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Tack! 

Inledningsvis vill vi passa på att tacka några personer som varit till stor hjälp och till stort stöd 

under denna process. Först och främst vill vi rikta tack till personalcheferna i Region 8 som 

har avsatt sin tid för ställa upp på våra intervjuer. Utan er hade denna undersökning inte varit 

möjlig att genomföra! Förutom personalcheferna har vi även Shara att tacka. Tack för dina 

kloka synpunkter och ditt stöd i vårt förarbete. Vi vill såklart också tacka vår engagerade och 

tillmötesgående handledare Madelene Nordlund för hennes goda råd och synpunkter. Ett tack 

riktas också till vår metodhandledare Carita Bengs vars stöd kring uppsatsmetoden har varit 

till stor hjälp på vägen. Till sist vill vi såklart tacka våra familjer och vänner för stöd och 

pepp! Ett extra tack till våra tålmodiga respektive som stått ut med oss under genomförandet 

av denna rapport. 



 

Sammanfattning 

Hälften av Sveriges kommuner krymper i befolkningsantal. Detta medför svårigheter för 

kommunerna att utföra de tjänster de är ålagda att ge sina medborgare. Tjänster som till 

exempel skola, vård och omsorg blir lidande då kommunerna har svårt att hitta kompetent 

personal för att bedriva sina verksamheter. Syftet med denna rapport är att undersöka hur 

personalcheferna i de krympande kommunerna i Region 8 uppfattar kompetens, 

kompetensförsörjning, dess utmaningar och möjligheter. Genom att intervjua de tidigare 

nämnda personalcheferna framgick det att det fanns en skillnad i kommunstorlek och hur 

personalcheferna uppfattar problematik kring kompetensförsörjning. Perspektiven som 

framträder är i huvudsak ett inre och yttre. Ur det inre perspektivet ses problematiken som 

något som finns inom organisationen som till exempel stärka befintlig personal. Det yttre 

perspektivet fokuserar på hur problematiken kan ses utanför organisationen det vill säga 

geografiska, demografiska och politiska aspekter. 
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Inledning  

Sverige har idag 290 kommuner varav ungefär hälften av dessa krymper och har gjort så 

under en längre tid (Syssner, 2014). En fjärdedel av kommunerna har färre än 10 000 invånare 

och det medför bland annat att de har svårigheter med att uppfylla de åtaganden välfärdsstaten 

ålagt dem. I praktiken innebär det att situationen skapar utmaningar ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv där kanske framförallt skola och omsorg är områden som påverkas negativt av de 

krympande resurserna. Befolkningsminskningen i kommunerna beror delvis på minskade 

födslotal och urbanisering. Utflyttningen är inte jämt fördelad över befolkningen utan det är 

oftast yngre, välutbildade kvinnor som lämnar landsbygdskommunerna. Minskningen av 

kommunmedborgarna leder inte bara till minskade skatteintäkter utan även till svårigheter att 

rekrytera, behålla och utveckla nödvändig kompetens (Erlingsson, Syssner & Ödalen, 2015). 

Detta kan i sin tur komma att resultera i försämrad kvalitet på de tjänster som kommunen 

tillhandahåller.  

 

För att studera hur krympande kommuner hanterar utmaningarna kring kompetens och 

kompetensförsörjning har vi, på uppdrag av Lycksele Kommun, valt att fokusera på åtta 

inlandskommuner. Tillsammans har dessa kommuner ett samarbete för att bland annat stärka 

attraktionskraften i Norrlands inlandskommuner. Samarbetet kallas Region 8. Kommunerna 

som deltar i projektet är; Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och 

Åsele. Enligt Statistiska Centralbyrån som undersökt befolkningsförändringar mellan åren 

1990 – 2015 har vissa av dessa kommuner haft en befolkningsminskning på upp emot 30 

procent (Region Fakta, 2015). Utmaningar gällande kompetens och kompetensförsörjning är 

verklighet för krympande kommuner idag. Studier som undersöker strategier kring 

krympande kommuner och deras kompetensförsörjning har gjorts tidigare men aldrig med de 

geografiska avstånd som finns i Norrlands inland.  Det är med det som bakgrund vi ställer oss 

frågorna: Hur kan en krympande kommun med en sviktande ekonomi tillgodose sig de 

kompetenser som behövs i framtiden för att förhoppningsvis vända trenden? Finns anpassade 

strategier för att möta utmaningarna som kommer?  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att, med utgångspunkt i de krympande kommunerna i Region 8, 

undersöka och jämföra hur personalchefer uppfattar kompetensförsörjningssituationen.  

 

För att besvara syftet ställs följande frågeställningar: 

 Hur uppfattar och beskriver personalcheferna de utmaningar och möjligheter kring 

kompetensförsörjning som följer en krympande befolkning? 

 Vilka strategier för kompetensförsörjning finns hos kommunerna i Region 8 och hur 

uppfattar och beskriver personalcheferna dem? 

 

Bakgrund  

För att underlätta för dig som läser denna rapport inleder vi detta stycke med att presentera 

vilka huvudsakliga uppgifter en kommun har. Vi fortsätter med att berätta vilka kommuner 

Region 8 består av samt relevant statistik runt dessa. Vi presenterar också de 

kompetensförsörjningsdokument som finns i kommunerna.  

 

Allmänt om kommunens uppgifter 

Alla Sveriges kommuner har samma åtaganden som de måste tillgodose sina medborgare, 

däremot kan kommunen i viss grad själv välja hur det ska genomföras. Kommunerna är styrda 

av lagstiftningar som reglerar hur organisationen ska se ut och vilka befogenheter som finns. 

Enligt lag måste alla kommuner bland annat tillgodose barnomsorg och skolgång, omsorg för 

äldre och handikappade samt omsorg för individer och familjer. De måste också tillhandahålla 

räddningstjänst och civilförsvar, hälso- och sjukvård i särskilda boenden, bostadsförsörjning, 

miljö- och hälsoskydd och bibliotek. För att genomföra detta krävs resurser, då både 

ekonomiska och personella. De ekonomiska resurserna kommer i första hand från skatter och 

avgifter som medborgarna i en kommun betalar men också bidrag från staten. De personella 

resurserna syftar till de människor som arbetar i kommunen (Bratt, 2010). 

 

Presentation av kommunerna 

Kommunerna som ingår i Region 8 är Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, 

Vilhelmina och Åsele. Dessa åtta kommuner ligger i Västerbottens läns inland och gränsar till 

varandra. Avstånden mellan kommunernas tätorter är stora och närheten till större kuststäder 
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varierar men är minst cirka tio mil. Under de senaste åren har kommunerna i Region 8 tagit 

emot ett stort antal människor som flytt från krigsdrabbade länder, både ensamkommande 

barn och hela familjer. Alla dessa människor har ännu inte beviljats uppehållstillstånd men 

kommunerna arbetar ändå på hur dessa människor ska integreras i samhället (samtal med 

personalchef).  

 

När vi framöver kommer att referera till kommunerna kommer dessa att vara kategoriserade 

utifrån antal invånare. De kommuner med över 4000 invånare kommer vi benämna som större 

kommuner och de kommuner som har under 4000 invånare kommer här efter hamna i 

kategorin mindre kommuner. Statistiken över befolkningsminskningen i samtliga kommuner 

är sammanställd över en 25 års period, åren 1990 – 2015. Region Fakta (2015) har tagit del av 

och presenterar befolkningsstatistik som sammanställts av Statistiska Centralbyrån i slutet av 

2015. Nedan följer en tabell över hur befolkningsmängden ser ut samt hur den förändrats över 

tid i Region 8. Kommunerna är indelade i tidigare nämnda kategorier. I tabell 1 visas 

kommunernas befolkning i antal men också den procentuella minskningen för varje kommun. 

Den kommun som procentuellt krymper minst är Lycksele och den kommun som har störst 

procentuell befolkningsminskning är Åsele.  

 

Tabell 1. Statistik över befolkningsminskning i Region 8. Sammanställd av författarna via Region Fakta, 2015 

(hämtad: 2016-03-31). 

Kommun  Antal invånare/ år Förändring 1990- 2015 

  1990 2015 Antal Procent 

Större kommuner     

Lycksele 14 177 12 177 – 2000 – 14,1 

Norsjö 5371 4176 – 1195 – 22,2 

Storuman 7735 5943 – 1792 – 23,2 

Vilhelmina 8509 6829 – 1680 – 19,7 

          

Mindre kommuner     

Dorotea 3752 2740 – 1012 – 27,0 

Malå 4154 3109 – 1045 – 25,2 

Sorsele 3547 2516 – 1031 – 29,1 

Åsele 4114 2832 – 1282 – 31,2 

 

Kommuner med policys 

I de större kommunerna finns i dagsläget två kommuner som har dokument rörande 

kompetens i framtiden. Lycksele Kommun är den enda kommunen som har ett 

personalförsörjningsdokument. Personalförsörjningsplanen sträcker sig mellan åren 2012 – 
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2016, och är baserad på statistik från november 2011. I personalförsörjningsplanen skriver 

Lycksele kommun om problemet kring den minskande befolkningen. Kommunen uttrycker 

vikten av att attrahera och rekrytera nya medarbetare samtidigt som de vill arbeta för att 

utveckla och behålla de befintliga medarbetarna. Åtgärderna som planerats under den nämnda 

tiden är både externa och interna. De externa åtgärderna handlar om att arbeta med mångfald 

mot diskriminering i rekryteringssituationer. De interna åtgärderna handlar om arbete med 

resultat och utvecklingssamtal som ska ge cheferna en möjlighet att planera verksamheten 

utifrån medarbetarnas kompetens och situation. Samtidigt som det ger medarbetarna en 

möjlighet att påverka sin rådande arbetssituation. Norsjö kommun har för tillfället ingen 

kompetensförsörjningsplan men de har en pensionsavgångsprognos. I 

pensionsavgångsprognosen presenteras en prognos för pensionsavgångar och vilka tjänster det 

måste rekryteras till under åren 2012 – 2021. Ingen av de övriga kommunerna, oavsett storlek 

har presenterat några liknande dokument.  

 

Teoretiskt ramverk  

I denna rapport vill vi belysa och jämföra hur personalcheferna i Region 8 upplever att 

kommunerna arbetar med kompetensförsörjning. Under denna rubrik kommer vi därför att 

presentera för studien relevanta begrepp. Begreppen som kommer presenteras är dessa; 

strategier, kompetens, kompetensförsörjning och employer branding. Ämnena presenteras i 

nämnd ordning.  

 

Strategi 

Ordet strategi är svårt att begreppsdefiniera men det är ofta förknippat med det militära. 

Boxall och Purcell (2011) menar att det kan bli problematiskt att definiera ordet så när man 

talar om strategi inom en organisation. De menar att, vid en sådan definition kan det innebära 

att fokus lätt hamnar på ändamålet och man glömmer bort de medel man behöver ha för att ta 

sig dit. Vidare skriver författarna att man inte heller bör se strategi som ett formellt dokument 

då det synsättet kan leda till att det bara blir en policy som blir liggande istället för ett levande 

dokument. Författarna tycker att man istället att se och arbeta med strategi som strategiska 

problem och strategiska lösningar. Där de strategiska problemen kan skapas av regleringar 

eller en förändrad marknad det vill säga någonting som påverkar organisationen i så stor mån 

att den inte längre kan fortsätta vara den samma. De strategiska lösningarna är lösningarna på 

dessa problem som uppkommer (Boxall & Purcell, 2011). Granberg (2004) förtydligar vad 
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det innebär genom att skriva: “strategisk planering utgör processen att undersöka 

organisationens nuvarande situation och framtida bana, att upprätta mål, att utveckla en 

strategi för dessa ska uppnås och sedan mäta resultaten.” (Granberg, 2004, s.84). Lindmark 

och Önnevik (2011) beskriver vikten av en förankring av strategi hos medarbetarna då detta är 

en grundförutsättning för att strategin ska lyckas.  

 

Kompetens  

Hansson (2015) talar om vikten av kompetens och kompetensutveckling i 

organisationsstrategier. Han menar att en matchning mellan dessa och affärsidén är 

avgörande. Begreppet kompetens beskriver han såhär: ”med kompetens menas i fortsättningen 

en mix av kunskaper, färdigheter, erfarenheter, värderingar och nätverk i förhållande till en 

specifik arbetsuppgift eller situation.” (Hansson, 2015, s. 15). Vilja och tillfälle ingår också i 

Hanssons definition av begreppet (Hansson, 2015). 

Även Lindelöw (2007) beskriver kompetens som ”... färdigheter och förhållningsätt vi 

använder oss av för att åstadkomma en yrkesmässig prestation” (Lindelöw, 2007, s. 51) med 

färdigheter menar hon analytiskt eller kognitiva sådana och förhållningssättet menar hon 

bygger på vilken personlighet man har. Olika situationer ställer olika krav och med 

författarens syn på kompetens menar hon att vi har olika kompetens beroende på vilka krav 

som ställs (Lindelöw, 2007). 

Kompetens är en sammansättning av flera olika delar som tillsammans bildar en helhet menar 

Lindemark och Önnevik (2011). Författarna beskriver kompetens som den punkt där en 

individs kunskap, vilja och tillfälle att genomföra en uppgift möts. Detta innebär bland annat 

att kompetens är något som måste definieras utifrån varje specifik situation (Lindemark & 

Önnevik, 2011).  

Regeringskansliet och Näringsdepartementet (2002) redogör för hur utbildningar påverkar 

vuxnas sätt att ta till sig ny kunskap tillsammans med förslag på åtgärder för att stimulera 

människor att vidareutbilda sig. Det framkommer också att omvärldens påverkan och krav på 

att organisationer gör att arbetsgivare ställer högre krav på sina medarbetare. Kraven handlar 

om att inte bara ha formell utbildning men också kompetens inom andra områden. 

Kompetenskraven är uppdelade i kategorier; yrkesmässig, strategisk, social och personlig. 

Den yrkesmässiga kompetensen handlar om det du behöver kunna för att klara av dina 

arbetsuppgifter. Med strategisk kompetens menas här medarbetarnas förmåga att anpassa sig 
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till förändringar som påverkar organisationen. Den handlar också om medarbetarnas förmåga 

att bidra till att utveckla verksamheten framåt. Den sociala och personliga kompetensen 

handlar i första hand om förmåga att samarbeta och hantera sociala situationer men också om 

individers förhållande till etik och ansvar. Det beskrivs som att ingen del av kompetenserna är 

mindre viktig men de kan ha olika tyngdpunkter eftersom kompetenser aldrig är isolerade från 

varandra (Regeringskansliet, 2002). 

 

Kompetensförsörjning 

Frågorna som berör kompetens är företagets viktigaste frågor och bör prioriteras därefter, 

hävdar Anttila (1999). De ska inte bara beröra enskilda delar av företaget utan måste 

genomsyra hela verksamheten för att det ska ge resultat. Författaren definierar 

kompetensförsörjning som den enskilt viktigaste faktorn för hur framgångsrikt och livskraftigt 

ett företag är. Han menar att det är samtliga medarbetares gemensamma förmåga att hantera 

och lösa de utmaningar de ställs inför som är nyckeln till just framgång; 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för hur företaget utvecklar och 

säkerställer denna förmåga hos medarbetarna. Kompetensförsörjning är med andra 

ord: hur företaget säkerställer de kompetensmässiga förutsättningarna, för att 

fungera i enlighet med verksamhetsplanen (Anttila, 1999, s. 18). 

Vidare skriver Anttila (1999) att kompetensförsörjning består av två delar – en synlig och en 

osynlig del. Den synliga delen består av bland annat dokument och policys kring 

kompetensutveckling och kompetenser, hur man organiserar utbildning, rekrytering, 

utvecklingssamtal och dylikt. Medan den osynliga delen handlar om hur medarbetarna lär sig 

och utvecklas genom att utsättas för situationer som de tidigare inte kommit i kontakt med. 

När medarbetarna arbetar för att lösa uppgifterna utvecklas deras förmåga och därmed också 

deras kompetens. Det författaren vill belysa är att kompetens kan skapas både genom 

utbildning och genom erfarenheter (Anttila, 1999). 

 

Lindelöw (2007) beskriver strategisk kompetensförsörjning som ett långsiktigt arbete som 

pågår på flera olika plan och innefattar både nya och befintliga medarbetare. Författaren 

menar att man måste fråga sig vilken kompetens som kommer att krävas i framtiden för utan 

den frågan är det svårt att rekrytera, behålla och utveckla sin personal. Hon har tagit fram en 

modell för att arbeta strategiskt och på så vis lyckas med kompetensförsörjningen. I modellen 

beskriver hon 14 steg som sträcker sig från förberedelser vid rekrytering, urval till fortlöpande 
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utveckling. Lindelöws fokus, när hon talar om kompetensförsörjning, ligger på att rekrytera 

ny kompetens till skillnad från Anttila (1999) som menar att kompetensförsörjning är en 

intern process för varje organisation. 

 

Kompetens- och personalutveckling är i grunden samma sak, hävdar Granberg (2003). Alltså 

medel som ska skapa möjligheter till kompetent handlande inom organisationen Det i relation 

till kompetensförsörjning som handlar om både kvantitativ och kvalitativ arbetskraft. 

Granberg menar alltså att kompetensförsörjningen således handlar både om att ha tillräckligt 

mycket arbetskraft men också om att ha arbetskraft som kan rätt saker. 

Kompetensförsörjningsprocessen är en fortgående process som handlar om att identifiera, 

fördela, utveckla och behålla det mänskliga kapitalet för att i slutändan kunna uppnå 

organisationens mål och visioner (Granberg, 2003).  

 

Employer branding 

Wilden, Gudergan och Lings (2010) ämnar att öka förståelsen när det gäller vilken roll 

marknadsföring av organisationen spelar i att attrahera medarbetare. Det de kommer fram till 

är att förändring i ekonomi och demografi leder till ökad konkurrens av arbetskraft på 

marknaden. För att möta denna utmaning bör företag ha en strategisk plan på hur man arbetar 

med att attrahera nya medarbetare och hur man på bästa sätt marknadsför sin organisation En 

av dessa strategier kallas employer branding. Här talar författarna om den sammansättning av 

ekonomiska, psykologiska och funktionella fördelar som en potentiell medarbetare kan koppla 

till organisationen. Vidare vittnar slutsatsen i artikeln om vikten för en organisation att ha ett 

tydligt, konsekvent och trovärdigt koncept för att kunna nå ut och attrahera nya medarbetare. 

Även Johnson och Roberts (2006) skriver om employer branding som ett sätt att möta en 

förändrad ekonomi när det gäller att attrahera nya medarbetare. Employer branding handlar 

även om, enligt författarna, hur man ska behålla den arbetskraft man har. Här beskriver 

Johnson och Robets (2006) att det som får personal att vilja lämna en organisation är i första 

hand att organisationens struktur och rykte inte stämmer överens med deras värderingar. 

Nästa punkter handlar om att medarbetarna saknar stöd och känner sig ouppskattade, att 

organisationen inte är tydliga med sina mål. Som sista punkt är att medarbetarna är missnöjda 

med lön och annan ekonomisk kompensation. 
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Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare forskning som gjorts när det gäller de 

utmaningar som krympande kommuner står inför. Vi kommer också presentera vilka resultat, 

i form av strategier, som författarna tagit fram för att bemöta dessa utmaningar.  

 

Syssner (2014) undersöker hur fem krympande kommuner i Östergötland hanterar de 

utmaningar som de står inför. Resultaten visar på att kommunerna utgår från den befintliga 

demografin när de planerar inför framtiden. Studien visar också på att det, i kommunerna, 

ogärna talas om den minskande befolkningsmängden och vad det innebär i förlängningen då 

utebliven tillväxt tycks ses som ett lokalpolitiskt misslyckande. Kommunerna som deltar i 

undersökningen utformar inte i någon större utsträckning strategier för att hantera 

utmaningarna som är resultatet av den negativa befolkningstrenden. Slutsatsen som Syssner 

drar är att kommunerna skulle gynnas av att utveckla en lokal anpassningspolitik (2014). 

 

Kommuner i hela landet minskar i befolkning på grund av tilltagande urbanisering och låga 

födslotal skriver Erlingsson, Syssner och Ödalen (2015). Vidare beskriver de 

befolkningsminskningens utmaningar och presenterar fyra strategier som kan användas av 

kommunerna för att handskas med konsekvenser av en befolkningsminskning. Första strategin 

går ut på att slå samman kommuner. Det skulle innebära en lösning på de 

samhällsekonomiska och organisatoriska problem som följer av att kommuner krymper. De 

hinder som kan förekomma är den ovilja medborgarna i småkommunerna har inför 

hopslagningen med en annan kommun. Här pratar författarna om självständighet och identitet. 

Denna tillhörighet med sin kommun kan, vid hopslagning av kommuner, påverka 

medborgarnas känsla av demokrati och medbestämmande negativt. Vidare skriver författarna 

om att kommuners geografi, i avseendet avstånd mellan centralorter och byar, kan också sätta 

käppar i hjulet då avstånd skapar svårigheter att samverka. 

 

Den andra strategin beskriver ett införande av asymmetriskt styrelseskick. Med det menas en 

mindre omfattande strukturell förändring. Här ser man till kommunernas olika förutsättningar 

att hantera åtaganden som staten ålägger dem. Beroende på om man är en kommun med god 

ekonomi eller sämre, tätbefolkad eller glesbefolkad så ska de uppgifter kommunen åläggs 

vara anpassade efter dessa förutsättningar. Även i denna strategi förekommer vissa hinder. 
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Författarna beskriver risken av att kommunerna kommer delas in i A- och B-lag vilket i sin 

tur skulle kunna skapa problem för B-kommunerna att rekrytera och behålla sitt självstyre. 

 

Strategi tre innebär satsningar på utökad mellankommunal samverkan. Samverkan innebär att 

kommunerna frivilligt väljer att samarbeta med andra kommuner. Detta skulle kunna innebära 

ett mer effektivt sätt att använda skattepengarna och på så vis se till att medborgarna i 

kommunen får bättre service. Samarbeten mellan kommuner skulle alltså vara ett medel att 

uppnå samma resultat som sammanslagningar av kommuner. Fördelarna, skriver författarna, 

är ett utökat kunskapsutbyte, lättare rekryteringsmöjligheter och lättare att behålla och 

utveckla den specialistkompetens som behövs. Även här finns utmaningar, dessa beskrivs som 

svårigheter att kunna sätta gränser för vad som förväntas ingå och vem som ansvarar för vad i 

samarbetet. 

 

Slutligen presenterar författarna en, egen, fjärde strategi – ”nämligen en aktiv, medveten och 

systematisk lokal anpassningspolitik” (Erlingsson, Syssner & Ödalen, 2015, s. 12). Strategin 

innebär alltså att kommunerna samarbetar med varandra utifrån behovsbasis. I samarbetet kan 

kommunerna dela på expertfunktioner så som miljöinspektörer eller jurister men de kan också 

fatta egna beslut som inte påverkar de andra i samverkan. I den här strategin består 

utmaningen av att avgöra hur samverkan ska se ut, vad som ska samverkas om och vad det 

gemensamt ska beslutas kring (Erlingsson, Syssner & Ödalen, 2015). 

 

En av de största och mest komplexa utmaningar länder står inför idag är att kunna förse 

människor som bor i glesbebodda områden med kvalificerad vård menar World Health 

Organisation (2010). Bristen på vårdpersonal i glesbygden innebär att en stor procent av 

landets befolkning löper större risk att få sämre vård. I ett led för att möta denna utmaning 

samt för att nå “Millenium Development Goal” som innebär hälsa för alla har WHO tagit 

fram rekommendationer för hur man ska attrahera, rekrytera och behålla vårdpersonal till 

dessa områden. Den första rekommendationen rör undervisning där de presenterar förslag om 

att man från universiteten bör rikta specifika insatser mot de som bor i glesbygden för att 

locka nya sökande. Detta innebär en större sannolikhet att studenter som kommer från 

glesbygder återvänder efter sina studier. De skriver också om vikten att lägga utbildningar och 

praktik utanför de större städerna. Vidare på ämnet utbildning ges förslagen att ha vård i 

glesbygd som ett ämne och att möjliggöra att vidareutbildningar kan ske på platser där 

människor i glesbygden arbetar och bor för att kunna behålla dem. Under ämnet tillsyn 
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presenterar WHO förslag som ökat stöd och ett större tillämpningsområde i glesbygden. Detta 

för att öka arbetstillfredsställelse vilket i sin tur skulle leda till att det blir lättare att rekrytera 

och behålla personal. Här pratar de också om stipendier och andra ekonomiska lösningar till 

hur man på bästa sätt ska få personal till dessa områden. WHO uppmuntrar även till andra 

ekonomiska fördelar som betald semester, gratis resor och bostadsbidrag och att arbetsgivarna 

ska stå för de kostnader som innebär att arbeta och bo i ett glesbefolkat område. Här ska de 

även se till personalens familj och kunna erbjuda boende för även dem. Vikten av god 

arbetsmiljö, möjligheter till att göra karriär och professionella nätverk är också något som 

nämns som åtgärder som hjälper till att attrahera, rekrytera och behålla personal i dessa 

områden (World Health Organization, 2010).  

 

Ett sätt att behålla människor i området skulle kunna vara integration av invandrare. 

Bevelander (1999; 2011) menar att ett effektivt sätt att integrera invandrare är via anställning 

på svenska arbetsmarknaden. Samtidigt belyser författaren de svårigheter som finns för 

invandrare att få anställning. Här talar han om språkbarriärer, brist på nätverk i landet och 

diskriminering på arbetsmarknaden som bidragande faktorer. Ett annat alternativ till dessa 

svårigheter, att ta sig in på arbetsmarknaden, beskriver han som att den ekonomiska strukturen 

har förändrats och har ett större krav på specialiserad kunskap och social och språkkompetens 

vilket är något som innebär en fördel för infödda svenskar.  

 

Metod  

I denna del kommer vi att presentera de metodiska val som vi gjort under konstruktionen av 

undersökningen och rapporten. Vi inleder med att beskriva vårt urval, vår 

datainsamlingsmetod och pilotintervjun. Vi fortsätter sedan med att beskriva genomförande 

av undersökningar och etiska ställningstaganden. Vi kommer även att presentera hur vi 

analyserat vårt insamlade material samt förklara hur kvalitet kan säkras vid en kvalitativ 

undersökning. 

 

Urval 

Då syftet med vår rapport är att belysa hur personalcheferna i Region 8 upplever att 

kommunerna arbetar med kompetensförsörjning är det personalchefernas uppfattning vi vill 

komma åt. Därför är en kvalitativ undersökningsmetod mest lämplig. Vi väljer att rikta in oss 

på personalcheferna eftersom vi förutsätter att de har det övergripande ansvaret för 
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utformningar och eventuellt genomförande av personalstrategier. Urvalet kommer att vara ett 

så kallat målinriktat urval. Det vill säga ett urval där vi som forskare väljer våra informanter 

utefter relevansen för vår forskningsfråga (Bryman, 2011). Vår uppdragsgivare, Lycksele 

Kommun bistår med kontaktinformation till personalcheferna.  

 

Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa intervjun har möjligheter att låta informanterna själva röra sig i riktningar de 

finner intressanta utifrån de teman och frågor som forskaren ställer. Målet blir att få så 

utförliga svar som möjligt istället för korta och lätträknade sådana. Utmaningen kan dock vara 

att skilja mellan de betydelsefulla och det triviala samt att skapa mening ur den stora mängden 

data som finns till förfogande. I den semistrukturerade intervjun finns möjligheter för 

intervjuaren att ändra ordning på frågor och anpassa upplägget efter de områden som 

informanten själv talar om. Det handlar om att intervjutillfället ska vara så flexibelt som 

möjligt för att forskaren kan komma åt upplevelser och försöka skapa en förståelse över 

händelserna (Bryman, 2011). En svårighet med detta arbetsätt blir att varje intervju inte 

kommer att se exakt likadan ut vilket kan försvåra arbetet med att sammanställa resultatet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån detta utformade vi vår intervjuguide med en inledande 

del som handlar om bakgrund, om både kommunen men också personalchefens tidigare 

bakgrund. Efter det handlar frågorna i huvudsak om kompetens och kompetensförsörjning, ur 

ett nutids- och framtidsperspektiv och hur personalchefen uppfattar olika situationer rörande 

detta i kommunen, se hela intervjuguiden i bilaga 1.  

 

Pilotintervju 

En pilotundersökning innebär att man låter någon som skulle kunna vara en deltagare i 

undersökningen svara på frågorna. Detta för att undersöka hur frågorna fungerar och om det 

behövs göras förtydliganden eller ändringar i ordningen på frågorna (Eliasson, 2013). Genom 

att kontakta en personalkonsult i en av de tillfrågade kommunerna genomförde vi en 

pilotintervju med den tilltänkta intervjuguiden. Pilotintervjun genomfördes via Skype. Detta 

för att även undersöka om tekniken fungerade så att vi kunde genomföra de övriga 

intervjuerna på liknande sätt (Bryman, 2011).  

 

Inför pilotintervjun diskuterade vi hur vi skulle lägga upp själva intervjun, hur och vem som 

ska ställa frågorna. Vi beslutade oss för att eftersom det är Elin som har haft kontakt med 
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informanten att hon ska ställa frågorna och att Jannike ska sitta med för att föra 

minnesanteckningar och kunna ställa följdfrågor. Efter genomförandet av pilotintervjun fick 

vi nya perspektiv på hur vi kan förbättra vår intervjuguide. Informanten kom till exempel själv 

med en del förslag på bakgrundsfrågor som skulle kunna vara behjälpliga i det senare 

analysarbetet. Vidare framkom att några av våra ursprungliga frågor behövdes förtydligas. 

Tekniken fungerade över förväntan. 

 

Kontakt med kommunerna 

Inledningsvis blev samtliga personalchefer, i kommunerna som tillhör Region 8, kontaktade 

via mail. Där beskrevs uppdraget från Lycksele kommun tillsammans med rapportens syfte 

följt av en uppmaning att delta i undersökningen. Inledningsvis handlar det om att i första 

hand skicka in den handlingsplan som berör kompetens- (eller personal-) försörjning. Vidare 

informeras personalcheferna att de kommer att bli tillfrågade att delta i en intervju för att 

vidare undersöka hur kommunerna arbetar med kompetens inför framtiden, för hela mailet se 

bilaga 2. En dryg vecka efter mailet skickades ut hade bara tre av åtta personalchefer svarat. 

Då valde vi att, via telefon, kontakta de fem chefer som inte hört av sig. I samtliga kommuner 

var personalcheferna positiva till att delta i studien och intervjutillfällen bokades.  

 

Bland personalcheferna som valde att delta i studien fanns en spridning i tidigare utbildning 

och arbetslivserfarenhet. Vi såg också att det fanns en stor spridning i antal år på posten som 

personalchef inom kommunerna, där vissa just tillrätt och andra jobbat nästan 15 år. 

Könsfördelningen bland personalcheferna är jämn, med lika många kvinnor som män. 

Samtliga personalchefer är medvetna om hur befolkningstrenden i den egna kommunen ser ut, 

det vill säga att medborgarantalet har varit stadigt krympande de senaste 25 åren.  

 

Genomförande av intervjuer 

Då de geografiska avstånden är stora och undersökningstiden är begränsad fanns det inte 

möjlighet att åka runt till samtliga personalchefer. Därför valde vi att genomföra våra 

intervjuer via en programvara som vår uppdragsgivare tillhandahöll. Programvara tillåter 

samtliga som deltar i samtalet att se varandra och samtala via länk på en dator. När vi 

använder oss av detta program har personalcheferna möjlighet att sitta på sitt eget kontor och 

behöver endast tillgång till en webkamera. Detta möjliggör också ljudupptagning av 

intervjuerna för att underlätta bearbetning av materialet. Bryman (2011) skriver till exempel 
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att inspelning av intervjuer gynnar undersökningen. Det innebär att man som forskare har 

möjlighet att lägga allt fokus på att informanten och på så sätt effektivare följa upp vad denne 

säger. Inför varje intervju bokade vi enskilda grupprum på Umeå Universitet för att stänga ute 

så många yttre faktorer som möjligt. Likt pilotintervjun ställde Elin de flesta av frågorna och 

Jannike förde minnesanteckningar och följde upp med följd- och fördjupningsfrågor. På grund 

av teknikbegränsningar genomfördes tre intervjuer via högtalartelefon. Intervjuerna varade 

från cirka 25 minuter till cirka 40 minuter.  

 

Forskningsetik 

Samtliga intervjuer inleddes med att vi berättade vad syftet med vår studie var, detta enligt 

informationskravet. Alla informanter blev också informerade om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade möjlighet att välja att avsluta sin medverkan när de ville. Vidare berättade vi 

att de uppgifter som framkommer i intervjuerna bara kommer att användas till vår studie och 

vårt syfte. Uppgifterna kommer också att behandlas med största konfidentialitet och att vi i 

rapporten bara kommer att referera till dem som personalchefer, detta enligt 

konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Vi informerade också om 

att inspelningen av deras respektive intervjuer kommer att raderas efter att rapporten är färdig. 

 

Bearbetning av material 

Efter intervjuerna beslutade vi att transkribera fyra intervjuer var. Bryman (2011) påpekar att 

problematiken med att transkribera intervjuer är i huvudsak att det är väldigt tidsineffektivt 

samtidigt som texten på ett enklare sätt kan analyseras än ljudupptagningen. Då vi är två 

författare ser vi att tidsbördan delas och fördelarna med att transkribera samtliga intervjuer 

överväger nackdelarna. För att tolka vårt material använder vi oss av den kvalitativa 

innehållsanalysen. Metoden fokuserar på att identifiera variationer i texter och som i vårt fall 

transkriberingar av intervjumaterial. Detta för att hitta skillnader och likheter i innehållet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Efter samtliga intervjuer genomförts och transkriberats 

satte vi oss ner tillsammans och gick igenom och reflekterade över vårt material. För att få en 

gemensam uppfattning kring hur vi skulle genomföra kodningen valde vi att koda den första 

intervjutranskriberingen tillsammans. Koderna i vårt material är, likt Granström och Höglund-

Nielsen (2012) skriver, ett sätt att kort beskriva en del av materialet. Koderna är också det 

första steget i vår analys av det sammanställda materialet från intervjuerna med 

personalcheferna. Där efter valde vi att koda intervjuerna som den andre transkriberat, detta 
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för att få en djupare kännedom om det totala materialet. Att skapa teman i en innehållsanalys 

gör man för att gruppera olika koder och hitta de gemensamma nämnarna i texterna. När 

kodningen var klar jämfördes likheter och skillnader mellan personalchefsgrupperna och vi 

sorterade koderna i olika kategorier och teman. Det är ett sätt att få en överblick av vad 

materialet egentligen handlar om. På så vis får man också fram eventuella skillnader och 

likheter mellan informanternas upplevelser och tankar (Granström & Höglund-Nielsen, 2012).  

 

Nedan, i tabell 2, följer ett exempel på hur vi kodat materialet och delat in koderna i olika 

kategorier och till sist även ett tema. Huvudtemat i exemplet är utmaningar. Beroende på 

vilken storlek på kommunen som personalcheferna arbetade i talade de om olika typer av 

utmaningar som kommunen stod inför, när det kommer till kompetensförsörjning. Cheferna 

talade om utmaningar som finns inne i organisationen men också de som finns utanför 

organisationen. I kodningen framkom alltså samma typer av underkategorier - inre och yttre 

utmaningar men de innehåller olika koder och ser därför olika ut för kommuner beroende 

storlek. 

Tabell 2. Exempel på kodning 

Huvudtema Berörd grupp Underkategori med koder Underkategori med koder 

    Inre  Yttre 

    inget långsiktigt inte många sökande 

    ingen inventering andra marknader 

    matcha kunskaper med behov pensionsavgångar 

    prioriteringar gästspel utan ansvar 

    karriärvägar geografi 

  Större kommuner kommunikation kommunikation 

    få att stanna kvar skatteunderlag 

    lärarlegitimation befolkningsbrist 

    svårt att motivera till studier demografisk struktur 

    mångkonstnärer lönekarusell 

      statisk verksamhet 

Utmaningar       

    Inre  Yttre 

    rädsla inför förändring äldre i kommunen 

    tröghet i förändring geografi 

    inget framtidsperspektiv inte många sökande 

  Mindre kommuner här och nu pensionsavgångar 

    våga kommunikation 

    ingen inventering befolkningsbrist 

    kulturen hämmar minskade skatteunderlag 

      låg arbetslöshet 

      höga utbildningskrav 
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När vi i resultatet skriver citat kommer vi använda oss av ordagranna citat, det vill säga 

talspråk, för att hålla oss så nära som möjligt till informanternas utsagor. Vi kommer däremot 

att förkorta citat och plocka bort sådant som kan användas för att direkt identifiera våra 

informanter i texten. Vidare kommer vi aldrig att referera till vilken personalchef som sagt 

vad.  

 

Kvalitet och kvalitetssäkring 

Fejes och Thornberg (2009) använder begreppet kvalitet som ett huvudbegrepp för att 

beskriva en 

...noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ studie i vilken ett elegant 

och innovativt tänkande balanserar med en kritisk analys. Detta inrymmer både 

sensitiv eller empatisk närhet och analytisk distans. Studiens resultat och dess 

slutsatser ska dessutom vara formulerade på ett tydligt och välskrivet sätt och 

vara väl förankrade i empirin (Fejes & Thornberg, 2009, s.219).  

Vidare skriver författarna att kvaliteten i en undersökning ska mätas genom hela arbetets 

gång. Detta är någonting vi har tagit i beaktning när vi utformat och genomfört vår studie. För 

att kunna bedöma vilken kvalitet en undersökning har tar författarna upp tre kriterier; 

generaliserbarhet, validitet samt reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om hur vissa 

kvalitativa forskare tagit avstånd mot dessa begrepp då dessa mest används inom den 

kvantitativa positivistiska forskningen. Författarna menar att man ändå kan använda sig av de 

dessa begrepp men anpassa dem till relevant kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att anpassa dessa begrepp till den kvalitativa forskningen använder sig Bryman (2011) av 

trovärdighet och överförbarhet istället. Det är just begreppet trovärdighet som vi i vår studie 

kommer att arbeta mot. Trovärdigheten innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

resultatet och teoridelen. Bryman (2011) har även anpassat begreppet reliabilitet till pålitlighet 

så att det passar bättre till den kvalitativa forskningen. Begreppet kan delas upp i de två delar 

– extern och intern. Det externa innebär i vilken grad en undersökning kan upprepas. Detta 

kan dock vara svårt att uppfylla vid en kvalitativ forskningsansats då det är svårt att replikera 

sociala företeelser. Med det interna begreppet menas att man som forskare i ett forskarlag 

kommer överens om hur den insamlade datan ska tolkas.  
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Resultat 

Nedan kommer resultatet av våra åtta intervjuer att sammanställas. I sammanställningen av 

materialet såg vi ett mönster bland personalchefernas svar. Mönstret visade hur 

personalcheferna såg på kompetens, kompetensförsörjning, utmaningar och hur utmaningar 

kan mötas utifrån ett inre och ett yttre perspektiv. Det är också utifrån dessa mönster som vi 

kommer att presentera resultatet. Det inre perspektivet handlar om att man ser förhållandena 

ifrån ett organisationsperspektiv det vill säga att förändringar och händelser påverkar och 

påverkas av hur och vad man gör inne i organisationen. Det yttre perspektivet som något som 

kommer utifrån organisationen, det vill säga saker som organisationen inte kan påverka på 

samma sätt som till exempel demografi, geografi eller politisk styre. Vidare kommer vi att 

beskriva personalchefernas uppfattningar, dessa kommer att vara grupperade utifrån om 

personalchefen arbetar på en större eller en mindre kommun. Resultatet kommer också att 

presenteras i de teman som framträdde under bearbetningen av materialet. Dessa är 

kompetens, kompetensförsörjning, utmaningar och bemötande av utmaningar.  
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Figur 1. Skillnader i perspektiv hos personalcheferna 

 

Som Figur 1 visar kan våra personalchefers svar i första hand grupperas in i ett inre eller yttre 

perspektiv. I respektive perspektiv kan vi då se var varje tema har sin huvudsakliga 

tyngdpunkt.  
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Kompetens enligt personalcheferna 

I samtalen med personalcheferna framkom att ingen av kommunerna har en definition över 

vad kompetens innebär. Vi bad därför personalcheferna att beskriva vad kompetens innebär i 

deras organisation. 

 

Personalchefer i större kommuner 

Personalcheferna i de större kommunerna beskriver kompetens som kunskap att utföra ett 

arbete. Det vill säga vilka kunskaper och färdigheter personalen besitter för att kunna göra sitt 

jobb, som en personalchef uttrycker sig “kompetens, man har, ja dom kvalifikationer och den 

kunskap, kompetens som behövs för att utföra dom olika arbetena vi har ute”. Men de pratar 

också om att kompetens kan handla om personliga egenskaper “i det ligger ju både formell 

utbildning men även andra egenskaper som personrelaterade då”. Det innebär att kompetens 

i det avseendet är något som finns i organisationen.  

 

När personalcheferna i de större kommunerna beskriver kompetens läggs vikten just vid 

utbildning. Samtliga informanter talar om både akademiska och andra formella utbildningar 

som stora beståndsdelar av kompetens. En av personalcheferna uttrycker sig till exempel så 

här; “..det kan ju va både utbildning, eh, det är ju det vi tänk på främst. Ja vi har rätt 

utbildning. Vi har ju många yrken i kommunen som faktiskt kräver en akademisk utbildning 

idag” medan en annan säger så här “...givetvis det vi strävar efter är ju folk med rätt 

utbildning och gärna erfarenhet. Så klart”. Tillsammans med utbildningar utgör även 

nyrekryteringar en del av det yttre perspektivet, att organisationen får kompetens från en källa 

utifrån. “Ja, i första hand då tänker jag ganska mycket nyrekryteringar. Vi har 

pensionsavgångar som måst tillsättas. Kompetens är ett stort begrepp men oftast när vi 

jobbar med det då är det rekrytering helt enkelt.” Personalchefen i citatet beskriver hur 

rekrytering är den största källan till kompetens i kommunen. 

 

Personalchefer i mindre kommuner 

Personalcheferna i de mindre kommunerna beskriver i sin tur att de i huvudsak arbetar med 

kompetens utifrån den redan befintliga personalen. Kompetens beskrivs av dem som 

kunskaper och förmågor tillsammans med erfarenhet och verktyg som medarbetarna har för 

att utföra arbetsuppgifter. Det handlar således mycket om att individen ska klara av att 

genomföra de uppgifter som finns i arbetet “då måste vi se till att ha personer i 
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organisationen som klarar av dom uppgifterna. Så det blir ju en mix av erfarenhet, personlig 

lämplighet och verktyg att kunna jobba med de här frågerna…”. En annan personalchef 

beskriver det på liknande sätt “en mix av baskunskaper, en vilja att använda det och när man 

fyller upp de här två sakerna och agerar på ett bra sätt då är man kompetent. Och kompetent 

och kompetens kan vi då sätta ett likhetstecken, tycker jag”. Personalcheferna i de mindre 

kommunerna lägger stor vikt på hur kompetens redan finns inne i organisationen och talar inte 

alls om utbildningar och rekryteringar som kollegorna som arbetar i de större kommunerna 

gör.  

 

Kompetensförsörjning 

Samtliga personalchefer definierar kompetensförsörjning som något som utgår från nuläget 

och samtiden och siktar mot framtiden. Kommunerna ska få in ett långsiktigt tänkande kring 

hur man ska arbeta med personal i framtiden. En personalchef från en större kommun 

uttrycker det genom att säga “...kompetensförsörjning för oss är ju, det är ju ett vitt begrepp 

och det tycker jag är att det spiller över på många bitar. Alltså både att ha en nulägesbild och 

en framtidsbild…”. Medan en av personalcheferna i de mindre kommunerna säger så här: “ja 

då tycker jag att man på ett långsiktigt sätt försöker ha en plan för hur vi ska fylla det här 

[med kompetens]”.  

 

Båda grupper personalchefer beskriver kompetensförsörjning utifrån ett inre perspektiv. Det 

finns personalchefer i både de större och mindre kommunerna som uttrycker att 

kompetensförsörjning är ett ansvar eller en skyldighet från kommunens sida för att tillgodose 

medborgarnas rättigheter “det är ju att säkerställa att man kan ge den service vi ska ge till 

kommunmedborgarna över tid [...] det är ju våran skyldighet att se till att det också blir så” 

så uttrycker en personalchef sig när denne pratar om kompetensförsörjning i framtiden.  

 

Personalchefer i större kommuner 

De större kommunernas personalchefer talar om att kompetensförsörjning inte bara handlar 

om ett inflöde av personal utan att även handlar om att utveckla och bibehålla de människor 

som redan finns inne i organisationen “vi kan bara bli bättre på det hära att verkligen ta 

tillvara på den personal som vi har”. Vidare talas det om att inventera hur kompetensen hos 

den befintliga personalen ser ut och vart framtida pensionsavgångar kommer att påverka 

organisationen “kompetensförsörjning det är ju att man har en framförhållning och kan se att 
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man kan täcka dom behov som kommer att uppstå framåt, jag tänker främst på 

pensionsavgångar och att vi kan blicka framåt ganska många år för att kunna se hur vi kan 

lösa kompetensförsörjning”.  

 

Utifrån det perspektiv som vi benämnde som ett yttre perspektiv talar personalcheferna i de 

större kommunerna om kompetensförsörjning som rekryteringar, nyrekryteringar och som att 

“säkerställa att vi har rätt antal individer som sitter på den här kompetensen och de här 

färdigheterna som vi behöver för att kunna leverera de saker vi har skyldighet att leverera”. 

Även rekryteringspolicys kopplas samman med definitionen av kompetensförsörjning då en 

av personalcheferna menar att den policyn står för hur organisationen ska tänka kring nya 

medarbetare och deras kompetens. En del av kompetensförsörjningsbegreppet beskrivs av 

personalcheferna som ett arbete med kommunernas attraktionskraft ute bland medborgarna. 

Detta för att få individer att söka sig till organisationen men också komma tillbaka om man 

arbetat eller utbildat sig på andra ställen “utan det är ju det hära [att] förmå våra unga att 

vilja stanna kvar eller att man vill bo kvar eller efter att de [ungdomarna] varit ute och sett 

nåt annat att de ändå vill komma tillbaka och förmå dom att satsa på en utbildning och vill 

komma tillbaka och jobba hos oss”.  

 

Personalchefer i mindre kommuner 

“Vi får oftast tag på rätt personer med rätt kompetens eller ja, rätt förutsättningar så att de 

kan utvecklas i jobbet [...] man kanske inte har allting på plats men vi tror att personen i 

fråga har möjlighet att utvecklas i jobbet och arbeta upp och få rätt kompetens så dom kan 

klara arbetsuppgifterna” det beskriver hur personalcheferna i de mindre kommunerna tänker 

kring kompetensförsörjning. Fokus ligger på att lyfta de interna kompetenserna och se hur 

organisationen kan hjälpa individerna som vill arbeta hos dem att utvecklas och klara av sitt 

arbete. En personalchef menar att det handlar om att se kompetensförsörjning “både på 

individnivå men kanske ännu mer ur ett organisationsperspektiv. Att kommer den hära 

organisation se ut så här om fem år?”.  

 

När det kommer till perspektiv med yttre påverkan menar personalcheferna i de mindre 

kommunerna att “det måste innebära att vi får tag i det antal personer. Alltså för det första 

att vi får tag på personer som har rätt kompetens och de kan utföra de hära 

arbetsuppgifterna”. En annan chef uttrycker sig så här: “det är viktigt att få rätt person på 
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rätt position med rätt kompetens”. Vikten av kompetensförsörjning i avseendet att få rätt 

person på rätt position återkommer hos en annan personalchef “men så är det framförallt på 

chefspositioner är ju kompetensförsörjningen otroligt viktigt och på specialistområden…”. 

Även här tar personalcheferna upp pensionsavgångar som tillsammans med nyrekryteringar är 

något som innefattas av kompetensförsörjningen ”vi kommer att ha många pensionsavgångar 

i framtiden och då kommer det bli en annan fråga som kommer upp, ska vi ha det som vi har 

det eller ska vi förändra [i samband med nyanställningar]?”. Marknadsföring av 

organisationen och kommunen är också ett återkommande ämne när personalcheferna i de 

mindre kommunerna definierar kompetensförsörjning “Finns det nån externt som vi vet är på 

väg hit? Eller på vilket sätt kan vi marknadsföra oss, säg exempelvis mot universitet…” På 

det hela taget ses kompetensförsörjning här som något som hela kommunen måste arbeta för. 

 

Utmaningar 

Oavsett om de arbetar i en liten eller större kommun talar alla personalchefer om likande 

utmaningar, men de närmar sig dem från olika perspektiv. Det kan sammanfattas som, ett inre 

perspektiv och ett yttre perspektiv. Det inre perspektivet lyfter de svårigheter som uppfattas 

finnas inne i organisationen. Till skillnad från det yttre perspektivet där personalcheferna talar 

om utmaningar som påverkas av yttre omständigheter så som lagstiftning, politiska beslut, 

demografi och geografi. 

 

Personalchefer i större kommuner 

I de större kommunerna handlar organisationsperspektivet om avsaknaden av långsiktigt 

planerande och undermålig inventeringen av kompetensen som finns i organisationen idag. 

Det framkommer dock ett stort undantag – skolan. En personalchef uttrycker sig så här: 

vi gör idag inga strukturerade kompetenskartläggningar utan det är ju egentligen 

ett område som är ganska okartlagt, om man undantar lärarsidan där man ju har en 

kompetenskartläggning utifrån behörighetskraven. Tar vi dom andra områdena så 

har vi ju ingen sån strukturerad databank där vi har koll på vilka kompetenser vi 

sitter på.  

Personalcheferna uttrycker också att det finns svårigheter med att hitta karriärvägar för 

befintlig personal. En konsekvens av detta blir bland annat att det är svårt att få medborgarna 

att stanna kvar i kommunen enligt personalcheferna. Cheferna talar även om utmaningarna 

som finns i att förutse behov på lång sikt och problematik kring hur man matchar dessa behov 

med rätt kunskap och i förlängningen rätt kompetens. 
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Utifrån det yttre perspektivet talar personalcheferna i de större kommunerna om problematik 

kring befolkningsbrist vilket leder till minskade skatteunderlag  

vi har ju ett svårt läge, det har vi haft länge. Det är ju inte bara vi utan det är ju 

kommuner som finns i glesbygden har ju samma typ av utmaningar där vi har en 

sjunkande befolkning och det gör ju att vi har ett sjunkande skatteunderlag och det 

gör ju att vi måste anpassa verksamheten efter våra förutsättningar.  

Befolkningssituationen beskrivs också som en av anledningarna till att det är få sökande till 

de tjänster som finns ute. Befolkningens åldersfördelning påverkar också kommunernas 

situation, en personalchef uttrycker sig genom att säga “..det hära inlandssyndromet, vi får 

fler äldre och att många yngre som utbildar sig, dom far. Dom flyttar gärna ut på större orter 

och sen har vi tur så kommer dom tillbaks”. En annan personalchef uttrycker sig så här: 

“demografistrukturen som vi har, inte minst i våran kommun där vi har ett ökat antal äldre, 

men allt färre som stannar kvar för att jobba i dom sektorer som ska ta hand om dom [de 

äldre]..”. I en förlängning blir också pensionsavgångar en återkommande utmaning. Det 

uttrycks även kommunikationsproblematik när det gäller att marknadsföra kommunen“...vi 

har ingen som kan jobba riktigt med de här kanalerna dit man når unga, som sociala medier 

och såna bitar”. Personalcheferna talar också om problematiken som uppstår kring 

konkurrensen med bemanningsföretag och hur det skapar svårigheter vid rekryteringar. 

Anställa via bemanningsföretag är inte bara oekonomiskt utan skapar också upplevelsen av att 

personal som arbetar via dessa företag bara “gör sitt gästspel och så tar man inget större 

ansvar”. Här ifrågasätter personalcheferna hållbarheten med detta arbetssätt. 

 

Personalchefer i mindre kommuner 

Personalcheferna i de mindre kommunerna talar också om saknaden av ett framtidsperspektiv. 

De har istället ett tänk som fokuserar på här och nu, en personalchef uttrycker bland annat: 

“...kommunen arbetar ganska mycket här och nu, vi har inte så dära, vi har inte så lång 

framförhållning [...] vi försöker klara alltså dagen och så där och det är ju en brist som vi 

har …”. Vidare uppfattar också dessa personalchefer att det finns en brist på inventering av 

befintlig kompetens inom kommunerna “Ja, vi undersöker inte vilken kompetens som finns. 

Det gör vi inte. Nej.” Något som skiljer sig i det inre perspektivet mellan de större och mindre 

kommunerna är att de i de mindre kommunerna också talar om en slags rädsla eller tröghet 

inför de förändringar som krävs för att möta framtiden. Trögheten beskrivs till exempel som 

att “i småkommuner är det oftast så att, här har människor jobbat länge och här har vi alltid 
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gjort som vi gjort och då ska vi inte förändra och vi ska göra som vi gjort och fortsätta med 

det”. Personalcheferna uttrycker en förståelse över att förändring kan vara skrämmande men 

samtidigt menar de att förändring är nödvändig för överlevnad, “man måste våga testa”. Eller 

som en annan personalchef uttrycker sig när denne talar om framtiden “...vi kan ju inte säga 

att vi ska göra det om fem år, för då blir det ju ändå fem år och fem år. Utan det tänket måste 

man våga… det tänket måste man våga dra mot sig och säga ‘nu börjar vi’ hur ska vi annars 

komma på nåt nytt, tänker jag.”. Även om det finns skillnader i det inre perspektivet så 

handlar det till syvende och sist om var kommunerna ser utmaningarna inom organisationen.  

 

De mindre kommunernas personalchefer uttrycker också att befolkningsminskningen medför 

problematik. Skatteunderlagen krymper och kommunerna får mindre resurser att röra sig med. 

De talar även om blir svårare att rekrytera ny personal “Det minskar invånare nu, det minskar 

medborgare, det minskar skatteunderlag, det minskar urval av människor i olika 

befattningar”. I samband med befolkningsminskningen pratar personalcheferna också om den 

demografiska situationen i kommunerna “alltså det är ju tråkigt på så sätt för det är många 

ungdomar som flyttar från kommunen och det är ju synd, det är som ett glapp mellan 20- och 

40-åringar som vi har lite ont om, men äldre har vi gott om!”. Detta medför att kommunerna 

brottas med problematik rörande pensionsavgångar. Personalcheferna talar också om 

svårigheter att nå ut till den grupp människor de vill attrahera. De beskriver arbetet med hur 

man försöker att nå ut via nya medier och synas på andra forum än tidigare. Frågan om att 

vara attraktiv bollas delvis också vidare till de förtroendevalda politikerna i kommunerna:  

Det är ett stort politiskt ansvar också [...] vi måste ju ha en attraktiv kommun, som 

personer vill jobba i och bo i, det måste ju vara en grundbult. Och sen att 

tjänstemännen skapar en bra arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats så det hänger ju 

ihop så. Det spelar ingen roll [...] om man hade den mest attraktiva arbetsgivaren 

och ingen bor i kommunen, så spelar det ju ingen roll.  

Personalcheferna känner ett delat ansvar med andra styrande i kommunerna inför uppgiften 

att attrahera fler medarbetare. I slutändan handlar det inte bara om medarbetare utan även 

kommunala medborgare, därav det delade ansvaret.  

 

Bemöta utmaningar 

Personalcheferna såg inte bara utmaningar i framtiden utan under intervjuerna framkommer 

det också att samtliga personalchefer har en relativt hoppfull bild på framtiden. Likadant här 
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ser vi några utmejslade mönster som återkommer oavsett kommunernas storlek. Återigen 

handlar det i huvudsak om ett inre perspektiv och ett yttre perspektiv. 

 

Personalchefer i större kommuner 

Cheferna som arbetar i de större kommunerna talar om olika potentiella åtgärder för att 

bemöta de utmaningarna som de tidigare talade om. Ur ett inre perspektiv talades det om att 

börja arbeta på ett mer strukturerat sätt och införa kompetensförsörjningsprojekt. En 

personalchef menar att har kommunen en bra strategi som är välförankrad och välkänd hos 

medarbetarna då har kommunen allt att vinna. En gemensam syn från cheferna var att det 

borde arbetats mer med kartläggningar av respektive kommuners befintliga kompetens. Det 

framkom också att kommunerna förde dialoger om utbildningsinsatser för medarbetare men 

också medborgare. Dessa kunde handla om både om fortbildningar och människor som 

utbildar sig senare i livet “..en del i rekryteringen kan vara omställning av vuxna. Alltså att 

mer fokus på dom som redan finns i [kommunens namn]. Som kanske omskolar sig från det 

ena till det andra. Att det kan vara nån väg när det gäller kompetens framåt”. En annan 

personalchef pratar om att utbildningar tar tid och hur man ska kunna få unga intresserade av 

de yrken som kommunen är i behov av och samtidigt få samma ungdomar intresserade av att 

komma tillbaka till hemkommunen efter avslutade studier. Personalchefen menar att 

utmaningarna med detta är stora men samtligt bland de viktigare och mest spännande. Vidare 

fortsätter personalchefen att skulle kommunen få möjligheter till att bedriva 

distansutbildningar i allt större utsträckning skulle möjligheterna bli näst intill obegränsade. 

Som en av de andra cheferna uttryckte sig “det handlar inte bara om inflödet av människor i 

en organisation utan det handlar ju också om att utveckla och bibehålla dom man redan har 

på plats”.  

 

Personalcheferna återkom till ämnet rekrytering då vissa personalchefer insåg sina 

begränsningar i att motivera sina anställda att vidareutbilda sig så talades det om 

nyrekryteringar istället. Som en personalchef uttryckte sig:  

kompetensförsörjning, ja då är vi nog fortfarande på rekrytering i första läget. För 

vi upplever nog att när vi inte har morötter för att folk ska kunna vidareutbilda sig 

och få något för det då är det en väldigt liten del som gör det. Man läs inte från 

undersköterska till sjuksköterska om inte man blir erbjuden nånting. 

Här pratade en av personalcheferna om vikten av att göra noggranna rekryteringsprocesser. 

Att ifrågasätta vad det egentligen är man behöver för kompetens och att inte bara rekrytera in 
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en ny ersättare vid till exempel en pensionsavgång. En annan chef uttryckte sig genom att 

säga:  

om det är så att vi kan hitta en person som har rätt drivkraft och rätt inställning till 

uppgiften och naturligtvis i nån mening rätt intellektuella färdigheter och kunna 

klara av det [...] det kan vara bättra att kika på dom faktorerna än just formell 

kompetens om man vill lyckas med rekryteringen och få bra resurs inom 

verksamheten [...] den här kopplingen till regionen har varit en ganska stor 

framgångsfaktor för just [kommunens namn].  

Denna chef talade alltså om vikten av att rekrytera personer som har en personlig anknytning 

till kommunen. Framgångsfaktorn ligger då i att den rekryterade personen har ett intresse av 

att kommunen och regionen lever vidare. En annan personalchef talade om ett samarbete med 

en annan organisation i länet om att arbeta med par- rekryteringar: “det vill säga att vi hittar 

lösningar för båda parter i en relation så att därigenom skapa möjligheter för att dom att 

etablera sig på ett nytt ställe”.  

 

När det kommer till de större kommunernas personalchefer upplever de att samverkan är ett 

område som alla kommuner skulle behöva utvecklas inom. I dagsläget finns olika samarbeten, 

främst mellankommunala inom Västerbottens län men också samarbeten med andra 

organisationer. Samarbetena handlar till stor del om att kommunerna köper tjänster av 

varandra. Samtliga chefer menar att samarbetena borde kunna utvecklas och göras mer 

effektiva utan att någon ska behöva bli missnöjd. En personalchef beskriver det till exempel 

så här: “så länge ingen kommun behöver hamna i en situation där man upplever sig som en 

förlorare [...] då nån kommun har något behov, låt oss säga det är en pensionsavgång, någon 

annan kommun har en möjlighet att sälja tjänsten [...] då kan man lösa det så att inte den ena 

kommunen behöver avveckla personal medan den andra fortsätter att bedriva verksamheten”.  

 

Det demografiska läget där flyktingströmmen positivt påverkat kommunernas 

befolkningstrend pratar personalcheferna, i de större kommunerna, i positiva ordalag om 

förändringen i kommunen. De talar också om hur man från kommunens sida ska arbeta för att 

integrera och försöka behålla de människor som kommit. En personalchef uttrycker sig så här:  

vi ser ju dom som kommer till oss som resurser som är nödvändiga för att vi ska 

klara kompetensförsörjningen och kommunstyrelsen har ju fått ett mål, […]ett 

ganska ambitiöst mål där andelen vi vill verka för ska vara kvar i kommunen just 

som ett sätt att klara våran egen kompetensförsörjning. Vi gör en ganska stor 

satsning på integrationsområden i detta nu då vi har gjort om organisationen helt 

och hållet […]så vi har ett bra mottagande och därigenom kan ge då en grund för 
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att dom ska bli etablerade i kommunen där man kan hitta ett arbetsliv och en 

framtid.  

Ett sätt att få människor att komma till kommunen och stanna menar personalcheferna är att 

arbeta med att öka den egna kommunens attraktionskraft genom marknadsföring. En 

personalchef menar att det är just det som sticker ut med den egna kommunen man måste få ut 

till människor runt om i landet. Denne menar vidare:  

[kommunens namn] är ju en kommun som har en ganska ordnad ekonomi och som 

har hyfsade resultat i kvalitetsräkningar och som får utmärkningar [namn på 

media] det tror jag är en ganska viktig faktor när det gäller vår attraktionskraft 

också därför finns det en grundstabilitet och en god klang kring kommunen [...] så 

dels tror jag att det är ganska avgörande för vår attraktionskraft i relation till andra 

kommuner i liknande geografiskt läge.  

Personalchefen syftar till att marknadsföring stärker konkurrenskraften. Andra personalchefer 

talar om hur kommunen kan göra bra reklam för sig i olika medier och mässor för att attrahera 

nya kommunmedborgare och medarbetare. En personalchef resonerar kring möjligheterna att 

lönen inte är den största attraktionskraften för nya medarbetare utan menar; “...för nu har vi ju 

märkt att vi va ju inne i en karusell ett tag att vi höjde löner. Ofta for man mellan landstinget 

och kommunen och man vart ju inget gladare för det utan det var andra saker som behövdes 

jobbas med. Arbetsmiljön till exempel, så det tror jag är en viktig fråga”. Flera av våra 

tillfrågade personalchefer pratar om att de måste bli bättre på att visa sina andra fördelar 

förutom just den monetära ersättningen för utfört arbete.  

 

Personalchefer i mindre kommuner 

De mindre kommunernas personalchefer uttryckte sig liknande när det gäller vikten av att i 

framtiden arbeta mer proaktivt med strategier och att arbeta med att inventera den befintliga 

kompetens som finns inom organisationen idag. En personalchef menar att för att komma dit 

krävs att “man borde först och främst ha ett mål. Hur vill vi att kommunen ska utvecklas 

under en fem-års period eller tio-års period. Och sen vad behöver vi för kompetens, 

kompetenser [...] det är ett utvecklingsområde!”. Personalcheferna i dessa kommuner menade 

precis som sina kollegor i de större kommunerna att det är av yttersta vikt att möta de behov 

som finns på arbetsplatsen men också att arbeta med den befintliga personalen och utifrån det 

se de nya kompetensbehoven “Det är inte säkert att det är en gammal rektor som har jobbat 

hela sitt liv i skolan som blir skolchef bara för att de kan göra vissa saker, vi kanske måste 

möta behovet av nya kompetenser med helt andra kompetenser och det är ju utmanande”. Här 

talar personalcheferna om utvecklingsmöjligheter för både kommunen och dess invånare. En 
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av dem nämner till exempel fördelarna med att ha en distansutbildning på orten men också 

kurser och utbildningar som sker via modern teknik och vilka möjligheter det ger kommunen i 

kompetensförsörjningssammanhang.  

 

Den största skillnaden mellan personalcheferna i de olika grupperna är att i de mindre 

kommunerna talar personalcheferna om en slags tilltro till att kompetensförsörjningen ska 

lösa sig. Det vill säga att på ett eller annat sätt så kommer det att fungera “det har ju som 

ändå funkat på något vis men ibland kan det vara mer tur än skicklighet och man tar det lite 

på uppstuds”. Samma personalchef uttrycker att kommunens chefer många gånger har ett 

namn i bakhuvudet i fall det skulle behövas nya medarbetare. Samtidigt som personalchefen 

menar att det här systemet är inget system att förlita sig på i det långa loppet. 

 

Personalcheferna i de mindre kommunerna är, likt sina kollegor i de lite större kommunerna, 

övertygade om att samarbete och samverkan med andra kommuner och organisationer är 

nyckeln till överlevnad. En av dem ger exemplet:  

Vi måste bli smartare och det är inte säkert att vi ska rekrytera någon direkt utan vi 

kanske ska ställa frågan [...] konsumentvägledning till exempel, vi behöver en 

sådan här liten del [informanten visar med fingrarna] femton, tio, tjugo procent av 

en tjänst. Vem kan leverera den tjänsten till oss istället för att hinna nån som kan 

lösa det här på halvtaskig grund till allt för låg inkomst för att leva. Så då måste vi 

tänka tillsammans i kommunerna på ett nytt och smartare sätt.  

En annan personalchef talar om liknande saker men trycker även på att kommunerna måste bli 

bättre på att samarbeta internt också, hitta de personer som har kompetens och möjligheter i 

sin tjänst att utveckla kommunen. Att hjälpas åt och titta på varandra för att inom 

verksamheten utbyta erfarenheter och kunskaper.  

 

Cheferna talar även om hur kommunerna har vuxit i både invånarantal och mångfald. De 

resonerar kring hur kommunen kan göra för att på bästa sätt bemöta de nya människorna och 

få dem till att rota sig i kommunen och på så sätt bli en kompetenstillgång. En av 

personalcheferna menar att “de nyanlända ska ju, vi ska ju försöka få dom till ett självständigt 

liv. Dom ska så snabbt som möjligt ut i etablering, dom ska så snabbt som möjligt känna att 

jag försörjer mig själv, jag har tillräckligt med kunskap för att stå på egna ben [i ett nytt 

land]”.  
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Även i de mindre kommunerna är alla personalchefer överens om att möjligheterna att 

påverka de utmaningar de står inför handlar om att kunna marknadsföra sin kommun och sin 

arbetsplats på ett attraktivt och spännande sätt. En personalchef exemplifierar detta när denne 

berättar om hur kommunen fattat beslut om att inte ha ‘kontorsklädsel’ på sig när man 

marknadsför sin kommun på mässor och liknande. Istället väljer de att ha kläder på sig som 

beskriver de friluftsaktiviteter som kommunen kan erbjuda “man måste våga profilera sig”. 

Personalchefen fortsätter sitt resonemang och menar att 

...man kan vara bäst på att vara liten också. Alltså måttet mäts ju inte hur man 

utvecklar befolkningstillströmmen det är ju inte det som är grejen. […] Utan 

måttet är ju egentligen hur nöjda invånare, medborgare, brukare, kunder man har 

just nu. och har man en bra barnomsorg, har man en bra skola, en bra socialtjänst, 

en bra äldreomsorg då blir man attraktiv.  

Samtliga personalchefer lägger således vikt vid att nå ut och synas som attraktiva i 

sammanhang där man kan locka till sig nya kommunmedborgare och medarbetare.  

 

Hos personalcheferna i de större kommunerna ses kompetens som något som kommer 

förvärvas in i organisationen, till exempel utbildningar eller nyrekryteringar. Personalcheferna 

i de mindre kommunerna ser däremot kompetens som något som redan finns inne i 

organisationen i form av erfarenheter och kunskaper som medarbetarna besitter. Temana 

kompetensförsörjning och utmaningar ser samtliga personalchefer som faktorer ur både ett 

inre och yttre perspektiv. Det visar sig genom att båda grupperna talar om 

kompetensförsörjning som långsiktiga lösningar, rekryteringar, utbildningar och 

attraktionskraft men även som att utveckla medarbetare och ta vara på interna kompetenser. 

Vidare ser vi att personalcheferna talar om utmaningar på samma sätt, de kan finnas inne i 

organisationen eller så handlar det om påverkan utifrån. Ser vi däremot till bemötande av 

utmaningar hamnar tyngdpunkten olika mellan grupperna personalchefer. Personalcheferna i 

de större kommunerna diskuterar bemötandet av utmaningarna som något som finns utanför 

organisationen. Det kan vi se genom att de till exempel pratar om employer branding och 

integrationsvänliga arbetssätt som potentiella möjligheter. Cheferna i de mindre kommunerna 

har ett annat förhållningssätt när det gäller att bemöta utmaningar. Detta kan ses mer från ett 

inifrån perspektiv, det vill säga att arbetet ska ske inne i organisationen för att utveckla och 

stärka redan befintlig personal.  
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Analys 

Nedan kommer resultatet att analyseras utifrån begreppsbakgrunden och den forskning som vi 

presenterade tidigare i rapporten. Analysen kommer att vara uppdelad i ett inifrån och ett 

utifrån perspektiv. Likt tidigare kommer personalcheferna att vara uppdelade i grupper som 

avspeglar storleken på kommunerna de arbetar i.  

 

Det inre perspektivet 

Det inre perspektivet representeras av personalchefernas uppfattning om hur frågorna rörande 

kompetens, kompetensförsörjning, utmaningar och hur de bemöter utmaningar kan ses som 

någonting som skapas inifrån organisationen.  

 

Gemensamt för de olika grupperna personalchefer är att alla talar om kompetens utifrån något 

medarbetare bör ha för att klara sina arbetsuppgifter. Detta går i linje med det både Hansson 

(2015) och Lindelöw (2007) beskriver som kompetens, nämligen att kompetens består av 

färdigheter och personlighet tillsammans med de olika förhållningssätt man använder för att 

prestera yrkesmässigt. De mindre kommunerna talar framförallt om kompetens som något 

finns inom organisationen i form av medarbetare och kommunens ansvar att ge dessa 

motivation och verktyg för att klara sina arbetsuppgifter. Både Hansson (2015) Lindemark 

och Önnevik (2011) beskriver kompetens som en punkt där kunskap, tillfälle och vilja att 

genomföra en uppgift möts. Just vilja och ambition är något återkommande i informanternas 

resonemang i de mindre kommunerna.  

 

Samtliga personalchefer är överens om att kompetensförsörjning ska vara framåtsyftande och 

långsiktigt. Detta för att kunna förse organisationen med rätt typ av kompetenser för att 

överleva i framtiden. Personalcheferna pratar om att de måste ha både rätt antal medarbetare 

men också medarbetare som kan rätt saker, vilket är i linje med vad Granberg (2003) menar 

att kompetensförsörjning ska handla om. Samtidigt arbetar ingen av kommunerna aktivt idag 

med att inventera sina verksamheter när det gäller befintlig kompetens eller framtida behov. 

Undantaget är arbetet med att se över lärarlegitimation hos lärare. Det här leder till ett 

halvfärdigt arbetssätt kring kompetensförsörjning i bland kommunerna, man är medveten om 

att arbetskraft behövs men inte hur mycket eller vad de ska vara bra på. Granberg (2003) 

menar att kompetensförsörjningen är en process. Man måste identifiera och utveckla det 

mänskliga kapitalet som redan finns för att komma åt vad en organisation behöver för att 
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uppnå sina mål. Här verkar kommunerna stanna vid att bara bekräfta att verksamheten 

behöver kunnig personal och inte gå djupare in på vilken kompetens som redan finns och vad 

som skulle behövas i framtiden. Personalcheferna bekräftar vikten av att vidareutbilda och 

utveckla den befintliga personalen som en del av kompetensförsörjningen i framtiden. Det 

bygger på samma resonemang som Lindelöw (2007) har när hon menar att 

kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete som ska rikta in sig på vad organisationen 

behöver i framtiden. För att ta reda på vilka framtidsbehov de har måste organisationen, enligt 

Lindelöw (2007), ställa sig frågorna; vad behöver vår personal kunna, var ska vi rekrytera den 

kompetensen och hur ska vi utveckla den personal vi har? Detta resonemang förlorar dock 

verkan då personalcheferna beskrivit kommunernas nuvarande arbetssätt genom att säga att 

det inte genomförs några kompetenskartläggningar. 

 

Ett annat synsätt som bör lyftas kring kompetensförsörjning är hur Anttila (1999) beskriver 

ämnet som bestående av två delar – en synlig och en osynlig del. Den synliga delen menar 

han måste innehålla officiella dokument som planer och policys. I dessa dokument ska det 

tydligt framkomma hur organisationen arbetar med frågor som rör kompetensförsörjning men 

också kompetens. Bland de kommuner som ingår i undersökningen har det bara framkommit 

en som har en policy av detta slag. Ytterligare en kommun arbetar med pensionsprognoser. 

Det finns alltså få, för att använda sig av Anttilas terminologi, synliga delar av 

kompetensförsörjning ute bland kommunerna. Fokuserar vi istället på vad Anttila (1999) 

menar är kompetensförsörjningens osynliga del. Det vill säga där medarbetarna själva lär sig, 

och lär andra, samt utvecklas i sin yrkesroll som ett sätt att säkra kompetensförsörjning 

arbetar alla kommunerna med detta. Personalcheferna, oavsett storlek på sin arbetsgivare, 

uppger att de genomför utbildningsinsatser och arbetar med den befintliga personalen för att 

stärka kompetenserna i verksamheterna. Utifrån Antillas (1999) förhållningssätt finns det 

alltså ett vedertaget arbete kring kompetensförsörjning i samtliga kommuner. Däremot saknas 

officiella dokument. 

 

Samtliga personalchefer talar alltså om de synliga delarna av kompetensförsörjningen, det vill 

säga strategier, som något som kommunerna måste arbeta med och bli bättre på att utveckla 

och använda. I dagsläget upplevs personalcheferna väldigt fokuserade vid vikten av att det ska 

finnas ett dokument som visar att kommunen arbetar med frågan. Detta skapar risker att 

dokumenten inte blir levande utan mer av ett papper som visar att kommunen har tänkt på hur 

man ska arbeta med kompetensförsörjning. Boxall och Purcell (2011) belyser riskerna med att 
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se en strategi som enbart ett formellt dokument, i det här sammanhanget vill detta säga en 

policy. Om strategin ses enbart som ett formellt dokument skapas den enbart för skapandets 

skull. Vilket leder till att det egentligen inte spelar någon roll om organisationen har en policy 

eller inte. En personalchef beskriver hur viktigt det är för organisationen att förankra sitt 

arbete med policys hos sina medarbetare för att tydligare sätt kunna förmedla riktlinjer och 

tankar. Detta går helt i linje med det Lindmark och Önnevik (2011) skriver är en 

grundförutsättning för att en strategi ska vara lyckad. I linje med detta skulle samtliga 

kommuner vinna på att utveckla sina policys och sitt arbete kring kompetensförsörjning. 

Samtidigt som de måste förankra arbetet hos sina medarbetare.  

 

Det yttre perspektivet 

Det yttre perspektivet representeras av personalchefernas uppfattning om hur frågorna rörande 

kompetens, kompetensförsörjning, utmaningar och hur de bemöter utmaningar kan ses som 

någonting som skapas utanför organisationen.  

 

Det som skiljer grupperna åt är att personalcheferna i de större kommunerna kopplar 

kompetens till rekrytering. Detta är en koppling som även Lindelöw (2007) gör då hennes 

fokus kring kompetens och kompetensförsörjning till största del handlar om hur 

organisationer rekryterar på rätt sätt. Personalcheferna vid de större kommunerna lägger även 

stor vikt vid formell utbildning då de definierar kompetensbegreppet. Detta synsätt om 

formell utbildning som huvudpunkt då man talar om kompetens är något som den rapport 

Regeringskansliet och Näringsdepartementet (2002) inte helt ställer sig bakom. I rapporten 

står det att kompetens inte bara ska ses från formell utbildning utan att omvärlden kräver 

också kompetens inom andra områden. De mindre kommunerna resonerar mer i linje med 

detta, att kompetens är något som består av mer än formell utbildning. Det bör även tilläggas 

att personalcheferna i de mindre kommunerna faktiskt aldrig resonerar kring kompetens på 

något annat sätt än från det inre perspektivet.  

 

En av kommunernas gemensamma nämnare är utmaningarna som följer med att 

medborgarantalet sjunker, anledningarna till att befolkningsantalet sjunker är en blandning av 

urbanisering och det demografiska läget. Detta leder bland annat till att människor i arbetsför 

ålder minskar vilket i sin tur leder till att skatteintäkterna sjunker. Syssner (2014) beskriver 

dessa utmaningar och menar att utöver minskade skatteintäkter leder befolkningsminskning 
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även till svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare. Personalcheferna beskriver en 

liknande situation i kommunerna i Norrlands inland. Problemet är egentligen inte att rekrytera 

medarbetare utan snarare att få dem att stanna kvar under en längre period. Cheferna 

diskuterar även möjligheter som finns i samband med att kommunerna tagit emot människor 

på flykt och hur kommunerna kan integrera dem i samhället och få dem att stanna kvar och bli 

delar av samhället. Deras resonemang går i linje med vad Bevelander (1999; 2011) skriver om 

hur integration kan ske på ett effektivt sätt genom att använda arbetsmarknaden som 

mötesplats. Arbetet med integration via arbetsmarknaden ser olika ut från kommun till 

kommun. Vissa kommuner har kommit lägre och andra arbetar med att utforma planer.  

 

Alla personalchefer uttrycker en önskan om ett större samverkan över kommungränserna när 

det kommer till att arbeta med kompetens och kompetensförsörjningsfrågor. I dagsläget finns 

det vissa samarbeten mellan både kommunala och andra aktörer. Dessa innebär i huvudsak att 

man delar, lånar och köper tjänster av varandra. Personalcheferna diskuterar hur samarbetena 

bör utvecklas och bli mer effektiva och värdefulla för fler parter. Detta är någonting 

Erlingsson et al. (2015) uppmuntrar när de presenterar två strategier för att bemöta 

utmaningarna kring samverkan mellan kommuner. Samtidigt pratar personalcheferna om hur 

samverkan ska utformas så att den är gynnsam för samtliga inblandade. Erlingsson et al. 

(2015) beskriver just dessa utmaningar men de talar även om vinsterna med samverkan som 

både ekonomiska, kunskapsmässiga och kompetensstärkande.  

 

För att attrahera och nå ut till potentiella medarbetare beskriver alla personalchefer att hela 

kommunen, både som arbetsgivare men också kommunen i sig, måste aktivt arbeta med att 

visa sig som ett bra ställe att bo och arbeta på. Wilden et al. (2010) talar om att när en 

ekonomi och demografi förändras måste man ha en strategisk plan för hur man attraherar 

medarbetare och i hur man marknadsför sin organisation. Detta för att möta konkurrensen. 

Employer branding är just en sådan strategi som handlar om det som personalcheferna var 

inne på – att visa sig attraktiv det vill säga som ett bra ställe att arbeta på men också bo och 

leva. Personalcheferna beskriver bland annat employer branding genom att prata om att sälja 

kommunen som ett helt koncept. Konceptet som innehåller bra arbetsplats, vackert boende 

och fina skolor ligger precis i linje med vad employer branding innebär. WHO (2010) skriver 

om hur sjukvårdspersonal ska kunna lockas till avlägsna orter. Omvandlar vi det till att handla 

om kompetensförsörjning i samtliga samhälleliga sektorer kan vi se att WHO menar att 

kommunerna ska erbjuda attraktiva lösningar för den personal som väljer att bosätta sig och 
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arbeta i de mindre orterna. Tillsammans skulle detta kunna hjälpa de krympande kommunerna 

i Region 8 att bibehålla och införskaffa den kompetens som behövs i framtiden. Ser vi till hur 

personalcheferna diskuterar kompetensfrågan är de inte så långt ifrån detta resonemang. Alla 

chefer trycker på att kommunerna måste bli bättre på att samarbeta och samverka för att få 

personalpusslet att gå ihop i framtiden. Resonemanget att man måste se över arbetsmiljön och 

andra faktorer som kan påverka att människor söker sig till verksamheten ligger också i linje 

med vad WHO (2010) rekommenderar Tillsammans kan kommunerna i Region 8 hitta en 

gemensam väg in i framtiden med möjligheter att försörja alla kommuner med kompetenta 

medarbetare.  

 

Diskussion 

I denna avslutande del kommer vi att diskutera våra resultat utifrån rapportens syfte: att, med 

utgångspunkt i de krympande kommunerna i Region 8, undersöka och jämföra vilka 

perspektiv som personalchefer anser finns kring kompetensförsörjning.  

 

I vårt resultat framkom det att personalcheferna i kommunerna beskriver och diskuterar 

begrepp, utmaningar och möjligheter från två perspektiv. De personalchefer som kommer från 

de större kommunerna har framförallt en syn som kan beskrivas som att de ser på detta från 

ett perspektiv utanför organisationen. De talar till exempel om hur utbildade människor kan 

hjälpa och stärka organisationen och på så sätt stärka kompetensen och säkra 

kompetensförsörjningen i framtiden. Vidare talar de också om hur kommunen ska arbeta för 

att attrahera människor från andra orter. Här hittade vi en skillnad i synsätt då de mindre 

kommunernas personalchefer inriktar sig mer på människorna som redan finns inne i både 

organisationen och kommunen. De talar om hur de kan arbeta för att stärka den kompetens 

man redan har och hur man kan utveckla den. Här ställer vi oss frågan i vad denna skillnad i 

synsätt kan bero på. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de större kommunerna har 

närmare till de större städerna belägna vid kusten. Dessa städer kan, till större utsträckning, 

tillhandahålla olika utbildningar till exempel högskoleutbildningar vilket i sin tur skulle kunna 

generera specialistkompetens till kommunerna. Närheten till kuststäderna skapar kanske ett 

annat synsätt på tillgängligheten på utbildade människor inför nyrekryteringar. I relation till 

Syssners (2014) forskning där de krympande kommunerna alla har närhet till större städer på 

ett annat sätt, än i vår studie, blir tillgängligheten av möjligheterna vid rekrytering större. Vid 
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närhet till större städer och pendlingsmöjligheter kan rekrytering av specialistkompetenser 

underlättas.  

 

En annan förklaring till skillnaden i detta synsätt skulle kunna vara att de större kommunerna 

har fler invånare, vilket leder till större skatteintäkter och bättre ekonomi. Bättre ekonomi 

skulle kunna leda till att kommunerna också har en annan inställning och andra möjligheter att 

“våga för att vinna” när det kommer till kompetensförsörjning. De mindre kommunerna 

tampas med vad som kan ses som attityder som motverkar förändring. Att det kan vara svårt 

att släppa ett arbetssätt som fått kommunen att överleva så här länge. Vi tror däremot att våga 

bryta mönster och använda sig av nya metoder i både rekrytering och arbetssätt kan vara sätt 

att attrahera nya medarbetare. De mindre kommunernas personalchefer pratar också om att 

kompetensförsörjning alltid brukar lösa sig men samtidigt ser de begränsningarna i ett sådant 

arbetssätt. De berättar också om upplevelser av att det finns en typ av inneboende tröghet i 

verksamheten när det gäller förändringar kring hur man arbetar med bland annat 

kompetensförsörjning. En förklaring till detta skulle kunna vara är att människor i mindre 

kommuner och samhällen kanske har en annan mentalitet till att hjälpas åt och lösa problem 

själva i stället för att ta hjälp utifrån. Vilket skulle förklara varför personalcheferna uttrycker 

att det alltid finns namn i bakhuvudet vid rekryteringar. I en större kommun kan det vara svårt 

för en chef vara medveten om vilka människor som finns i kommunen och vad de har för 

kunskaper. I mindre kommuner bor det färre människor vilket innebär att man tenderar att 

veta vilka alla är. Chefen kan kanske på så vis veta av en person som skulle kunna passa in i 

tjänsten.  

 

Alla personalchefer är positiva till att utöka samverkan mellan kommunerna i Region 8 men 

också i Västerbottens län. Det skulle kunna vara en lösning inför framtiden om man ställer det 

i relation till den strategi som Syssner (2014) presenterar angående samverkan mellan 

kommuner som ett sätt att möta utmaningar kring kompetensförsörjning. Samverkan är något 

som redan idag finns mellan kommunerna och personalcheferna beskriver det framförallt som 

att kommunerna delar på specialist- och stödtjänster. Vi tror att detta skulle kunna utvecklas 

och utnyttjas ännu mer. Precis som personalcheferna uttrycker blir dock svårigheten kring 

samverkan i sådana frågor konkurrensen mellan kommunerna. För att komma undan detta 

skulle det krävas en tydlighet kring hur samverkan ska gå till och vad den ska innebära. Detta 

skulle kunna ske genom att ett gemensamt forum där personalchefer möts, samtalar och byter 

erfarenheter för att underlätta samverkan. Forumet skulle också kunna användas till att 
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kartlägga och samarbeta kring att locka distansutbildningar till de olika kommunerna. Vidare 

beskriver samtliga personalcheferna vikten av att synas som en attraktiv arbetsgivare på 

marknaden. Vi tänker att även här kommer samverkan in som ett sätt att möta denna 

utmaning. En av styrkorna som kommunerna tillsammans har är att samtliga har närheten till 

skog, natur och stora möjligheter till friluftsliv. Kommunerna skulle till större grad kunna gå 

ihop och profilera sig tillsammans. Här skulle de kunna visa upp denna styrka samtidigt som 

de visar på variationen i möjligheterna att bo och arbeta i regionen. På så vis kanske de skulle 

kunna attrahera fler medborgare och framtida medarbetare.  

 

Att lyckas med integrationen av de nyanlända i kommunen är en avgörande faktor inför 

framtiden. Om kommunerna vill att de nyanlända ska välja att stanna kvar på orten och på så 

sätt bidra med sin kompetens måste arbetet kring detta utökas, inte bara inom varje enskild 

kommun utan vi tror att kommunerna skulle gynnas av en samverkan. Då vissa kommuner 

upplevs ha kommit lite längre i arbetet med integration ser vi möjligheter till att byta 

erfarenheter och på så sätt komma fram till en effektiv strategi kring detta för hela regionen. 

 

Vi upplever att samtliga personalchefer har ett behov av tydliga policys samtidigt som det är 

viktigt att detta inte bara blir en ”hyllvärmare”. Dessa dokument måste arbetas med för att 

medarbetare och chefer ska uppleva att de är finns och gör en skillnad i organisationen. 

 

Sverige har idag 290 kommuner varav ungefär hälften av dessa krymper (Syssner, 2014). 

Personalcheferna vi har pratat med arbetar i åtta av dessa krympande kommuner. En fjärdedel 

av dessa 290 kommuner har färre än 10 000 invånare (Syssner, 2014). Det är bara en av våra 

personalchefer som arbetar i en kommun med över 10 000 medborgare. Trots att 

personalcheferna står inför ett antal utmaningar som kan innebära svårigheter att uppfylla det 

åtagande som välfärdsstaten har ålagt dem är de positiva och ser framemot att tampas med 

problematiken. Oavsett hur kommunerna väljer att bemöta sina utmaningar så kommer denna 

positiva anda förhoppningsvis att hjälpa dem på vägen mot en stark och kompetent framtid i 

Västerbottens inland. “Man kan va bäst på att vara liten också!” 
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Vidare forskning 

På grund av begränsningarna i både tid och omfång i vår rapport skulle det vara av intresse att 

vidga och fördjupa undersökningen. I och med att vår undersökning baseras på 

personalchefernas uppfattning kring anpassade strategier vid kompetensförsörjning får vi 

endast personalchefernas syn på utmaningarna. Det skulle vara intressant att undersöka hur till 

exempel medarbetarna ser på hur det är att arbeta i en krympande kommun och deras 

uppfattningar av kompetensförsörjning. En annan yrkesgrupp som skulle kunna vara föremål 

för en undersökning är kommunchefer då de har ett övergripande ansvar för både kommunen 

och politiken. Då kommuner är politiskt styrda organisationer skulle det också vara intressant 

att undersöka hur politiker ser på samma dilemma och på sitt ansvar. Ansvarsfrågan är något 

som vi i vår undersökning inte har valt att lägga fokus på men det skulle vara en intressant 

aspekt att forska vidare i. Det vore också av intresse att utöka undersökningen till ett större 

geografiskt område.  

 

Metoddiskussion 

Då syftet med vår undersökning var att ta reda på hur personalchefer i Region 8 uppfattar 

olika perspektiv på kompetensförsörjning var målet att komma åt varje personalchefs egna 

uppfattning om situationen och hitta variationer i dessa. Utifrån det syftet hade det varit svårt 

att genomföra undersökningen på något annat sätt än genom kvalitativa intervjuer.  

 

Då vi båda två studerar till personalvetare vid Umeå Universitet har vi en gemensam 

förförståelse för vad kompetensförsörjning innebär för organisationer. Vi har också en 

förståelse för vikten av att en organisation behöver ha strategier och mål för framtiden. 

Däremot kommer vi ursprungligen från olika kommuner. En av oss är uppvuxen i en kuststad 

och bor fortfarande där. Den andre är uppvuxen i en by utanför en centralort i en mindre 

inlandskommun men bor sedan ett par år tillbaka i en annan mindre inlandskommun. Vi är 

medvetna om att detta är något som ger oss olika perspektiv inför vår undersökning. En av oss 

har för tillfället en anställning som projektledare vid Lycksele kommun vilket gör att hon har 

en stark koppling till både hur det är att leva i en kommun som krymper men också hur det är 

att arbeta i en sådan. Projektet som hon arbetar med syftar bland annat till att 

kompetensutveckla ledare och chefer inom Region 8. Det innebär att hon har haft tidigare 

kontakt med informanterna och kommer att ha fortsatt kontakt med dem även efter att 

undersökningen är avslutad.  
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Vi är medvetna om att hennes yrkesroll kan ha haft påverkan på vårt resultat. Om kontakten 

med personalcheferna skett via en privat mailadress eller om den som inte arbetar i projektet 

hade varit den som hållit i kontakterna hade kanske svarsfrekvensen och deltagandet i 

undersökningen sett annorlunda ut. Deltagarantalet hade kanske sett annorlunda ut. I samband 

med intervjutillfällena ställdes till exempel ett antal frågor till, i hennes yrkesroll, som kanske 

inte hade ställts om hon inte varit ansvarig för intervjuerna. Valet att hon ändå skötte 

kontakten gjordes på grund utav två orsaker. Först och främst är att vi ansåg att chanserna att 

få våra informanter att ställa upp på intervjuerna ökade om det var någon de kommit i kontakt 

med tidigare samt att rapportens uppdragsgivare också hennes arbetsgivare. 

 

Beslutet att utföra intervjuerna via en möteslänk, eller via telefonintervju som det blev i vissa 

fall, fick vi fatta då det geografiska avståndet var för stort för att vi skulle hinna besöka alla 

informanterna på plats. Det går att diskutera huruvida det faktum att vi inte träffade 

personalcheferna personligen, och att de i vissa fall inte såg oss, påverkade deras förtroende 

för oss. Skulle vi ha fått andra svar ifall vi mött personalcheferna på deras arbetsplatser? I en 

förlängd studie skulle man kunna ha detta i åtanke. Eftersom våra informanter bara är åtta till 

antalet och de kommuner de arbetar på är presenterade i rapporten har vi problematiserat och 

fört en dialog med vår handledare om hur vi på bästa sätt kan hålla informanternas identitet 

konfidentiell. Vi är medvetna om att eftersom det handlar om personalchefer i åtta specifika 

kommuner kan vi aldrig garantera total konfidentialitet men vi har arbetat utifrån att 

konfidentialiteten ska vara så hög som möjligt. Därför beslutade vi, efter en diskussion med 

vår handledare, att i resultatdelen enbart prata om personalchefer i mindre och större 

kommuner. Detta för att möjliggöra jämförelser mellan kommungrupperna men också försöka 

att avidentifiera personalcheferna.  

 

Då vi har valt att utföra samtliga intervjuer tillsammans, transkriberat hälften av intervjuerna 

var samt kodat och bearbetat det insamlade materialet gemensamt, anser vi att vi har stärkt 

den interna reliabiliteten i vår studie. Då syftet med vår studie inte är att resultatet ska kunna 

generaliseras finns det ingen anledning att sträva efter extern reliabilitet.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som personalchef på kommunen? 

 Vad har du för bakgrund innan arbetet på kommunen?  

 Hur många tillsvidareanställda har kommunen? 

 Hur många av dem är chefer?  

 Hur uppfattar du befolkningsförändringen i kommunen? 

Huvudfrågor 

 Vad innebär kompetens för er organisation? 

 Vad innebär kompetensförsörjning för er? 

 Hur arbetar ni för att undersöka vilken kompetens som finns idag och för framtiden? 

 

 Hur uppfattar du nuvarande samverkan kring kompetensförsörjning inom R8?  

 Hur tror du att kommunens befolkningsförändring påverkar ert sätt att arbeta med 

kompetensförsörjningsstrategier? 

 Vart anser du att ansvaret för kompetensförsörjningen i kommunen ligger? 

 Hur ser ni på kompetensförsörjning i framtiden?   

 Hur diskuteras kompetensförsörjning i förhållande till flyktingfrågan i er kommun?  
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Som jag nämnt tidigare är jag på sluttampen av min utbildning till Personalvetare. Det är bara 

examensarbetet som ska skrivas för att jag ska vara färdig och ta min examen. Jag, 

tillsammans med min studiekamrat Jannike Carlsson, kommer under våren att skriva en 

rapport på initiativ av Lycksele Kommun. Vi kommer att fokusera på nuvarande 

kompetensförsörjningsstrategier hos inlandskommunerna i Region 8. Vi skulle uppskatta om 

ni valde att delta ni också.  

 

Syftet med rapporten är alltså att undersöka vilka strategier kring kompetensförsörjning som 

finns i kommunerna, som ingår i Region 8, och vad det finns för skillnader mellan era sätt att 

hantera kompetensförsörjning. För att genomföra detta arbete skulle vi i första hand uppskatta 

om vi fick ta del av er kompetensförsörjningsplan alternativt personalförsörjningsplan, eller 

motsvarande. Samt under april månad genomföra en intervju med er i egenskap av 

personalchef i respektive kommun. Intervjun kommer att handla om kompetensförsörjning 

och hur ni som kommun arbetar för att tillgodose er kompetens. 

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig via mail eller telefon.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Elin Larsson och Jannike Carlsson,  

Personalvetarstudenter vid Umeå Universitet 

 

 

 

 

 

 


