viktig del i kommunens strategiska planering 

och att cheferna i kommunen själva ska kunna välja strategi och förhållningssätt utifrån 

verksamhetens krav och medarbetarnas kompetent. Detta borde därför i praktiken kunna 

medföra att de förvaltningar och verksamhetsområden som dras med neddragningar inom 

kommunen inte får samma möjligheter till kompetensutveckling eftersom verksamheten 

kanske inte tillåter det. På grund av besparingsskäl av kommunen torde därför denna strategi 

missgynna vissa enheter. För chefs- och ledarutveckling anser detta handlingsprogram att 

intern chefsrörlighet ska stimuleras och att respektive förvaltning ska utveckla 

metoder/program för chefsförsörjningen. Det står dock inte skrivet i denna vem som kommer 

att göra en uppföljning utav dessa metoder. Kommer det att göras någon uppföljning av 

kompetensutvecklingen överhuvudtaget?! Risken finns att det är några så kallade eldsjälar 

som arbetar fram dessa program men att dem tyvärr inte används på ”rätt” sätt i praktiken.

Denna handlingsplan jag fick ta del av var som sagt bara ett förslag och det kan därför tänkas 

att den bara innehöll allmän information och strategier just därför. Förmodligen kommer den 

att utökas med tydligare information och därmed också enligt min mening förbättras, om ett 

beslut tas att den skall genomföras.       

6.3 Jämställdhet

Kommunen har ett antal mål med jämställdhetsarbetet som tidigare berörts (bilaga 1). 

Jämställdhetspolicyn vänder sig och berör alla anställda i kommunen. Varje förvaltnings- och 

bolagschef är ansvarig för att dess verksamhet bedrivs enligt målen i jämställdhetslagen. 

Samtliga förvaltningar och bolag i kommunens verksamheter skall årligen göra en

kartläggning som visar hur jämställdhetsarbetet har utvecklats och vilka åtgärder som behöver 

vidtas. En av informanterna uppgav att deras jämställdhetsplan inte hade ”frälst” så många, 

men att det informativa arbetet kring jämställdhet var det viktigaste att arbeta vidare med. 
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Detta kan tolkas som att jämställdhetsplanen som varje förvaltning och bolag upprättar är 

något det gör för att bestämmelserna är sådana. Informanterna uppgav att de vartannat år låter 

de anställda i kommunen svara på en medarbetarenkät där bland annat jämställdhetsfrågan tas 

upp. Svaren de fick av dessa enkäter uppgavs att vara mycket positiva, att de anställda i hög 

grad upplevde att det var jämställt. Men vad menar de anställda egentligen med jämställdhet? 

Är de tillräckligt insatta i frågan? Finns det någon anställd som kommer med förslag till ett 

förändringsarbete? Av egen erfarenhet kan jag inte erinras om att vi någonsin pratade om 

jämställdhet på den arbetsplats där jag arbetade. Dessa medarbetarenkäter är kanske inte 

heller rätt forum att lyfta fram jämställdhetsfrågan då svaren kanske inte är helt tillförlitliga 

alla gånger. Den anställde finner sig kanske i sitt arbete och rättar sig efter de rådande 

normerna i verksamheten. Däremot som en informant ansåg, om arbetsplatsen under 

exempelvis någon planeringsdag lyfte upp frågan och de anställda fick chans att diskutera 

innebörden, kunde kanske detta nå positiv respons.

På högsta ledningsnivå inom kommunens förvaltningar finns ett fåtal kvinnor på 

chefspositioner, flertalet högre chefer är i dagsläget män. Vad detta beror på går naturligtvis 

att reflektera krig. En informant tror att det är gamla maktbarriärer som fortlever. Flera av 

dessa högre chefer kommer de närmaste åren att pensioneras och det vore intressant att få se 

hur kommunen väljer att tillsätta dessa tjänster efteråt. Vi kommer att få se en föryngring 

bland chefspositionerna, men kommer det blir en jämnare könsfördelning?! Traditionellt sett 

har det varit svårare för en kvinna att kunna uppnå en chefsposition ifall hon inte avvek till 

vad som sågs som en ”icke traditionell” kvinna menar Due Billing (2006). Att ledarskapet fått 

en annan betydelse idag till en vad Due Billing (2006) kallas för ”feminim” inriktning torde 

därför kunna medföra att det kommer att krävas andra egenskaper och meriter än vad som 

efterfrågades tidigare.

Sammanfattningsvis avser kommunen att genom förslaget till det nya personalpolitiska 

handlingsprogrammet, förutsatt att beslutet går igenom politiskt, försöka göra Luleå kommun 

till en så attraktiv arbetsgivare som möjligt och genom detta handlingsprogram säkerställa det 

framtida rekryteringsbehovet. Dessutom hade alla informanter egna tankar kring hur de skulle 

vilja trygga kommande rekryteringsbehov, där bland annat arbetet med arbetsmiljöfrågorna 

uppgavs som något viktigt. Kommunens verksamheter behöver gå igenom den rådande 

organisatoriska strukturen för att kunna ifrågasätta hur de vill arbeta under den närmaste 

tioårsperioden. Det gäller för kommunen att kunna blicka framåt och inte anställa precis den 
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person som avgått, utan ta in en person som kompletterar medarbetarna med andra meriter än 

den tidigare anställda. Internrekrytering är något som också uppgavs som en strategi för att 

rekrytera mer effektivt i framtiden enligt informanterna. Kommunen borde även arbeta mer 

med att implementera de värderingar som kommunen skall stå för, då de intervjuade inte 

tycktes veta vad som Luleå kommun i sin helhet värderade. Det finns i alla fall minst en 

uttalad värdering för en av förvaltningarna i kommunen, vilken ofta syns utåt genom bland 

annat platsannonser och verksamhetsinformation från denna förvaltning. På Luleå kommuns 

hemsida står det att kommunen ska verka för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i sina 

verksamheter. Kommunen som helhet borde därför ta fram liknande värderingar, förslagsvis 

utifrån jämställdhet, jämlikhet och mångfald, och göra dessa till deras värdeord och kanske 

även göra en liknande slogan utav dem. Kan de sedan lyckats implementera dessa hos både 

medarbetare och invånare, kan det möjligen bidra till att kommunen lyckats med deras 

framtidsvision, att bli en attraktiv arbetsgivare.  

Det skulle vara intressant att få göra en uppföljning utav denna studie om några år, att då få 

undersöka huruvida de lyckats med sitt uppdrag att kunna återrekrytera personer till 

chefsposter och se ifall det varit någon problematik kring att få personer att vilja 

vidareutvecklas till chefer.    
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Bilaga 5

Intervjuguide
Bakgrundfrågor

 Berätta om dig själv. Bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet. 
 Kan du beskriva din yrkesroll?
 Vilka arbetsuppgifter innefattas av din tjänst?
 Hur länge har du jobbat här som chef på X?
 Vad anser du är för och nackdelar med ditt arbete som ansvarig på X?

Rekryteringsprocessen
 Har det skett några förändringar här på X sedan du började här? 
 Har ni många personer här på X som inom de närmaste åren kommer att gå i pension? 

(generationsskifte)
 Kommunen som organisation kämpar med neddragningar inom flera 

verksamhetsområden, är det något som ni märker av? Hur märks det av i så fall?
 Vad händer med nyrekryteringen då?
 Hur tänker ni då ni rekryterar nya personer här på X? (t.ex. mer kvinnor?)
 Hur går rekryteringsprocessen till? Beskriv gärna steg för steg
 Vem ansvarar för rekryteringen?
 Vilka får komma på intervju?
 Ser du någon problematik i att rekrytera? Varför/varför inte?
 Arbetar in utifrån någon speciell rekryteringsstrategi för att exempelvis hitta chefer 

utifrån? (exempelvis de som redan är upplärda från andra kommuner)
 Arbetar ni på något speciellt sätt för att behålla personal som senare kan bli chefer 

inom förvaltningen?
 Då ni har kompetenta chefer, hur får ni dessa att stanna kvar i er organisation?

Organisationskultur & chefsrollen
 Har ni några aktiviteter eller andra anställningsförmåner ni som jobbar här? (t.ex. 

sportaktiviteter) Tar du del utav dessa?
 Vad kännetecknar en ambitiös medarbetare av på denna arbetsplats?
 Vad anser du belönas här på X?
 Vad kännetecknar en bra chef/ledare för dig?
 Tror du att kraven på en chef idag har ökat jämfört med tidigare? I så fall på vilket sätt 

märker du av det?
 Hur skulle du beskriva värderingarna denna förvaltning har?

Könsperspektiv
 Bedriver ni ett jämställdhetsarbete? Hur?
 Jämställdhetsarbetet, är det något du märker av, deltar du i det arbetet?
 Finns det någon könsuppdelning inom ditt yrke? Beskriv gärna.
 Hur många kvinnor respektive män är chefer i din förvaltning/organisation?
 Är det några skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer här?
 Är det socialt accepterat att män arbetar deltid på denna arbetsplats?
 Vad kan bli bättre på denna arbetsplats?
 Finns det några kvinnliga eller manliga könsmärkta kompetenser eller egenskaper som 

anses krävas för att utföra ditt arbete? 


