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Förord 
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och har visat vägen när jag stött på svårigheter i skrivandet av denna uppsats.  

 

Slutligen vill jag även tacka nära och kära som har stöttat mig under arbetet. 

 

Luleå 28 Maj 2014 

 

Catrin Segerlund  



Sammanfattning 
 

Idag är det allt viktigare att en kommun har en väl fungerande rekryteringsprocess. Det har 

utvecklats ett mer strategiskt tänk med väl utarbetade planer för hur rekryteringen skall gå till. 

Detta för att kunna säkerställa att rätt person anställs till rätt plats då en felrekrytering kan 

orsaka lidande både för personen och organisationen. 

 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera hur Luleå kommun arbetar med 

rekrytering samt få en distinkt uppfattning om hur deras utarbetade arbetsprocess för 

rekrytering har tillämpats på förvaltningarna. 

 

Datainsamlingen till denna uppsats har skett via nio semistrukturerade intervjuer som skett 

med personer anställda på kommunen med någon form av tjänst som innefattar personalarbete 

samt att de har insyn i förvaltningens rekryteringsarbete. Som hjälp till att förstå 

organisationsformer och arbete inom personalarbete har teorier inom bland annat New Public 

Management, Max Webers byråkrati samt Elton Mayos Human Relationsskola studerats och 

har även varit till hjälp vid tolkning av resultatet. 

 

Resultatet visade att Luleå kommuns upprättande av riktlinjer för rekryteringsarbetet har varit 

välfungerande även om det finns förbättringsområden som skulle kunna förstärka deras 

rekryteringsprocess ytterligare. Förvaltningarna anställer till största del rätt person till rätt 

plats och arbetar utifrån de centralt utgivna riktlinjer som finns. 

 

Viktiga begrepp: New Public Management, organisation, rekrytering 

  



Abstract 
 
Today it is increasingly important that a municipality has an effective recruitment process. It 

has developed a more strategic mindset with well-developed plans for how recruitment should 

be done. This is to ensure that the right people are employed in the right place because a 

wrong recruitment can cause distress to both the person and the organization. 

 

The purpose of this thesis is to describe and analyze how Luleå works with recruiting and get 

a distinct idea of how their devised work process for recruitment has been applied to 

administrations. 

 

Data collection for this study occurred through nine semi-structured interviews that took place 

with persons employed by the municipality with some form services that include staff work , 

and that they have insight into the administration's recruitment efforts . As an aid to 

understanding the organization and work in personnel management has theories of New 

Public Management, Max Weber's bureaucracy and Elton Mayo's Human Relations School 

studied and has also been helpful in the interpretation of the results. 

 

The results showed that the City of Luleå recruitment efforts have been functioning, although 

there are areas of improvement that could enhance their recruitment process further. 

 

Key concepts: New Public Management, organization, recruitment 
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2 INLEDNING 

Rekrytering har kommit att bli ett viktigt medel för att jobba med en kommuns utveckling, 

samtidigt som det även kan ses som ett problem då det är viktigt att ha en väl utarbetad 

rekryteringsprocess för att säkra att rätt person anställs till rätt plats. Det gäller att det finns en 

medvetenhet hos personalen om detta problem så att de arbetar än mer med att utveckla en 

rekrytering som fungerar. Detta har lett till att det har blivit ett allt mer strategiskt tänkande 

när det gäller rekrytering där visioner och planer för hur arbetet skall se ut har utarbetats på 

organisationer för att säkerställa att de anställer rätt personer. Till skillnad från förr är 

rekryteringsprocessen allt mer regelstyrt och medvetenheten om vikten av detta har blivit allt 

högre. Samtidigt som detta blivit medvetandegjort är fortfarande arbetslösheten hög ute i 

landet vilket medför att det finns en stor tillgång på ny personal men det är allt viktigare att då 

se över så att rätt person anställs då antal sökande för utannonserade tjänster blir allt högre. 

Trots väl utarbetade rekryteringsprocesser finns det inga garantier för att rätt person anställs 

och en felrekrytering kan medföra stora kostnader och ett lidande både för personen och 

arbetsgivaren. Framfarten av New Public Management som organisationsform har lett till en 

allt mer ökad kontroll och effektivisering av den offentliga sektorn vilken även kan speglas 

vad gäller rekryteringsarbetet på kommunen då de gjort en processkartläggning över hela HR-

området för att kunna effektivisera samt få en samsyn för hela organisationen gällande alla 

arbetsområden. Tydliga riktlinjer för hur rekryteringen skall gå till är också något som skapats 

vilket gör rekryteringsförfarandet effektivare och mer kontrollerat då samtliga förvaltningar 

skall arbeta efter dem. 

 

Mitt intresse för detta ämne kommer ursprungligen från ett uppdrag av Luleå kommun som 

hade en idé omkring att undersöka deras processkartläggning inom HR och hur det har 

fungerat ute på de olika verksamheterna. Efter diskussioner med kontaktpersonen på 

kommunen ledde detta till att ett val gjordes där arbetet kom att fokusera på 

rekryteringsprocessen då detta är en ständigt levande process då det rekryteras mycket 

personal. Rekrytering är även något som jag finner extra intressant inom HR-arbetet samt har 

förhoppning att arbeta med i framtiden vilket gjorde att detta arbete även gav en chans att få 

mer kunskap inom ämnet. 
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2.1 LULEÅ KOMMUN 
Luleå kommun är en politiskt styrd organisation och det är de som av medborgarna är 

förtroendevalda som är högst ansvariga för kommunens verksamhet. De förtroendevalda är 

med i det högst beslutande organet, vilket är kommunfullmäktige. Det är där beslut tas om 

vad som skall ske i kommunen. Av kommunfullmäktige utses nämnder och styrelser, vilka är 

de som i sin tur skall se till att arbetet i de kommunala verksamheterna blir utfört. Nämnderna 

har alla olika områden som de ansvarar för och utifrån Luleå kommuns övergripande mål ska 

de bryta ner dem till mål som passar den verksamhet de ansvarar för. Kommunstyrelsen är det 

organ som övervakar de olika nämndernas verksamheter men även övriga kommunalt ägda 

verksamheter. De är även de som skall leda och se till att de olika förvaltningarna samordnas 

på ett väl fungerande sätt. Det finns 11 förvaltningar i Luleå kommun och de består av 

medarbetare och det är de som utför det arbete som nämnderna och de förtroendevalda 

beslutar om. En nämnd övervakar oftast en förvaltning, men i vissa fall ligger förvaltningarna 

direkt under kommunstyrelsen. Slutligen finns en kommunrevision som är de som ansvarar 

för att kontrollera så att allt sker som det ska genom granskning och utvärdering. Det är även 

kommunrevisionen som arbetar för att Luleå kommuns verksamheter skall vara så effektiva 

som möjligt (Luleå kommun, 2014). 

 

På Luleå kommuns elva förvaltningar arbetar cirka 6400 medarbetare (Luleå kommun, 2014). 

Detta innebär att personalomsättningen är stor och det finns ett stort behov av att ha väl 

fungerande processer vad gäller rekrytering. Att rekrytera rätt person till rätt plats är en 

otroligt viktig process som bör fungera väl samt ha väl utarbetade metoder för hur en 

rekrytering skall gå tillväga, allt från annonsering till själva anställningsögonblicket och 

introduktionen. Finns inte ett välfungerande arbetssätt för rekrytering finns risken att fel 

person anställs och det kan ha förödande följder och skapa kostnader som hade kunnat 

undvikas om rätt person för tjänsten hade anställts direkt. År 2010 gjorde Luleå kommun en 

processkartläggning där alla de olika arbetsprocesser inom HR kartlades och strategier för hur 

kommunen skulle arbeta med de olika momenten utformades. Detta arbete med 

kartläggningen gjordes av representanter från HR-funktionen på Luleå kommun men även 

med hjälp av representanter från de olika förvaltningarna. Detta gjordes för att få en struktur 

där alla kommunens förvaltningar arbetar på ett likvärdigt sätt gällande alla delar av HR-

arbetet. Processkartläggningen består av styrande processer vilka är de övergripande delar 

som styr hur HR-arbetet på förvaltningarna skall utföras och innefattar även de lagar och 

förordningar som styr arbetet. Huvudprocesser är nästa steg och de innefattar allt från 
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rekrytering till avslut av anställning samt det som sker under den pågående anställningen i 

form av exempelvis medarbetarutveckling och kompetensutveckling. Även stödjande 

processer finns och där ingår exempelvis personal- och löneadministration vilka är en 

hjälpande hand för att få huvudprocesserna att fungera som de ska. 

 

Då kommunen är en politiskt styrd organisation är de skyldiga att följa de lagar och regler 

som kommer från politiken och utifrån skattemedel betalas löner ut. Kommunen bör se till 

alla medborgares bästa och arbeta för att ge alla samma chans att kunna få ett arbete. De ska 

både gynna samhället och individerna som lever i det. Kommunen som institution ska arbeta 

för att serva medborgaren vilket leder till att det blir än viktigare att rätt person anställs till rätt 

plats samt med rätt kompetens. Kommunen bör även verka för att behandla alla individer lika 

utan någon diskriminering, vilket även bör beaktas vid nyrekryteringar. Att även se till 

mångfald vid rekrytering är av stor vikt och något som kommunen bör arbeta med och försöka 

nå ut till de underrepresenterade grupperna i samhället. Då Luleå kommun har riktlinjer för 

hur en rekrytering skall gå till kan man se det som ett byråkratiskt styre. Det syftar till att alla 

ska arbeta efter samma arbetssätt med särskilda regler som grund. Dessa riktlinjer syftar även 

till att behandla medborgarna likvärdigt då de söker sig till en tjänst på kommunen. Max 

Weber var en sociolog som ansåg att en byråkratisk organisationsform var det bästa sätter för 

en organisation att verka på och det var byråkratin som skulle leda till en framgång 

(Abrahamsson och Andersen 2005, 42). Läs mer om vad Webers byråkrati innebar i avsnittet 

teoretisk referensram. 

2.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Avsikten med examensarbetet är att beskriva och analysera hur Luleå kommun har arbetat 

med rekrytering för att få en distinkt uppfattning av hur utformandet av arbetsprocessen för 

rekrytering har tillämpats samt om det har varit ett välfungerande arbetssätt på de olika 

förvaltningarna. Ett delsyfte är även att kunna komma med förslag på vad som eventuellt kan 

vara nästa steg med kommunens HR-arbete för att i framtiden kunna ha ett än mer lyckat 

arbete med rekrytering. 

 

De frågeställningar som önskas besvaras är följande: 

 Hur ser rekryteringsarbetet ut på de olika förvaltningarna? 
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 Anser intervjupersonerna att det varit ett framgångsrikt sätt att arbeta efter 

kommunens riktlinjer under en rekrytering? 

 Anser förvaltningarna att de anställer rätt person till rätt plats? 

 Finns det något som de anser fungerat mindre bra och bättre samt finns förslag om 

ändring av upplägget vad gäller rekryteringsarbetet? 

2.3 AVGRÄNSNING 

En avgränsning har gjort då fokus lagts på rekryteringsprocessen och hur Luleå kommun har 

tillämpat den samt hur de tycker att den har fungerat i det dagliga arbetet på förvaltningarna. 

De andra delarna inom processkartläggningen valdes att inte fokusera på då det hade blivit ett 

allt för stort arbeta att undersöka dem alla. Ett val att välja intervjupersoner som har någon 

form av anställning där personalarbete ingick gjordes eftersom syftet är att se hur kommunen 

arbetar med rekrytering och det är de som bäst vet hur det operativa arbetet ser ut. Av de elva 

förvaltningar på Luleå kommun valdes intervjupersoner ut från fem av dem eftersom det hade 

blivit ett allt för omfattande arbete att intervjua personer inom HR från samtliga förvaltningar. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 NEW PUBLIC MANAGEMENT 
På 1980-talet växte sig New Public Management (NPM) sig starkare och man övergick från 

det gamla tänket med Progressive Public Administration (PPA) till ett nytt sätt att sköta 

offentlig förvaltning. PPA ville att den offentliga sektorn skulle vara markant skild från den 

privata sektorn vad gäller kontinuitet, affärsmetoder, hur organisationerna var uppbyggda, 

karriärstruktur samt belöningar. I och med NPM:s framväxt togs nya modeller fram för hur 

den offentliga verksamheten skall skötas i framtiden. Det blev en progressivitet med en 

demokratisk ansvarsskyldighet att effektivisera verksamheten samt begränsa korruption och 

slöseri av kompentens. Den offentliga sektorn kom till skillnad från under tiden med PPA att 

inspireras av den privata sektorn där effektivitet och lönsamhet är det som drivit 

verksamheten framåt på ett framgångsrikt sätt. Till skillnad från förr arbetade de för att ta bort 

skillnader mellan den offentliga och privata sektorn och de lade en tyngd på vikten av 

ansvarsskyldighet i fråga om resultat. Redovisning kom att bli en viktig del i detta nya sätt att 

se på ansvar, och kostnadsberäkning samt utvärdering av olika redovisningsmetoder blev ett 

inslag i det nya sättet att styra administrationen i offentlig sektor. Ett högt förtroende för 

marknaden och de privata affärsmetoder skapades och var det som påverkade det nya 

redovisningssystemet. Det som ifrågasattes var om kvalitén skulle förbli densamma då 

effektivisering blev allt viktigare och tiden att utföra arbetet på bästa möjliga sätt inte fanns. 

NPM internationaliserades och spred sig världen över (Hood 1995, 93-95). 

 

Christoffer Hood menar att NPM hade sju olika kännetecken som till stor del skiljde sig från 

det föregående systemet för hur man skulle styra den offentliga sektorn. Dessa sju 

kännetecken kan sammanfattas med att den offentliga sektorn bolagiserades och uppdelades i 

olika enheter beroende på arbetsområde och de fick alla en egen identitet. Det blev en ökad 

konkurrens mellan den privata och offentliga sektorn, samt mellan olika offentliga 

organisationer. Det skedde även en förändring i sättet att göra affärer, samt vad gäller löne- 

och anställningsvillkor då den offentliga sektorn hämtade idéer från den privata sektorn om 

vad man skulle använda för hanteringsmetoder. Den offentliga sektorn blev allt mer 

kostnadseffektiv och sökte efter alternativa och mindre kostsamma tjänster då disciplin och 

sparsamhet vad gäller resurser blev allt viktigare. Ledningen blev allt mer synlig och i och 

med det blev det även en aktivare styrning av den offentliga förvaltningen. Den offentliga 

sektorn utvecklade ett kontrollsystem för prestationer som mättes genom tydliga och mätbara 
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normer som skulle råda på förvaltningarna. En kontroll av den offentliga organisationen 

utvecklades även i form av en mer homeostatisk stil som innebar att exempelvis lönenivån 

baserades på arbetsprestationen istället för utbildningsnivå eller rang i hierarkin (Hood 1995, 

95-97). 

3.2 ELTON MAYO 

Elton Mayo kan ses som grundare av Human relation skolan (HRS) där organisatoriskt 

beteende undersöktes i samband med Hawthorneutredningarna som var en studie som 

utfördes mellan 1924 och 1392 på en fabrik i Hawthorne, Chicago vid namn Western Electric 

Company. Eftersom fabriken hade problem med att få deras medarbetare nöjda och inte fick 

bukt med problemen tog de hjälp av forskare från universitetet Harvard med Mayo i spetsen 

(Abrahamsson och Andersen 2010, 54) Av hawthornestudierna framkom att gruppens 

sammanhållning och normer var mycket viktigt för produktionen och likaså att medarbetarnas 

beteende, känslor samt trygghet var av betydelse i större utsträckning än pengar vilket inte 

ökade produktionsnivån avsevärt. Att arbetsgruppen kände sig betydelsefulla och viktiga 

motiverade dem att arbeta hårdare och producera mer (Abrahamsson och Andersen 2010, 54-

55). Detta resultat som framkom resulterade i att Mayo med hjälp av sina kollegor utvecklade 

human relation skolan som kom att bli ett nytänkande inom organisationsteori. Mayo ansåg 

att Taylorismen och dess fokusering på produktivitet och löpande bandprincipen gjorde att 

individen inom organisationen glömdes bort. Istället fokuserade de på individens psykosociala 

behov och förespråkade vikten av sociala relationer på arbetsplatsen för att nå produktivitet. 

 

HRS huvudfråga var individernas sociala behov och då även samverkan inom 

organisationerna. Om de anställda erhåller en identitet, får en känsla av stabilitet samt känner 

tillfredställelse på arbetsplatsen kommer det leda till att de i större grad samarbetar och känner 

sig motiverade att tillsammans arbeta mot organisationens mål. HRS ansågs som ett bra 

alternativ till det föregångna tayloristiska tänket alternativt som ett komplement till det då 

HRS fokuserade på individen och dess irrationella och oroliga beteende som gav en inblick i 

hur en läroplan för utbildning av chefer kunde utvecklas (Bruce och Nyland 2011, 384-385). 

En huvudfråga inom Mayos teori om Human Relations var att cheferna ska ha en psykologisk 

kontroll över medarbetarna. Cheferna sågs som en elit och den makt de skulle ha över 

medarbetarna skulle utövas mentalt genom kognition och känslor. På detta sätt kunde de få 

medarbetarna att acceptera mindre men ledningen skulle även finnas som ett psykologiskt 

stöd gällande relationer på arbetsplatsen (Bruce och Nyland 2011, 386). En organisations 
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personaladministration skulle arbeta för att göra medarbetarnas prestationer och beteenden 

hanterbara. HRS hade sin grund i organisationspsykologin och ville att de anställda skulle ha 

en begränsad delaktighet och arbetsplatsdemokrati (Bruce och Nyland 2011, 386). 

Mayos HRS spred sig världen över och det finns bestående arv av den än idag inom 

organisationerna. På 1930-talet blev Elton Mayo en stor talesman för Human Relations 

Skolan där organisatoriskt beteende var det som förespråkades. Han var den som sågs som 

grundaren till HRS även om det varit fler inblandade i utvecklingen, men han fick många 

allierade som stod vid sidan om honom. Fler stora och mäktiga aktörer tog till sig hans tankar 

om human relation och ville använda sig av dem för att själva lyckas och få deras företag att 

växa och blomstra (Bruce och Nyland 2011, 388). 

 

Även om Mayos och hans tankar inom Human relation spred sig och blev känt världen över 

har hans idéer fått ta en del kritik. Det har ifrågasatts om olika kontextuella faktorer har 

påverkat resultatet i Hawthorneutredningarna då Western Electric var en organisation som var 

väldigt auktoritär och byråkratisk och hade bristfälliga kunskaper gällande human relation vid 

utredningarnas start. Därav ifrågasätts det om det verkligen var Mayo och hans medhjälpare 

från Harvard som upptäckte de nya tankarna om human relation, utan om det i själva verket 

var så att organisationen började tänka i de banorna kring personalfrågor i och med att de kom 

till fabriken och frågorna uppmärksammades vilket det inte gjort tidigare då et byråkratiska 

styret varit så hårt (Human relations, 1433). Kritikerna menar även att forskarna från Harvard 

redan innan utredningarna började var medvetna om vissa av de mänskliga faktorernas 

påverkan på produktionen. Därav kritiseras det som kom att kallas Hawthorneeffekten då 

detta inte var en ny upptäckt utan en kunskap som redan funnits på amerikanska fabriker 

(Hassard 2012, 1434). 

3.3 HRM-BEGREPPET 

Elton Mayo som grundade Human Relations är den person som står som inspiration för det 

som idag kallas för Human Resource management vilket är det arbetssätt som florerar på 

organisationer i dagens samhälle (Lindmark och Önnevik 2011, 31). För att förstå HRM-

begreppet är det viktigt att dela upp ordet för att se innebörden. Human innebär att man skall 

se medarbetaren som en människa som har olika behov och känslor, resource innebär att man 

ser människan som en resurs då denne faktiskt kostar organisationen pengar och management 

handlar om vikten av ett strategiskt ledarskap (Lindmark och Önnevik 2011, 23-25). HRM har 

motivation av medarbetarna som en stor huvudfråga, men även människosynen samt 



8 

 

arbetstillfredsställelse är två viktiga inslag. Dessa tre nyckelord är framtagna från McGregor, 

Herzberg och Maslows tankar vilka är de som lagt grunden för begreppet HRM (Lindmark 

och Önnevik 2011, 32). 

3.4 MAX WEBER – LEGAL AUKTORITET, IDEALTYPEN 

Max Weber var en sociolog som förespråkade en byråkratisk organisationsform. 

Abrahamsson och Andersen (2010) beskriver hur han använde sig av en idealtyp som kunde 

hjälpa till vid undersökning av en organisations funktion. Han talade om legalt 

auktoritetsutövande vilket var idealet som eftersträvades. Det optimala var då en byråkratisk 

administrativ stab där den högste chefen blivit utpekat att ha makten samt att denne har den 

kompetensen som krävs. Under chefen verkar tillsatta tjänstemän som tillsammans bildar den 

administrativa staben. Den administrativa staben skall verka efter ett antal kriterier vilka bland 

annat innebär att de finns en klart definierad tjänstehierarki, de olika befattningarna har sina 

bestämda kunskapsområden, befattningshavarna är utifrån fritt urval kontraktsanställda och 

kandidater tillsätts för de olika befattningarna efter tekniska kvalifikationer. Lönerna är olika 

beroende på var i hierarkin man är och det finns ett system som innebär att man kan 

befordras. Det finns även en strikt disciplinsordning och kontroll av de anställda. 

Tjänstemännen är enbart underkastade formella plikter men är personligt fria och de är även 

fria från ägandet av administrationsmedlen (Abrahamsson och Andersen 2010, 46-47). 

 

3.5 FREDRICK W. TAYLOR – RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS 

Abrahamsson och Andersen beskriver i sin bok Organisation – att beskriva och förstå 

organisationer vetenskaplig företagsledning, eller Scientific Management, vilket är en 

organisationsform som Fredrick W. Taylor utvecklat. Taylor syftade till att öka 

produktiviteten främst inom den privata sektorn även om den offentliga sektorn också har 

använt sig av hans tankesätt (Abrahamsson och Andersen 2010, 25). Taylor menade att 

organisationerna måste ha en systematisk företagsledning där slöseri på grund av en 

produktion som inte är effektiv minimeras. Han ansåg att det alltid finns ett bättre och mer 

effektivt sätt att utföra specifika arbetsuppgifter på och att det krävdes rätt person på rätt plats 

i organisationen. En mer jämlik relation skulle finnas mellan ledning och medarbetare och det 

var viktigt att medarbetarna kunde utvecklas till det maximalt möjliga och därmed ha 

möjlighet till befordring inom organisationen (Abrahamsson och Andersen, 2010, 26-27). 
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Genom att dela upp arbetsprocessen i olika delar vanns både tid och effektivitet vilket gjorde 

att Taylor blev en stor huvudman för rationaliseringsrörelsen. Taylor menade att den som 

själv utför arbetsmomentet inte kan se vad för förbättringsbehov som finns i processen utan 

det bör vara någon utomstående som genom observation ser hur arbetet systematiskt kan 

kartläggas (Abrahamsson och Andersen 2010, 30).  

3.6 REKRYTERING 
Detta avsnitt grundar sig på Malin Lindelöws syn på hur en rekrytering skall gå tillväga där 

hon i boken Kompetensbaserad personalstrategi beskriver detta steg för steg. 

 

Det är viktigt att en organisation ser medarbetarna som en resurs. Det är de som skall arbeta 

för att nå organisationens mål och att ha förtroende för att de kan utföra detta är viktigt men i 

första läget är det som chef viktigt att anställa rätt person för arbetet. Det är där grunden ligger 

och det är under rekryteringsförfarandet som det skall undersökas om den eventuella 

kandidaten uppfyller de krav som krävs för att klara de arbetsuppgifter som den vakanta 

tjänsten innebär. Om inte rätt person anställs kan det komma att kosta organisationen pengar 

då det kan innebära förluster på grund av underprestation alternativt om personen är 

destruktiv och inte samarbetar som önskat (Lindelöw 2008, 17-20). 

3.6.1 Kravspecifikation 

När organisationen står inför en rekrytering är det en förutsättning att de tar fram en 

heltäckande kravspecifikation för vilka krav och kompetenser som krävs för befattningen som 

skall tillsättas. Struktureras kravspecifikationen upp på ett bra sätt ska det tydligt framgå och 

beskriva vad för utbildning som krävs för tjänsten, om det krävs någon speciell erfarenhet, 

vilka formella respektive reella kunskaper den sökande bör ha samt vad för kompetenser som 

krävs. Även den sökandes intresse och utvecklingspotential samt övriga praktiska 

förutsättningar och krav som kan krävas för arbetet bör tas med i kravspecifikationen 

(Lindelöw 2008, 72). 

3.6.2 Attrahera nya medarbetare 

Att attrahera rätt personer att söka tjänsten är en oerhört viktig del i rekryteringsförfarandet. 

Om organisationen inte når ut till rätt grupp människor kan de inte rekrytera rätt person till 

rätt plats. För att attrahera nya medarbetare gäller det att som organisation ha ett varumärke 

som de förknippas med samt att de ses som en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att man i 

marknadsföringssyfte har ett väl utarbetat budskap om bad man som organisation står för. Det 
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är även viktigt att välja rätt kanaler för annonsering där man bäst når ut till målgruppen. Att 

annonserna är välplanerade och strukturerade för att fånga de sökande är även det en viktig 

del och den utarbetade kravspecifikationen skall stå som grund för annonsutformningen 

(Lindelöw 2008, 105-109). 

3.6.3 Urval av arbetssökande 

När ansökningstiden för en utannonserad tjänst går ut står organisationen inför ett 

urvalsarbete. De inkomna ansökningarna ska gås igenom och i det första skedet handlar det 

om att välja bort de som inte kvalificerar sig och har de kompetenser och färdigheter som 

kravspecifikationen kräver. De som uppfyller krav om utbildning och erfarenhet väljs ut och 

gås igenom mer grundligt och i det steget är det de komplexa och kvalitativa kraven som 

undersöks. Därefter tas ett beslut om vilka som skall kallas till intervju. Det är viktigt att 

rekryteringsgruppen har en strukturerad intervju både för att organisationen skall kunna 

säkerställa att den viktigaste informationen fås av den sökande kandidaten men även så att 

denne känner sig trygg vid intervjutillfället. Under intervjun är det viktigt att bortse från 

eventuella fördomar och första intryck som fås och istället ha ett öppet sinne under hela 

intervjutillfället och inte göra några generaliseringar (Lindelöw 2008, 118-123). När 

intervjuerna är avklarade och de slutgiltiga beskedet skall tas kan en bedömningsmatris vara 

till hjälp där de olika kraven som ställs upp i kravspecifikationen bedöms för de olika 

kandidaterna för att underlätta så att rätt person anställs (Lindelöw 2008, 150).  

 

Referenstagning är ett komplement som innan beslut tas kan säkerställa att rätt bild har fåtts 

av den sökande då tidigare arbetsgivare får ge sin bild av dennes tidigare arbetsprestationer. 

Det är även viktigt att referensintervjun är strukturerad på ett sätt så att tillräckligt med tid 

finns för att ta reda på den information som krävs samt att en intervjuguide som kan användas 

som stöd finns. Det kan vara en god ide att referensen får tala fritt om den sökande och ge sin 

bild av denne (Lindelöw 2008, 150-152). Det blir allt vanligare att olika tester används för 

urval. Det kan handla om olika arbetspsykologiska-, kunskaps- och personlighetstester men 

även att man ensam eller i grupp får utföra arbetsprover i form av uppgifter som skall lösas 

och som observeras och bedöms utifrån hur väl man klarade uppgiften. Detta brukar vara 

vanligt vid tillsättning av högre tjänster alternativt där någon specialkunskaps krävs 

(Lindelöw 2008, 156). 
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3.6.4 Beslut om tjänstetillsättningen 

Beslutet om vem som får tjänsten skall sedan tas utifrån de olika momenten i 

urvalsförfarandet. Det är viktigt att beslutet tas utifrån en helhetsbedömning av de kandidater 

som återstår. Olika kriterier som man kan gå efter vid beslutsfattande är om personen har det 

som krävs utifrån kravspecifikationen eller om det finns en utvecklingsmöjlighet för denne 

om någon del saknas. Den relativa vikten av de olika kraven skall bedömas för att se om 

personen passar för tjänsten. Det är även viktigt att kandidaterna bedöms som människor där 

man ser om kompetensområdena kan samverka och bilda en helhet som fungerar för tjänsten. 

Det är även viktigt att beakta mätfel vid eventuella tester då det kan skilja väldigt lite mellan 

två kandidater men den med högst resultat är inte alltid den bäst lämpade för tjänsten. 

Slutligen är det även viktigt att ta hänsyn till övriga faktorer som kan påverka, det kan bland 

annat innebära tillgänglighet och lönesättning. När den slutgiltiga personen tackat ja till 

tjänsten och papper är påskrivna är det viktigt att meddela de övriga sökanden att de tyvärr 

inte är aktuella för tjänsten (Lindelöw 2008, 182-190). 

3.6.5 Introduktion för den nyanställde 

Det sista och ett otroligt viktigt steg i rekryteringsprocessen är introduktionen för den 

nyanställde. Introduktionen och det första bemötandet den nyanställde får av sin nya 

arbetsplats lägger grunden för den nyanställdes kommande attityd och känsla för sitt arbete. 

Introduktionen syftar till att genom en väl utarbetad plan för den första tiden på nya arbetet 

skapa förutsättningar för denne att snabbare komma in i rollen som krävs för sin nya 

befattning och därmed leder det till att denne snabbare ska kunna prestera (Lindelöw 2008, 

192). Varje organisation bör ha en övergripande struktur för introduktionen som gäller för alla 

anställda inom organisationen. Detta skapar en gemensam bild av organisationens regler och 

policys som skall följas, vilka arbetssätt som de ska arbeta efter och det är även viktigt att alla 

får en övergripande bild av hela organisationen, inte bara över den aktuella arbetsplatsen 

denne ska verka på. Trots detta bör även en individuell introduktion anpassas efter individen 

som nyanställs eftersom olika krav ställs på olika befattningar. Eftersom alla individer är olika 

bör man även se till den nyanställdes personliga förutsättningar och utarbeta introduktionen 

utifrån det. Gör man det kommer introduktionen uppfattas som lärorik och de kommer 

uppfatta att de fått ett gott mottagande så att trivsel skapas, samtidigt som organisationen 

vinner på det då den nyanställde kommer arbeta med goda resultat (Lindelöw 2008, 193).  
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Uppföljning är en viktig del av introduktionen som blir ett kvitto på om rekryteringen varit 

lyckad samt om förbättringsområden finns, eller om man rent av ser framgångsfaktorer som 

de kan använda sig av vid kommande rekryteringstillfällen. Uppföljningen ger både chefen 

och den nyanställde tillfälle att komma med synpunkter på vad som varit bra samt mindre bra. 

Detta är feedback som ger en positiv effekt för båda parter (Lindelöw 2008, 200-201). 

3.7 CENTRALA BEGREPP 
Nedan presenteras de begrepp som varit centrala genom denna uppsats vilka är organisation, 

New Public Management och Rekrytering. 

 

Abrahamsson och Andersen (2005) definierar begreppet organisation enligt följande: 

 

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

givna mål”. 

 

Denna definition av organisation är den som står som grund i denna uppsats där en offentlig 

organisation som en kommun är arbetar efter mål framtagna av politiker och tillsammans skall 

de verka efter dessa. 

 

New Public Management är en organisationsform som kommit att bli ledande inom offentlig 

sektor och nedan finner ni den definition som används i detta arbete. 

 

”En organisationsform som kom att inspireras av den privata sektorn där effektivitet och 

lönsamhet blev allt viktigare inslag inom den offentliga sektorn samt en skärpt kontroll inom 

organisationen” (Hood, 1995). 

 

Granberg (1998) definierar rekrytering i sin bok Personaladministration och 

Organisationsutveckling enligt följande: 

 

”Åtgärder som syftar till att tillgodose behovet av personal”  

 

Dessa åtgärder innefattar alla moment inom rekryteringskedjan, allt från det att behovet 

uppstår tills att den nyanställde skall introduceras på sitt nya arbete. 
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3.8 CENTRALA TEORIER 

De teorier som är centrala för denna studie och dess analys är New Public Management, Elton 

Mayos Human Relation skola och till viss del även Max Webers byråkrati och Fredrick W. 

Taylors tankar om vetenskapliga styrande. Malin Lindelöws forskning och tankar om 

rekrytering har legat till grund för denna studie men används inte så stor del vid analysen. 
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4 METODOLOGISK ANSATS OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta avsnitt presenteras den metodologiska ansatsen samt tillvägagångssättet för detta 

arbete. Datainsamlingen är gjord tillsammans med en studiekamrat då hon valt en annan del 

i Luleå kommuns processkartläggning. Detta ledde till att våra intervjuer slogs ihop och 

utfördes vid samma tillfälle men med uppdelade ämnesområden då jag fokuserat på 

rekrytering och hon på strategisk kompetensförsörjning. 

4.1 METODOLOGISK ANSATS 

Denna studie har en kvalitativ ansats där fokus ligger på att få en djupare förståelse för Luleå 

kommuns rekryteringsprocess. Genom att en kvalitativ metod är vald har litteraturen och 

datamaterialet läst som en helhet för att sedan gå in på att se vikten av textens delar samt se 

till den kontext som de befinner sig i (Esaiasson et al 2012, 210). Det kvalitativa synsättet 

innebär att individen är en del av omvärlden som ses som subjektiv och verkligheten är en 

konstruktion som är både individuell, social samt kulturell (Backman 2008, 53). Att använda 

sig av en kvalitativ ansats är det som sågs som mest lämpad för denna studie då det 

möjliggjorde att kunna gå djupare in på det aktuella ämnet. 

4.2 DATAINSAMLING 

Datainsamling till detta examensarbete har utförts genom nio stycken semistrukturerade 

intervjuer med personer som arbetar med HR-frågor på Luleå kommun. Detta upplägg valdes 

då intervjun delades upp i olika ämnen samt att intervjufrågorna kom i en bestämd följd samt 

med en möjlighet till följdfrågor. Intervjupersonerna gav även sin syn på de olika 

frågeområdena och utifrån dem kunde jämförelser av de olika svaren göras och ligga till 

grund för att möjliggöra den kvalitativa analysen (Lantz 2007, 33). Ett mail med information 

om syftet med intervjun skickades till de utvalda personerna och det fick de svara på om de 

ville ställa upp, samt när det passade dem att utföra intervjun (se bilaga). 

 

En insamling av sekundärt material har även gjorts innehållande processbeskrivningar samt 

riktlinjer för Luleå kommun gällande rekrytering som tillhandahölls av kontaktpersonen på 

kommunen. Det sekundära materialet som kommunen tillhandahöll i ett förberedande skede 

användes som hjälp vid upprättande av en intervjuguide som skulle användas som stöd vid 

intervjuerna. Samma intervjuguide användes för samtliga intervjupersoner. Detta för att få 
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semistrukturerade intervjuer som underlättar att komma fram till svar på de frågeställningar 

samt syftet som önskas besvaras i detta examensarbete. 

 

Intervjuerna skedde på de anställdas kontor då det är en fördel eftersom de känner sig hemma 

där vilket kan leda till att de känner sig bekväma och öppnar sig i större utsträckning än om de 

hade befunnit sig på en ny och okänd plats. Varje intervju pågick i cirka 45 minuter. Efter 

godkännande av intervjupersonerna spelades intervjuerna in och de blev informerade om att 

intervjun är helt konfidentiell och frivillig samt att de när som helst kan avbryta intervjun om 

de inte ville fullfölja den. Även en presentation av studiens syfte samt vad det insamlade 

materialet skulle komma att användas till informerades innan intervjuns start. Denna 

inledning ökade sannolikheten att de skulle känna sig trygga under intervjun samt att de i och 

med detta även skulle känna sig bekväma att tala fritt om rekryteringsarbetet (Ejvegård 2009, 

52-53). Som avslut på varje intervju tackades intervjupersonerna för deras medverkan och de 

fick frågan om de godkände att kontakt fick tas om eventuella följdfrågor skulle komma att 

dyka upp under ett senare skede. Samtliga intervjupersoner ville även efter förfrågan ta del av 

materialet efter färdigställandet av examensarbetet (Ejvegård 2009, 55). 

4.3 URVAL 
Urval av intervjupersoner skedde efter tips av Luleå kommuns personalkontor då de 

informerade om alternativa anställda med olika bakgrunder samt specialiteter som kunde 

passa som intervjupersoner för detta examensarbete. Efter det gjordes ett val utifrån de 

föreslagna personerna som tycktes passa bäst in till denna undersökning vilket ledde till att 

urvalsgruppen slutligen bestod av de nio intervjupersonerna. De som valdes ut arbetade på 

förvaltningar som handhar övergripande personalfrågor, arbetsmarknadsfrågor, 

stadsbyggnadsfrågor, människor och socialfrågor samt barn och utbildningsfrågor. Detta urval 

gjordes för att få olika perspektiv på rekryteringsprocessen samt för att se om det finns 

skillnader mellan så kallade ”mjuka” och ”hårda” förvaltningar då vissa arbetar med 

människor i sin dagliga verksamhet medan andra har en annan typ av inriktning på sin 

verksamhet och är mer tekniskt inriktade. Två av intervjupersonerna representerar samma 

förvaltning då detta är en av de största inom Luleå kommun, med flest medarbetare. 

4.4 INTERVJUPERSONERNA 
Intervjupersonerna som valts ut till detta arbete har alla olika befattningar men alla är 

verksamma inom HR-området med arbetsuppgifter som innefattar personalarbete. Några 



16 

 

innehar chefsbefattningar och arbetar med förvaltningsövergripande frågor medan andra har 

olika tjänster som innefattar arbetsuppgifter med rekrytering samt kompetensförsörjning och 

fungerar som ett stöd till cheferna. De har alla arbetat olika länge åt kommunen och de har 

alla olika teoretiska bakgrunder även om de flesta har någon typ av personal- eller 

ledarskapsutbildning i botten. Fem kvinnor samt fyra män valdes ut som intervjupersoner 

vilket gav en jämn könsfördelning och chansen att se om det skulle finnas skillnader mellan 

de olika könens tankar kring rekryteringsarbetet. Av de utvalda intervjupersonerna har tre 

stycken varit med vid upprättandet av HR-processerna som skedde 2010. De valdes ut för att 

får en bakgrund och en djupare inblick i hur de tänkte vid upprättandet samt hur arbetet med 

det gick till, men även hur de upplevt att det fungerat i praktiken under dessa år fram tills 

idag. Det gemensamma är att alla de utvalda intervjupersonerna är verksamma inom HR-

området och är en del i rekryteringsarbetet som sker inom den förvaltning de arbetar för. 

4.5 ETIK 

Något som är av stor vikt vid en undersökning av detta slag är att man är medveten om vad 

som är etiskt rätt och vilken moral som bör tillämpas. Detta framförallt för att skydda de 

intervjupersoner som intervjuats. Det är viktigt att etik och moral beaktas och att man inte gör 

något som inte ses som acceptabelt samt att det inte strider mot några regler för vad som är 

tillåtet, och att rätt tekniker samt metoder används i undersökningens alla dess delar (Ejvegård 

2009, 148). Vid ett handledningstillfälle diskuterades om det var etiskt rätt att skriva ut 

kommunens namn då det skulle innebära att deras arbetssätt avslöjades. Efter ett samtal med 

kontaktpersonen på Luleå kommun valdes ändå att ha med kommunens namn då denne sade 

att de står för deras arbete och inte har något de vill dölja. Däremot gjordes ett medvetet val 

att inte skriva ut de olika förvaltningarnas namn för att skydda både intervjupersonen och 

verksamheten. Ställs man inför etiska samt moraliska problem är det viktigt att reflektera över 

vad som är rätt och inte ta några förhastade beslut som kan medföra att forskningen får ett 

otillförlitligt innehåll (Ejvegård 2009, 155). 

4.6 BEARBETNING AV DATA 

Efter att intervjuerna var utförda transkriberades de inspelningar som gjorts för att lättare 

kunna utföra en analys av arbetet. Därefter sorterades datamaterialet upp i de olika 

frågeställningarna för att sedan kunna ta nästa steg i analysen och jämföra intervjupersonernas 

svar. Datamaterialet analyserades genom tolkning av intervjupersonernas intervjusvar för att 
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få en fördjupad inblick i svaren samt dra slutsatser utifrån dessa. Analysen utgick från de fem 

övergripande frågeställningarna för denna uppsats som tillsammans med kommunens 

rekryteringsriktlinjer även har varit vägledande vid utformandet av intervjuguiderna. 

Resultatet är uppdelat i rubriker baserat på de olika frågeområdena i intervjuguiden och står 

som grund för dess uppdelning där strategiskt personalarbete är baserat på intervjuguiden för 

intervjupersonerna som varit med vid upprättandet av processkartläggningen och operativt 

personalarbete på intervjupersonerna ute på förvaltningarnas intervjuguide. 

4.7 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Denna undersöknings validitet kan anses god då den genom intervjuer med personer insatta i 

rekryteringsarbetet har mätt det som avsetts att mäta (Ejvegård 2009, 80). Trots detta skulle 

en större undersökning med fler intervjutillfällen varit önskvärt för att få ett allt mer 

generaliserbart underlag då fler intervjuer hade gett en allt större bild av 

rekryteringsförfarandet på de olika förvaltningarna. Främst fler rekryterande chefer hade varit 

önskvärt då det är de som operativt arbetar med rekrytering och anställer sin egen personal, 

även om de intervjupersoner som intervjuats också haft en god inblick i hur 

rekryteringsarbetet på deras förvaltningar ser ut. Reliabiliteten för denna undersökning är stor 

då intervjuerna är väl utförda och urvalet kan anses representativt där tillfälligheter inte har 

kunnat påverka resultatets utgång (Thurén 2007, 26). Intervjupersonerna gav ett gott intryck 

och var hjälpsamma under intervjuerna vilket gör att resultatet som framkommit kan ses som 

tillförlitligt. Resultatet har även varit användbart och ger en tydlig bild av hur läget på 

förvaltningarna ser ut idag då urvalet varit nog stort även om en större urvalsgrupp hade varit 

önskvärt om mer tid för intervjuer hade funnits. 

4.8 METODPROBLEM 

Att ha intervjuer som metod anses som det bästa för detta examensarbete då ett fördjupat 

resultat kan uppnås med intervjuer vilket inte hade varit möjligt med exempelvis enkäter då 

inga följdfrågor varit möjliga att ställa samt att en hög svarsfrekvensen vid enkäter inte är att 

förlita sig på. Genom att intervjuer gjordes kunde ett innehållsrikt resultat fås vilket gav denna 

undersökning hög kvalitet. Ett metodproblem som stöttes på vid urvalsförfarandet var att en 

intervjuperson som valts ut med hjälp av representanter från HR-funktionen inte längre var 

kvar i tjänst vilket ledde till att det blev nio intervjuer istället för tio som var tänkt från början. 

Vid ett planerat intervjutillfälle hade intervjupersonen glömt att denne hade bokat in tid för 
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intervju vilket ledde till att en ny tid nästkommande dag bestämdes vilket även innebar att 

intervjupersonen ville ha intervjuguiden skickad till sig i förväg. Detta är något som 

möjligtvis kan ha påverkat resultatet då intervjupersonen hann läsa frågorna i förväg och 

förbereda vad denne skulle svara på frågeställningarna.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenterat det resultat som framkommit av datainsamlingen. Bakgrunden till 

processkartläggningen, det vill säga det strategiska HR-arbetet som sker centralt via HR-

funktionen presenteras först följt av det operativa HR-arbetet som är det som sker ute på de 

fem olika förvaltningarna. Efter varje citat görs en kortare analys av det intervjupersonen 

sagt. 

5.1 STRATEGISKT PERSONALARBETE 

Strategiskt personalarbete är det arbete som sker centralt på Luleå kommun och i detta fall 

via HR-funktionen som är de som har framtagit den processkartläggning och 

rekryteringsriktlinjerna som de olika förvaltningarna skall arbeta efter. 

5.1.1 Bakgrund till upprättandet av processkartläggningen på Luleå kommun 

Luleå kommun upprättade en processkartläggning inom HR för att få en struktur på arbetet då 

de upplevde att de arbetade på ett bra sätt men kanske inte tillräckligt effektivt. De ville även 

få en samsyn gällande de flöden som finns i personalarbetet som skulle gälla för hela 

organisationen, då Luleå kommun är en och samma arbetsgivare, även om de är uppdelade i 

olika förvaltningar. Genom processkartläggningen önskades även kvalitet och effektivitet 

gällande alla delprocesser så att man ute på förvaltningarna lär sig att arbeta efter dessa och i 

och med det göra rätt saker på rätt sätt. De ansåg att HR spelar en viktig roll och att tydliggöra 

dess roll och ansvar var viktigt och även att tydliggöra den koppling från HR-funktionen till 

de övriga rollerna som finns ute i organisationen. Processkartläggningen kunde även ses som 

en nystart då det gav kommunen tillfälle att se över gamla dokument och förnya samt 

förbättra redan befintliga arbetssätt. Detta arbete skulle även upprättas för att underlätta för 

cheferna genom att de kan använda de utformade processerna som stöd i deras dagliga arbete 

vilket sparar tid och skapar ordning och reda i arbetet vare sig det gäller arbetsmiljö, 

kompetensförsörjning eller rekrytering. De ville åstadkomma ett arbetssätt som gör att chefen 

vet hur flödet inom ett visst område ser ut från början till slut, och att de med stöd av detta kan 

arbeta på ett smidigare och bättre sätt på den egna förvaltningen. 

 

Det handlade om att på något sätt skapa en samsyn kring HR och kring de flöden vi har, och 

att skapa kvalitet och effektivitet i de här processerna, att göra rätt saker på rätt sätt.” 
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Av citatet ovan kan man se en indikation av hur NPM speglas i det dagliga arbetet på dagens 

kommuner då det blivit allt mer fokus på effektivitet. Genom att de valt att se över och 

upprätta en processkartläggning har det lett till att personalarbetet effektiviserats men även att 

en struktur har skapats som skall råda inom hela organisationen. 

 

Vid uppstarten av processkartläggningen tillsattes en styrgrupp som fick i uppdrag att genom 

föra arbetet. De försökte se vilka flöden de hade och klargöra ett nuläge och utifrån det se vad 

för förbättringsområden som fanns. HR-representanter från de olika förvaltningarna var med 

och fick komma med sina åsikter och tillsammans kom de fram till de processer som var 

viktiga att lyfta fram. Däremot var det HR-funktionen som strategiskt sett var bäst lämpade att 

göra processkartläggningar, även om samtliga förvaltningar var representerade och 

involverade. Alla områden inom HR identifierades och delades i sin tur in i huvudprocesser 

samt underliggande processer vilket formade ett schema som gjorde det lättare att i sin tur 

göra en fördjupning inom varje enskild del och rutinbeskrivningar upprättades. En konsult 

kopplad till personalsystemet som Luleå kommun använder sig av var med som stöd och 

hjälpte till med utformning och upplägg av kartläggningen. 

 

”Vi började med att identifiera alla områden, delområden. Sedan delade vi in dem i 

huvudprocesser och gjorde ett schema över hur det såg ut, och det vart utgångsläget för att 

fördjupa sig i respektive process”. 

 

Genom att de strategiskt arbetade med att identifiera alla områden, som citaten ovan nämner, 

kunde de på ett enkelt sätt se hur deras HR-arbete såg ut. Genom att de gjorde en identifiering 

av dessa skapades en bättre syn samt att de kunde arbeta vidare med att effektivisera detta för 

att i slutändan vinna på det då det både blir kostnadseffektivare och lättare för cheferna runt 

om i organisationen att veta hur de skall arbete på rätt sätt vilket skapar en produktivitet som 

kanske inte fanns förr. 

5.1.2 Arbetsprocesserna i praktiken 

Ett huvudsyfte med processkartläggningen var att tydliggöra de olika delprocesserna så att 

cheferna runt om i organisationen blir medvetna om dem. Det är något som representanterna 

från HR-funktionen anser varit framgångsrikt, även om det finns arbete kvar att göra innan de 

fungerar fullt ut runt om i kommunens verksamheter. Cheferna har däremot utifrån 

kartläggningen kunnat lära sig att tänka i processform vilket varit en förhoppning som HR 
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haft då de upprättade dessa. De anser däremot att de inte används fullt ut. Det finns vissa 

processer som de anser vara mer levande och det är bland annat rekrytering. Rekrytering är ett 

ständigt pågående flöde och därav har den processen blivit mer levande än andra som kanske 

hamnat lite mer i bakgrunden. 

 

”Utifrån uppdraget att vi skulle tydliggöra våra HR-processer så har vi gjort det men vi är i 

en fas där vi inte riktigt använder dom fullt ut. Vi har gjort det till litegrann hyllvärmare idag, 

och det finns ett utvecklingsområde att jobba vidare med det”. 

 

Som citatet ovan nämner så upplever intervjupersonerna att de kommit en bra bit på vägen 

men att det möjligtvis har stannat av och alla processer används inte fullt ut som de hade 

hoppats. De bör åter igen uppmärksamma dessa processer och för att göra det är ett 

tydliggörande av dessa nödvändig där cheferna påminns om att de finns och att de bör arbeta 

utifrån dem. 

 

Om en nyanställd chef påbörjar sitt arbete kan de gå in i de olika delprocesserna och i och 

med det snabbt se hur Luleå kommun tänker i de olika momenten och utifrån det komma in i 

arbetet och veta vad denne har att förhålla sig till. Det som kan anses vara en brist enligt en av 

intervjupersonerna är däremot det tekniska, eftersom det hade varit önskvärt att utifrån varje 

processbild kunnat klicka sig vidare och kunna fördjupa sig i respektive del i exempelvis 

rekryteringsprocessen. Exempelvis att man fick upp ett dokument som ytterligare tydliggjorde 

vad som gäller för just det området. Detta anser intervjupersonen vara ett utvecklingsområde 

som bör lyftas mer och skulle ytterligare underlätta för cheferna i deras arbete ute på 

förvaltningarna. Det är viktigt att tänka att processerna är under ständig utveckling och där 

kan en miss vara att formalia i de befintliga dokumenten inte har reviderats eftersom men det 

är även en grund som de kunnat stå på. 

 

Förutom processerna rekrytering, medarbetarutveckling och strategisk kompetensförsörjning 

så är de andra processerna lite sovande, även om det sker ett bra arbete även kring dessa 

områden men i de delarna tänker cheferna inte lika mycket i processform och det bör lyftas 

fram mer för att lyckas än mer att få en samsyn kring alla delar. Uppdraget att tydliggöra HR-

processerna anses lyckat även om de inte används fullt ut som skulle vara önskvärt vilket gör 

att det finns ett utvecklingsområde. Men det finns goda förutsättningar då organisationen bär 

på en god kunskap. Att få processerna att fungera är en utmaning, de finns där men att få dem 
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att bli ett verktyg i respektive verksamhet är ett område som behöver ses över, hur de ska bli 

levande i det dagliga arbetet.  

5.1.3 Rekryteringsprocessen ur ett strategiskt perspektiv 

Målet med rekryteringen enligt intervjupersonerna som arbetar strategiskt är att Luleå 

kommun ska kunna rekrytera den kompetens de behöver och ha rätt kompetens i tiden. Det 

ska leda till att de får rätt person på rätt plats i organisationen. De ska även försöka vara så 

strategiska som möjligt och arbeta med kompetensförsörjning på lång sikt så att man kan 

förutse vad som kommer att ske i framtiden med exempelvis pensionsavgångar. Luleå 

kommun står inför stora utmaningar då det stundar en stor generationsväxling och samtidigt 

konkurrerar de med andra organisationer som står inför liknande flöden. Det är där de olika 

begreppen inom strategisk kompetensförsörjning kommer in. Hur ska de attrahera nya 

medarbetare så att de ska kunna rekrytera rätt personer, hur ska de arbeta för att behålla de 

befintliga medarbetarna, hur kan de utveckla de redan befintliga medarbetarna så att de 

stannar inom organisationen. De anser att det är även viktigt att se till att de som avslutar sin 

anställning blir bra ambassadörer för Luleå kommun vilket leder till att de talar gott om dem 

som arbetsgivare och på det viset attraheras nya medarbetare att söka sig till kommunen. 

 

”När det gäller rekrytering så är det en ständigt pågående process, vi rekryterar mycket 

människor. Därför är det så kopplat till strategisk kompetensförsörjning eftersom vi måste 

jobba med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla människor i organisationen”. 

 

Av detta citat att döma ser man att Luleå kommun är väl medvetna om deras 

rekryteringsarbete och hur viktigt det är att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. De 

nämner strategisk kompetensförsörjning vilket är något större och övergripande som 

innefattar rekrytering, vilket kan anses bra då de tänker stort vad gäller allt från att attrahera 

den nya medarbetaren till att arbeta för att utveckla de befintliga medarbetarna istället för att 

rekrytera in nya medarbetare i vissa fall. 

 

HR-funktionen har en kommunövergripande samordnande roll när det gäller rekrytering och 

ska se till att förvaltningarna arbetar på samma sätt och att alla regler följs, men även att det 

sker på ett kostnadseffektivt sätt. Strategiskt sett är det HR-funktionen som utarbetar strategier 

och rekryteringsriktlinjer, förhållningssätt, marknadsföring och annonsering. Därefter är det 

upp till varje chef att rekrytera sin personal på rätt sätt i ett direkt flöde och därigenom göra en 
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bra rekrytering ”från ax till limpa”. HR-funktionen finns tillhanda som en stödjande resurs vid 

rekryteringsförfarandet om så behövs. 

 

”Vår roll här på HR-funktionen är en kommunövergripande samordnande roll, vi ska se till 

att det fungerar och att vi är en arbetsgivare och att alla gör på samma sätt. Att vi följer de 

regler som finns och att vi gör det så kostnadseffektivt som möjligt”. 

 

När fokus allt mer läggs på kostnadseffektivitet, vilket är en del i NPM (1995), kan det 

ifrågasättas om kvaliteten förblir densamma då vinst och låga kostnader har kommit att bli ett 

allt viktigare inslag som inte kommunerna förr i tiden arbetade efter i lika stor utsträckning. 

Men det kan även vara så att det i dagens samhälle krävs mer fokus på kostnadseffektivitet då 

vi lever i ett samhälle där allt kostar pengar och priser stiger allt mer. Utan fokus på det skulle 

kommunen kanske inte ha råd att överleva. 

 

Skapas en kontinuitet vad gäller strategisk kompetensförsörjning och rekryteringsprocessen 

som är en del av det kommer det bli lättare att hantera de utmaningar som kommunen står för 

under de kommande 10-15 åren då det kommer att ske en ständig kompetensväxling med 

nyrekryteringar. Det kommer vara en ständigt pågående process och arbetet med att attrahera, 

rekrytera, utveckla och behålla människor i organisationen blir allt viktigare. Luleå kommun 

har utarbetat en årlig rapport när det gäller strategisk kompetensförsörjning där de följer upp 

vad som skett inom organisationen vilket leder till att det tydliggörs vad som behöver arbetas 

mer med och om det är någon speciell kompetens eller yrkesgrupp man bör lägga mer fokus 

på.  

 

Luleå kommun anser det mycket viktigt med omvärldsanalyser där de tittar på hur läget ser ut 

på andra organisationer, vilka krav som ställs, vilka lagar och regler som måste följas. 

Lönebildningen är också en viktig del då de som offentlig sektor inte ligger i topp i löneligan 

utan de måste därför se till att de betalar ut det högsta som de har råd med så att de kan 

konkurrera med övriga privata organisationer. Omvärldsbevakningen sker eftersom de måste 

anpassa sig till det samhälle vi lever i och de måste förhålla sig till det på bästa sätt. Det ligger 

i deras intresse att vara en modern arbetsgivare och att alltid försöka vara lite bättre än andra 

för att kunna attrahera och behålla medarbetare. De tittar även på andra kommuner, hur deras 

arbete ser ut, samt vad Sveriges kommuner och landsting ställer för krav, men även 
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demografiutvecklingen samt in- och utflyttning i kommunen är en viktig del som bör ses över 

återkommande.  

 

”Hur ser lönebildningen ut, vi måste betala åtminstone anständiga löner och naturligtvis 

förhålla oss till de skattemedel vi har, men vi ska använda de på bästa sätt och betal så bra 

löner som möjligt, som vi bara har råd med därför att vi konkurrerar med andra”. 

 

I och med NPM:s framfart har den offentliga sektorn blivit tvungen att konkurrera med den 

privata sektorn i allt högre grad vilket även har lett till en press på kommunen då de inte har 

samma förutsättningar att betala ut lika hög lön som inom en privat organisation. Detta gör att 

de måste arbeta allt hårdare med att få medarbetarna att trivas då löneläget inte kan mäta sig 

med de konkurrenter som finns i den privata sektorn. Som citatet ovan nämner ser vi att de är 

väl medvetna om att de inte alltid kan konkurrera med andra vilket kan anses frustrerande för 

en organisation då de inte kan ge sina medarbetare de löner som de kanske hade önskat. 

5.1.4 Luleå kommuns framtida utmaningar inom rekrytering enligt intervjupersonerna som arbetar 

strategiskt 

Kommunens mål för framtiden grundar sig på att de har ett politiskt uppdrag som består av att 

driva en kommunal verksamhet i alla dess delar. Kommunstyrelsen är de som övergripande 

ger direktiv och varje förvaltning har i sin tur en egen nämnd. Det är på den egna 

förvaltningen som man bryter ner kommunens övergripande mål till sina egna. De 

övergripande målen består av styrkort som sedan bryts ner i den egna verksamheten och 

konkretiserar dem, men i grund och botten har hela kommunen samma huvudmål. Varje år 

följs målen upp och utvärderas genom att de sätter grönt, gult eller rött beroende på hur långt 

de har kommit i den specifika frågan. 

 

Luleå kommun står inför en utmaning då de anser att det kommer vara svårt att få tag på viss 

arbetskraft inom en snar framtid. Detta gäller speciellt vissa yrkesgrupper såsom lärare, 

sjuksköterskor och civilingenjörer inom de tekniska yrkena där Luleå kommun får konkurrera 

med hela marknaden. De menar att detta beror på att demografin inte stämmer då fler 

personer lämnar organisationen än vad det kommer in nya personer. Detta på grund av att den 

generation som går i pension inom en snar framtid hade större barnkullar än hur det ser ut i 

dagens samhälle. Samtidigt så ökar den arbetsföra befolkningen som jobbar tills de är över 65 

år och det innebär att det blir svårt att veta när personerna kommer gå i pension då det varierar 
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från 64 år och uppåt. Luleå kommun har haft en liten generationsväxling inom läraryrket, men 

det är något som startat redan nu och kommer att pågå 10-15 år framåt. De ser även att det är 

för få personer som går de utbildningar som krävs för dessa kommande bristyrken.  

 

”Jag tror att vi står inför utmaningar i framtiden. Vi tror att tillsammans med andra 

organisationer så kommer det vara vissa grupper som kommer vara svårrekryterade 

framöver”. 

 

Kommunen är medveten om att det kommer uppstå problem i framtiden när det kommer till 

vissa yrkesgrupper, vilket vi ser av citatet ovan. Utan en medvetenhet skulle de inte klara sig 

när de står utan exempelvis vårdpersonal och lärare som är stora bristyrken redan idag. De bör 

fråga sig hur de ska attrahera personer att utbilda sig inom bristyrkena och hur de ska få dem 

att arbeta hos dem efter avslutade studier. En lösning på detta skulle innebära att kommunen 

säkrar risken för kompetensbrist men det skulle även innebära att de måste satsa en hel del 

pengar i utbildningsinsatser och eventuella löneökningar för att göra exempelvis vårdyrket 

attraktivt. 

 

Parallellt med pensionsavgångar tampas de även med de som slutar av andra anledningar, det 

vill säga den vanliga rörligheten. För att klara detta vill de arbeta för att vara en bra 

arbetsgivare och på den vägen locka nya medarbetare att söka sig till dem. De har börjat gå 

lägre ner i åldrarna för att marknadsföra sig och visa ungdomarna vad de har för yrken att 

erbjuda samt i tidig ålder få upp intresset för kommunal verksamhet. De har som exempel 

tagit in 20 praoelever från åttonde klass där de börjat med att berättat om Luleå kommun som 

verksamhet, de olika förvaltningarna och även kommunledningen. Sedan har de gjort 

studiebesök för att avsluta med praktik på olika ställen. Detta är en satsning för att öppna upp 

ögonen för kommunen som en eventuell framtida arbetsgivare. De ser också en möjlighet i att 

ta omhand de personer som flyttar från utomnordiska länder och se dem som en tillgång och 

resurs för dessa bristyrken. 

 

Vi måste finnas i kanaler som vi normalt inte finns, vi måste ner i åldrarna väldigt mycket, ut i 

skolorna, grundskola, gymnasium, universitet och vi måste samtidigt också genom andra 

typer av marknadsföring visa att vi finns”. 
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Genom marknadsföringsinsatser som intervjupersonen i citatet ovan nämner skulle 

kommunen möjligtvis kunna öppna upp för att kommunen blir en attraktiv arbetsplats som 

ungdomar vill söka sig till då kommunalt arbete för en ung människa kanske inte säger denne 

så mycket. Att de redan nu valt att fokusera på åttondeklassare kan ses som en mycket god 

insats för framtiden och att fortsätta arbeta i det spåret kan komma att gynna dem i det långa 

loppet. 

 

För att behålla sina redan befintliga medarbetare ska Luleå kommun arbeta för att vara en så 

attraktiv arbetsgivare som möjligt där man trivs och vill stanna kvar. Det är viktigt för 

medarbetarna att de känner att de har meningsfulla arbeten, bra arbetsförhållanden, att det 

finns utvecklingsmöjligheter. Att arbeta med kompetensutvecklingsplaner är också något som 

de ser som en möjlighet att behålla personalen då det har möjlighet att bredda sin kunskap och 

ta sig an andra uppgifter inom organisationen. De måste se över personalförmåner, vad de kan 

erbjuda utöver lönen. De arbetar för att alltid nå taket för att ge så bra lön som möjligt, men 

eftersom de hanterar skattemedel kan de inte konkurrera med organisationer med annan typ av 

produktion vad gäller löner. Därför är det extra viktigt att personalen trivs och har förmåner 

som gör att de stannar på kommunen trots att de får mindre i lön än om de hade valt en annan 

arbetsgivare. 

 

”Vi måste hitta andra alternativ förutom lönen som kan attrahera och som gör att det känns 

jättebra att jobba i kommunen, här stannar jag. Jag kan till och med acceptera några 

tusenlappar mindre i lön, men jag stannar i alla fall”. 

 

Som nämnts tidigare kan man även av citatet ovan se att kommunen är medveten om att de 

aldrig kommer kunna konkurrera med andra arbetsgivare då de är skattefinansierade och inte 

har möjlighet att betala ut lika höga löner som andra arbetsgivare. Att arbeta med arbetsmiljö, 

medarbetarutveckling samt trivsel i andra former är en förutsättning då medarbetare som trivs 

och känner sig sedda och hörda i allt högre grad stannar på arbetsplatsen. Detta kan även ses 

utifrån Mayos Human relations skola där det bevisades att medarbetare som känner sig 

betydelsefulla och viktiga trivs bättre och att de därmed även arbetar bättre. 

 

Introduktionen är något som de arbetar för att förfina eftersom de anser att introduktionen är 

en viktig del som gör att man som nyanställd kommer till kommunen och ser helheten samt 

möjligheterna. De arbetar även för att synas som varumärket Luleå kommun, både som 



27 

 

arbetsgivare men även som stad. För att vara en attraktiv arbetsgivare och marknadsföra sig 

arbetar de mycket med att vara ute på mässor, de har en god kontakt med Luleå tekniska 

universitet, vid annonsering använder de sig av många olika kanaler för att nå ut till så många 

som möjligt. De vill visa att kommunen kan vara ett förstahandsval och en arbetsplats som 

man vill söka sig till. Det viktiga anser de dock vara att de medarbetare som arbetar hos dem 

är starka ambassadörer utåt, att de trivs och är stolta över sin arbetsgivare. Det gör att de 

sänder signaler utåt som sprider sig och då vill fler söka sig till kommunen. Vid 

marknadsföring via annonsering utformar de annonser som ser annorlunda ut för att fånga 

intresse. 

 

”Det är det starkaste, så är det för alla företag, har man starka stolta medarbetare då blir de 

en signal utåt och då sprider det sig som ringar på vattnet och då vill andra komma hit också, 

så det är jätte viktigt”. 

 

Även utifrån detta citat kan man koppla tankar till Mayos Human relations skola (2011) då det 

är viktigt att medarbetarna erhåller en identitet inom organisationen vilket leder till en känsla 

av stabilitet och tillfredställelse vilket utåt sett kommer synas och höras då medarbetarna talar 

gott om sin arbetsgivare. Finns trygga medarbetare leder det även till att de samverkar och har 

en helt annan motivation som även gynnar organisationen och dess mål i slutändan. 

5.2 OPERATIVT PERSONALARBETE 

Det operativa personalarbetet är det som sker ute på förvaltningarna i det dagliga arbetet. 

Förvaltningarna på Luleå kommun arbetar med rekrytering efter de gemensamma riktlinjerna 

som finns för kommunen även om de alla anpassar dem till sin egen verksamhet och de 

arbetar lite olika vad gäller rekryteringsförfarandet. 

5.2.1 Rekrytering och framtidsvisioner 

Rekrytering innebär för samtliga intervjupersoner att de ska rekrytera rätt person till rätt plats 

och med rätt kompetens. På frågan om förvaltningarna har något mål med deras rekrytering 

gavs svar som att de ska rekrytera i tid samt rekrytera rätt, att de skall hitta de personer som 

har rätt utbildning och behörighet för exempelvis läraryrken och sjukvårdspersonal, även att 

de som rekryteras ska ha rätt attityd till arbetet. Ett mål är även att de ska ha rätt kompetens i 

rätt tid och till rätt kostnad samt en rekryteringsprocess som är effektiv och går till på rätt sätt 

vilket underlättar för att inte felrekryteringar skall ske. 
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”I rekryteringsspåret så ligger det i attraktionskraften så att säga, att kunna få folk att få ett 

intresse i arbetsgivaren, sedan det traditionella med en rekryteringsprocess, från att 

annonsera till att introducera en person på en ny arbetsplats och allt där emellan”. 

 

Av citatet ovan kan utläsas att intervjupersonen har en god insikt i rekryteringsarbetet och 

förstår vikten i att det handlar om hela kedjan i rekryteringsprocessen, de sökande ska 

attraheras redan vid annonseringen för att känna att detta är en arbetsgivare och tjänst jag vill 

söka mig till. Även om hela rekryteringsförfarandet är otroligt viktigt, men det är redan vid 

annonsögonblicket som denne skall fångas upp vilket Malin Lindelöw (2008) poängterar. 

 

Vid rekrytering försöker de beakta mångfald och jämn könsfördelning även om någon 

upplevde att det kan vara svårt då de inom en del förvaltningar har mer kvinnodominerade 

yrken samt att kompetens och behörighet alltid går i första hand vilket då ofta leder till att de 

underrepresenterade grupperna inte får chans till anställning. En förvaltning hade kommit 

betydligt längre i arbetet med detta då de gjort egna jämställdhetsplaner och i samband med 

det även tittade på hur deras rekryteringsannonser såg ut utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

De tittade på hur män och kvinnor kan se på annonserna samt ur ett mångfaldsperspektiv om 

den är tillräckligt öppen för alla att söka tjänsten. Då de ofta kräver flytande svenska i både tal 

och skrift ansåg de att det inte alltid är något som gynnar de underrepresenterade grupperna då 

de inte hade samma förutsättningar att kunna använda det svenska språket lika väl som en 

svenskfödd person. 

 

”Vi har alltid med det som en parameter, för det måste man ju ha. Och som kommunal 

arbetsgivare är man en sådan stor arbetsgivare och man blir granskad av fackliga 

organisationer. Så det går som aldrig att komma undan och vi vill inte komma undan heller 

utan det är ju en tillgång att ha en blandning av människor i våra verksamheter”. 

 

En upplevelse av att förvaltningarna bör arbeta för att få ett mer mångkulturell arbetsplats 

gavs då de själva insåg att det finns grupper som inte uppfyller kraven för många av tjänsterna 

som utannonseras. Av citatet ovan kan ses att de alltid har med det som parametrar, för att de 

måste det, men då utbildningskraven alternativt språkkraven ofta är ett hinder har de 

underrepresenterade grupperna inte så stor chans att få ett högre uppsatt arbete inom 

kommunal verksamhet. Intervjupersonen i citatet ser ändå det som en tillgång att ha en 
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mångkulturell samt jämställd arbetsplats vilket visar att de är öppna för det. Där bör 

kommunen komma fram till lösningar hur de eventuellt skall kunna få in mer 

underrepresenterade grupper inom organisationen. Möjligtvis genom utbildningssanktioner 

för dessa grupper eller att arbeta hårdare med attraktionen och än mer rikta sig till dessa att få 

upp ögonen för kommunal verksamhet och en eventuell karriär inom något yrkesområde som 

finns. 

 

5.2.2 Rekryteringsarbetet på förvaltningarna samt felrekrytering 

Överlag tycker förvaltningarna att de har ett fungerande rekryteringsarbete som mestadels 

fungerar på ett bra sätt. En förvaltning har en egen rekryteringsenhet och i och med den har de 

arbetet extra mycket med rekryteringen samt introduktionen för de nyanställda. De har 

erfarenhet av felrekryteringar och de anser att felrekrytering även är då de anställer en person 

som bara stannar inom organisationen en kort tid, då de i princip enbart hinner introducera 

personen innan tjänsten är vakant igen och rekryteringsarbetet måste börja om från början 

igen vilket både är kostsamt och tidskrävande. Medan en annan förvaltning tycker att de har 

ett bra rekryteringsarbete utifrån de förutsättningar de har men att det ändå har skett 

felrekryteringar vilket gör att de ifrågasätter tillförlitligheten i den rekrytering som är gjord 

med intervjuer, referenstagning samt eventuella tester för att försöka ta fram rätt person med 

rätt kompetens på rätt plats och i tid. Speciellt vid referenstagning där de följer en speciell 

frågemall ser de svårigheter i att tolka de svar de får, vilket leder till att de ifrågasätter om det 

är tillräckligt tillförlitligt så att det är rätt person som anställs. I vissa yrkesgrupper upplever 

några av förvaltningarna att det kan vara svårrekryterat och i och med det kan det ibland bli en 

chansning att anställa en person då de inte har den behörighet som krävs, vilket kan leda till 

en felrekrytering. 

 

”Ja det är ju det vi funderar, hur kommer det sig att det blir felrekryteringar. Vi tycker själv 

att vi har svar, lite grann i det där med referenser, hur ska vi bättre kunna tolka de svar vi 

får. Vi utgår ifrån en mall som finns men hur kan vi lita på dem” 

 

”Det har brustit både vad gäller kompetens och personlighet. I alla fall har förväntningarna 

inte stämt överens med vad som sedan har kommit ut av det”. 

 



30 

 

Av de två citaten ovan kan man se att de finner brister vid referenstagningen. De upplever att 

de inte alltid varit tillförlitliga då personer som anställts inte har levt upp till de förväntningar 

som de haft, antingen vad gäller dennes kompetens eller personlighet. Vilket har lett till 

felrekryteringar på grund av detta problem med tolkning av referenstagningen. Detta är därför 

något som behöver ses över och möjligtvis är mallen de följer inte den bäst lämpade då de 

upplever detta som ett problemområde som leder till kostnader på grund av att fel person 

anställs. 

5.2.3 Framtidens utmaning för förvaltningarna att behålla, attrahera och rekrytera personal 

Samtliga förvaltningar anser att det finns utmaningar för framtiden vad gäller tillgång till 

arbetskraft. Detta speciellt när det gäller vissa yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, vissa 

ingenjörsbefattningar samt olika lärare med specialistkunskaper, men även överlag att få 

sökande med rätt typ av utbildning. För att minska risken för brist inom yrkesgrupperna anser 

de att de måste arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare samt få yrket att bli attraktivt. En 

intervjuperson nämner att det i den kommunövergripande HR-strategin står att de skall arbeta 

för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för att få människor att söka sig till kommunal 

verksamhet. Även att lönenivåerna kanske inte kan ligga på samma nivå som på andra privata 

organisationer är något som bör arbetas mer med enligt en av intervjupersonerna. 

 

”Tittar man på demografiutvecklingen så ser man att andelen äldre ökar markant och idag så 

lever dom som föds längre, upp till tio år, samtidigt som antalet ungdomar minskar och det 

förstår man enkelt med matematik att det blir färre som ska ta hand om fler”. 

 

Av citatet ovan kan men se en spegling av samhällets utveckling då allt färre människor föds 

samtidigt som barnkullarna förr var mycket större vilket leder till detta dilemma speciellt 

inom vården där det blir en utmaning att lösa personalproblemet som möjligtvis kommer att 

uppstå. Det gäller därför idag lägga allt mer fokus på att attrahera nya medarbetare samt 

behålla den befintliga personalen så att de inte väljer andra arbetsgivare som kommunen 

konkurrerar med, men även att se över hur man skall locka fler att söka sig till vårdyrket och 

göra det attraktivt. 

 

För att kunna behålla sina befintliga medarbetare i framtiden nämner förvaltningarna att det är 

viktigt att medarbetarna trivs och har utvecklingsmöjligheter vilket gör att de kan växa i sin 

yrkesroll och därmed vill stanna på kommunen. Även att de lönemässigt måste se över vad 
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det högsta de kan erbjuda är, för att i viss mån kunna konkurrera med andra organisationer 

även om de inte kommer kunna erbjuda en lika hög lön. Att sedan väga upp lönen med andra 

fördelar och förmåner med att arbeta för kommunen är viktigt. De arbetar med olika strategier 

för att behålla medarbetarna och en av förvaltningarna har en utvecklingstrappa för varje 

nyanställd vilket innebär att de när de anställs påbörjar en typ av traineeutbildning som leder 

till att de blir specialister inom det aktuella yrkesområdet vilket skall motivera dem att stanna 

kvar då de ser utvecklingsmöjligheterna inom förvaltningen. En annan förvaltning 

poängterade vikten av god arbetsmiljö ute på arbetsplatserna och att de ska arbeta för att ha 

bra chefer och ett bra ledarskap. Inom vård- och omsorgsyrkena ses en möjlighet att erbjuda 

exempelvis en undersköterska möjligheten att vidareutbilda sig till en specialiserad 

undersköterska.  

 

”Jag tror nästan att vi kommer kunna behålla våra befintliga medarbetare och vi jobbar ju 

för att försöka behålla dem. Vi har ju inte något högt löneläge i Luleå kommun i och med att 

vi är skattefinansierade kan vi inte ligga i lönetoppen och vi försöker slåss med att köpa 

arbetskraft. Däremot försöker vi hitta andra fördelar med att jobba i kommunen”. 

 

Av citatet kan ses att det finns en medvetenhet ute på förvaltningarna att de måste arbeta med 

personalförmåner för att få sina medarbetare att stanna kvar hos dem. Även trivsel och en god 

sammanhållning i gruppen bör finnas om de skall lyckas få medarbetarna att trots lägre lön 

stanna kvar hos dem. Detta kan kopplas tillbaka till Human relations skolan (2011) där 

medarbetarnas psykosociala behov var i fokus och de insåg hur betydelsefullt det var att 

medarbetarna hade goda sociala relationer. 

 

För att attrahera nya medarbetare anser en del av intervjupersonerna att det är viktigt att stärka 

varumärket Luleå kommun och göra Luleå till en stad där man vill bo vilket lägger en bra 

grund för att bli attraktiva. Att så ett frö tidigt och väcka ungdomars intresse för kommunen 

som en eventuell kommande arbetsgivare är också en viktig del enligt en intervjuperson som 

även sade att de tar in praktikanter från universitetet. Alla förvaltningar använde sig av 

marknadsföring i form av att de besökte mässor på framför allt universiteten då de får 

möjlighet att presentera deras verksamhet och försöka locka nya medarbetare att söka sig till 

dem efter avslutade studier. De försöker även besöka universitet på andra orter i viss mån. 

Sedan utnyttjar de kommunens övergripande rekryteringskampanjer då de exempelvis har tv-

reklamer då hemvändare befinner sig i kommunen. De har svårt att säga om dessa mässor och 
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kampanjer har lett till något utan anser mer att det är ett långsiktigt arbete med att försöka 

vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

”Bakåt i tiden tror jag inte att det har varit så mycket marknadsföring men däremot så har vi 

börjat lite mer med det nu och det är väl framför allt emot universiteten vi vänder oss”. 

 

Av detta citat att döma kan man dra slutsatsen om att de inte haft den marknadsföring som de 

bordat, men att de valt att fokusera mer på det gör att de förhoppningsvis når framgång med 

att visa sig som förvaltning och arbetsgivare vilket öppnar upp möjligheter för att nå ut till 

eventuellt nya medarbetare. 

5.2.4 Behov av nyanställning 

För att upptäcka om behov av nyrekrytering finns arbetar förvaltningarna på olika sätt. Inom 

en av de så kallade hårda förvaltningarna är det ett arbete som sker årligen där 

intervjupersonen tillsammans med förvaltningschef och avdelningschefer träffas och ser över 

hur kommande behov kommer att se ut fem år framåt. De fokuserar på pensionsavgångar, hur 

det ser ut med arbeten samt hur de långsiktigt skall organisera sig för att klara av de krav som 

ställs från politikerna. En annan förvaltning ser på hur det kan komma att se ut 1-3 år 

framöver där de ser över verksamhetens utveckling och eventuella risker för personalbrist. 

Inom en av de mjuka förvaltningarna ser vare chef två gånger per år över hur behovet av 

personal ser ut då de ska ta hand om människor och rätt antal personer med rätt kompetens är 

ett krav. De gör även en långsiktig behovsanalys där de ser på fem år framåt och om 

bristkategorier kommer att finnas. De tittar även på pensionsavgångar de närmaste 5-10 åren 

och fokuserar på vad de som kommer lämna organisationen har för behörighet och befattning 

för att kunna planera långsiktigt vad för rekryteringar som kommer krävas. 

 

På en förvaltning arbetar det på ett sätt som innebär att när någon slutar görs en analys över 

vad det är för behov som finns. Om det är samma behov eller om de skall anställa någon med 

annan kompetens alternativt kompetensutveckla redan befintlig personal. Utöver 

behovsanalysen är det alltid någon som slutar eller går i pension och då löser samtliga 

förvaltningar det problemet efter vägen då det uppstår och då är det den närmaste chefen som 

upptäcker behovet och arbetar vidare med det. 
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”Det lättaste fallet är ju att någon slutar, då måste vi göra en analys, vad är det för behov vi 

har? Är det precis samma behov eller behöver vi titta på nytt? Till underlag för det har man 

förhoppningsvis gjort en kompetensförsörjningsanalys, det vill säga att man kollar på vad vi 

har för kompetens idag och vad vi behöver om några år”. 

 

Utifrån citatet ovan kan man se att förvaltningen arbetar på ett bra sätt då de är öppna för 

förnyelse vilket kan vara en stor fördel inför framtidens utmaningar. Att se över behovet och 

eventuellt förändra alternativt förnya en tjänst är något som möjliggör att förvaltningen 

utvecklas och inte stannar upp i gamla hjulspår. Detta kan ses som mycket positivt arbetssätt 

då det öppnar upp för att de tar in nya medarbetare som ser på deras arbete ur ett nytt 

perspektiv vilket i många fall är ett framgångsrikt sätt att utveckla och komma framåt inom en 

verksamhet. 

 

När förvaltningarna vet med sig att ett behov av nyrekrytering finns arbetar de alla efter 

samma modell, det vill säga att den rekryterande chefen tar fram en kravprofil för vad för 

kompetensen och egenskaper som ställs på den som skall nyrekryteras. Antingen arbetar de 

efter redan färdigt framtagna kravprofiler eller så utarbetar de nya inför varje rekrytering, 

detta är något som varierar på de olika förvaltningarna. Vid en förvaltning har de färdiga 

kravprofiler för de olika befattningarna som används vid nyrekrytering de lägger bara till 

något om det är en specialtjänst av något slag som skall rekryteras. På en annan förvaltning 

arbetar de efter att se över formell kompetens, det vill säga vilka kunskaper som krävs, och 

reell kompetens, vilka personliga förmågor som förväntas men även attityden som personen 

har, inför upprättandet av kravprofiler. Dessa tre är något de har sett är beroende av varandra 

och alla tre krävs för att det skall bli en lyckad rekrytering där rätt person anställs till rätt 

plats.  

 

”Kravprofil är ett arbete vi gör inte bara vid rekrytering, utan det vi har bestämt här på 

förvaltningen är att vi ska jobba med en kompetensbaserad personalstrategi. Det är alltså 

både när det kommer ett rekryteringsbehov men också när någon är på väg att gå i pension 

och så vidare, eller att det ska ske en stor förändring i verksamheten. Då brukar jag säga till 

chefen att de ska stanna upp och så ska de fundera över vilken kompetens de behöver”. 

 

Att arbeta efter ett sådant arbetssätt som ovan nämnda citat anger, med kompetensbaserad 

personalstrategi, kan vara ett viktigt inslag i personalarbetet som öppnar upp för ett mer 
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långsiktigt tänk då de fokuserar på kompetens i större utsträckning. Inte bara den kompetens 

som finns idag utan vad som kan komma att behövas i framtiden. Allt fler organisationer bör 

se detta som ett alternativt arbetssätt för att minska risken för kompetensbrist. 

 

De upplever alla att det kan se annorlunda ut vid rekrytering av någon till en högre position 

eftersom det oftast ställs högre krav på denne då ett större ansvarsområde skall innehas. De 

har då ofta högre utbildningskrav och kan ibland anlita en extern konsult som hjälper till vid 

rekryteringen men även olika typer av tester utförs i högra grad vid chefsrekryteringar. En 

intervjuperson har varit med vid chefsrekryteringar och då har det sett annorlunda ut då både 

förvaltningschef och medarbetare har fått vara med att påverka och ställa krav på vad de 

förväntar sig av en chef. Allt detta sammanvägs då och en kravspecifikation utformas utifrån 

detta. 

 

”Vid en chefsrekrytering jobbar kanske förvaltningschefen med ledningsgruppen eller 

förvaltningschefen med en annan kombination och tittar på en kravprofil men samtidigt får då 

ofta arbetslaget, alltså avdelningsmedarbetarna, också möjlighet att ställa krav och vilka 

förväntningar har vi på en ny chef och så får de komma med en önskelista”. 

 

Vid chefsrekrytering kan kravprofileringen se annorlunda ut och som citatet nämner arbetar 

denna förvaltning med att även medarbetarna får komma med synpunkter för vad de önskar 

för egenskaper hos en chef. Detta kan anses som ett demokratiskt arbetssätt där alla parter får 

komma med synpunkter och därmed kanske det öppnar upp för att medarbetarna får känna sig 

sedda och delaktiga och förhoppningsvis får de även en ny chef som de trivs med och ser upp 

till. 

 

5.2.5 Rekryteringsgrupp tillsätts 

Inför varje rekrytering arbetar samtliga förvaltningar efter kommunens direktiv och skapar en 

rekryteringsgrupp som består av rekryterande chef, någon personalkonsult samt fackliga 

representanter, oftast från berört fack. Vid chefsrekryteringar kan samtliga fackförbund ha 

representanter i rekryteringsgruppen. En intervjuperson nämner att de försöker vara så få som 

möjligt i rekryteringsgruppen då det kan bli obekvämt för de som kallas till intervju om den 

består av många människor som sitter med vid intervjutillfället. Rekryteringsgrupperna 

arbetar med kravprofilen, annonsformulering och allt det förberedande inför en annonsering. 



35 

 

När sedan ansökningstiden går ut är det de som går igenom ansökningarna och sållar bort de 

som inte uppnår de krav som ställt upp vid kravprofilen och annonsering. Detta med hjälp av 

Offentliga jobb där de ofta lägger in enkätfrågor för att lättare kunna få en överblick för vilka 

som är kvalificerade och inte. Med hjälp av personalkonsulterna ser rekryterande chef, innan 

de går ut med en tjänst, över LAS-listan och eventuell företrädesrätt för tjänster. Ibland kan 

det även vara fråga om ett omplaceringsärende där en person inom organisationen kan få 

möjlighet att ta den vakanta tjänsten. Samtliga intervjupersoner var för intern rekrytering och 

sade att de ofta internrekryterar personal eftersom de ansåg att det är viktigt att de utbildar sin 

personal så de har möjlighet att byta befattningar och utvecklas inom organisationen. 

5.2.6 Annonsering av den vakanta tjänsten 

När de ska utforma annonser har de olika tankar bakom annonsernas utformning. De försöker 

skriva så bra annonser som möjligt men två intervjupersoner ansåg att det inte är så lätt att 

sticka ut, och det är det de försöker bli bättre på för att synas tydligare och ser det som ett 

utvecklingsområde. En intervjuperson brukar inför annonsering sitta ner med den 

rekryterande chefen och be denne tänka efter vad den verkligen behöver, behöver något 

förändras inom arbetsgruppen eller för den specifika tjänsten. Annonsering sker för samtliga 

förvaltningar via Offentliga jobb, kommunens hemsida Arbetsförmedlingen samt 

lokaltidningarna. Men vissa frågar sig om lokaltidningarna är det rätta forumet då de sett att 

medelåldern som läser tidningarna är relativt hög, vilket kanske hindrar att de når ut till rätt 

målgrupp genom det forumet. Är det en speciell tjänst som kräver specialistkunskaper kan de 

annonsera bredare i exempelvis Dagens Nyheter eller i någon branschtidning för att ha 

möjlighet att nå de som är kvalificerade för den specifika tjänsten. 

 

”Det är inte så lätt att sticka ut och det är ju det vi ska försöka göra, sen tror jag inte att 

synas i våra dagstidningar är det mest optimala eftersom vi har hört statistik om att det är 

60+ som läser dagstidningarna, resten går någon annan väg så att vi försöker hitta ett brett 

spektra av medier som vi går ut i och även via sådana här föreningskanaler, mail, maillistor 

eller vad det nu kan vara”. 

 

Har dagstidningar blivit ett uråldrigt forum att annonsera i kan man fråga sig. Utifrån detta 

citat kan ses att de upptäckt att det inte är det mest optimala. Då dagens samhälle blivit allt 

mer beroende av media och alla dess forum kanske en öppning för annonsering på andra sidor 

och kanaler kan vara en lösning för att nå ut till målgruppen som är kvalificerade för den 
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vakanta tjänsten. Sociala medier i alla dess former växer sig allt större och eventuellt finns en 

marknad för att attrahera nya medarbetare där i större utsträckning än vad det görs idag. 

5.2.7 Urval av arbetssökande 

I de så kallade mjuka förvaltningarna där de arbetar med människor grundar sig urvalet 

överlag nästan enbart på behörighet och legitimation. Detta för att det inom dessa yrken finns 

krav på att de som anställs skall ha rätt utbildning. Även om de andra förvaltningarna också 

har utbildningskrav. De kallar cirka 3-6 personer till intervjuer och upplägger för intervjuerna 

ser olika ut. Överlag använder förvaltningarna sig av enskilda intervjuer och för vissa tjänster 

har de arbetsprov, då ofta vid tjänster till högra positioner. En förvaltnings intervjuer ser 

annorlunda ut och denne intervjuperson förklarar att deras urvalsprocess går till så att de 

sökande utifrån kompetens kallas till intervju där alla de utvalda kommer till dem en hel dag 

där de gör gruppintervjuer, de får göra arbetsprov och utifrån det grundar de urvalet där de ser 

om den formella kompetensen stämmer överens med vad de faktiskt kan. Sedan observerar de 

under dagen den sociala kompetensen. I slutet av dagen sitter de även ner enskilt med alla 

kandidater. Då hela rekryteringsdagen är över sitter rekryteringsgruppen ner och de får 

rangordna personerna vem de valt som nummer 1-4. Under hela intervjutillfället har de ett 

formulär där de som stöd kan fylla i hur de uppfattat kandidaterna. Intervjupersonen upplever 

att de är ganska eniga om vem de rangordnat som etta vilket han tycker är intressant att se. 

Däremot påpekar denne att det alltid är den ansvarige chefen som har sista ordet och 

bestämmer vem som får anställningen om oenighet mot förmodan skulle ha uppstått, vilket 

även de andra intervjupersonerna poängterade. De anser inte att det uppstår konflikter vid det 

slutliga urvalet men att det absolut kan finnas oenighet och då framförallt mellan fack och 

arbetsgivare. Inför det slutgiltiga valet tas referenser av samtliga förvaltningar även om de alla 

har olika åsikter om dessa kan anses trovärdiga eller inte. Gemensamt är att de alla försöker 

bekräfta den bild som de fått av kandidaten utifrån intervjutillfället. För vissa yrkesgrupper, 

främst där de ska arbeta med människor, görs även kontroll av belastningsregister. 

 

”Om jag lämnar en referens lämnar jag ju inte en som jag vet pratar skit om en utan jag 

lämnar ju till de som jag tror ska prata väl om mig. Så vi försöker hitta om det är någon som 

känner personen, vet vi något om personen, i en sådan här stor organisation så känner alltid 

någon till någonting om denne. Googlar också ganska ofta på folk och tittar på Facebook och 

lite sådant”. 
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Utifrån detta citat från en av intervjupersonerna kan man se att dagens samhälle med dess 

sociala medier har gett en möjlighet för arbetsgivare att få fram information om personer som 

för tio år sedan inte var möjligt. Utifrån en sökning på en sökmotor som exempelvis Google 

kan information om en person fås som inte hade varit möjligt under intervjutillfället. Detta har 

möjliggjort att organisationerna har en ny typ av referenstagning där de kan se vilka nätverk 

personen finns inom och hur denne interagerar på sociala medier.  

5.2.8 Beslut om vem som får tjänsten 

Beslutet om vilken kandidat som blir erbjuden tjänsten tas utifrån ett sammanvägande av alla 

delar vad gäller utbildning och kompetens medan dom ser de personliga egenskaperna som ett 

komplement. Även bilden de fått från referenstagningen är en avgörande faktor. När de valt ut 

den slutgiltige kandidaten arbetar samtliga förvaltningar på samma sätt, genom att de 

tillsammans med denne kommer överens om lön och skriver avtal om denne går med på den 

lön och de förutsättningar som råder. Det är förvaltningschefen som skriver avtal tillsammans 

med den nyanställde och med hjälp av HR-funktionen sker beslutet om lönen. Vid ett nekande 

tar de kontakt med kandidat nummer 2 och erbjuder denne anställning istället. När allt är 

påskrivet och klart meddelas de övriga sökande via brev att de inte är aktuella och de som 

kallats till intervju kontaktas via telefon. 

5.2.9 Introduktion av den nyanställde 

När den nya medarbetaren påbörjar sitt arbete har samtliga organisationer olika typer av 

introduktionsplaner. En förvaltning har en introduktionsplan bestående av en checklista som 

den ansvarige chefen skall se till att medarbetaren tar del av och följer. Om det däremot sker 

en uppföljning på denne checklista som är bestämt låter denne vara osagt då de har upptäckt 

situationer som indikerat på att det inte har skett. Andra förvaltningar arbetar med mentorskap 

eller en introduktionshandledare som används både för kompetensöverföring och att denne 

skall känna sig hemma och komma in i gruppen då de har denne med sig under sin första tid 

på arbetet. Särskilt på chefsnivå upplever en intervjuperson att det är nödvändigt med denna 

typ av mentorskap. På en förvaltning försöker de arbeta fram egna framtagna 

introduktionsrutiner istället för att enbart följa de centralt utgivna för hela Luleå kommun. 

Detta för att förbättra introduktionen. De använder sig av mentorskap till viss del, beroende på 

vad för tjänst samt hur erfaren respektive oerfaren den nya medarbetaren är. De försöker göra 

en uppföljning efter en tid men anser att det inte skall vara nödvändigt. 
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”Vi försöker vara så noggranna när vi gör en rekrytering att vi inte behöver ångra oss i 

slutändan. Gör man ett bra urval så krävs ingen uppföljning. Det är väldigt sällan vi 

använder oss av tillfälliga anställningar och provanställningar”. 

 

Denna intervjuperson har en god tanke då denne inser vikten av en bra rekryteringsprocess 

och att det då inte blir fel person som anställs. Däremot kan det ifrågasättas om det ändå hade 

varit nödvändigt med en uppföljning efter introduktionen i hänseende till den nya 

medarbetarens trivsel, så att denne vid en uppföljning känner att chefen bryr sig om hur det 

går i det nya arbetet och hur allt runt omkring fungerar. En uppföljning kan skapa en trygghet 

och leda till att den nya medarbetaren ser upp till sin chef och känner sig sedd av denne, vilket 

gynnar alla parter. Som Malin Lindelöw (2008) nämner gynnar en uppföljning av 

introduktionen inte bara den nyanställde utan även chefen som genom detta kan få en bild av 

om upplägget för introduktionen fungerar bra eller om det behöver förändras. 

 

Inom en förvaltning arbetar de med ett så kallt introduktionspaket där de skiljer på 

avdelningsintroduktion, förvaltningsintroduktion och kommunintroduktion. Detta löper på 

under en ganska lång tid. De börjar med de praktiska delarna och får den nya medarbetaren att 

känna sig hemma och lär känna sina nya medarbetare för att sedan starta igång med 

avdelningsintroduktionen som syftar till att denne så snabbt som möjligt skall komma igång 

med sina arbetsuppgifter. Efter en tid påbörjas förvaltningsintroduktionen där de 

förvaltningsövergripande frågorna gås igenom för att senare avsluta med en 

kommunintroduktion där man ser totalt sett på hela kommunen så att den nyanställde har fått 

hela kedjan från den egna avdelningen till det övergripande inom kommunen. Efter detta sker 

en uppföljning där man ser vad denne har lärt sig och om denne har anpassat sig till sina nya 

arbetsuppgifter och arbetsgruppen. Eftersom de sett att detta med introduktionen inte har 

fungerat till hundra procent håller de på att strukturera upp introduktionen än mer. 

 

”Sedan sätter det ganska hastigt igång med avdelningsintroduktion för att vi tycker att det är 

det primära, du ska lära dig de delarna först eftersom du ska ju så snabbt som möjligt komma 

in i produktion, om man uttrycker det lite hårt, men så är det ju”. 

 

Av detta citat kan man se influenser av NPM (1995) som syftar till att lägga fokus på 

effektivitet vilket har medfört att den offentliga sektorn allt mer arbetar efter att vara så 

produktiva som möjligt. Detta kan anses vara en nödvändighet då de faktiskt i allt större 
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utsträckning konkurrerar med den privata sektorn men man kan även fundera kring om det är 

rätt sätt att gå tillväga med en introduktion. Trots detta var det denna förvaltning i och med 

dess introduktionspaket var en av de som hade kommit längst och hade den bäst utarbetade 

introduktionen av dem alla. 

5.2.10 Den egna förvaltningens rekrytering samt kommunens direktiv och riktlinjer 

Nedan beskrivs de fem olika förvaltningarnas egen syn på deras rekryteringsarbete samt hur 

de upplever kommunens övergripande direktiv och centralt framtagna riktlinjer för 

rekrytering. 

Förvaltning 1  

Intervjupersonen anser att det finns mycket förbättringsområden vad gäller deras 

rekryteringsarbete och framför allt vad gäller introduktionen där de ser stora 

förbättringsmöjligheter. De har funderingar att utöver den personliga introduktionen där de 

träffas fysiskt även lägga till en digital introduktion. De ser stora utvecklingspotentialer på 

introduktionen och anser även att det är där de har de stora kostnaderna. Detta eftersom att det 

är när de väl har anställt en person som denne börjar kosta förvaltningen pengar och därmed 

måste de få valuta för pengarna. De ser även att de lägger stora kostnader på annonseringen 

och intervjupersonen påpekar att de inte träffar rätt och når rätt personer vilket är en svaghet i 

deras rekryteringsarbete. Intervjupersonen upplever att de direktiv som kommer uppifrån är 

bra och att det finns bra stödmaterial kopplat till rekrytering. 

Förvaltning 2   

Intervjupersonen tror att det finns förbättringsområden gällande deras rekryteringsarbete men 

tycker ändå att det fungerar bra. Denne anser att de är ganska ensamma i kommunen som 

arbetar som de gör vid rekrytering där de har en hel dag tillsammans med de utvalda 

kandidaterna och ser det som ett framgångsrikt arbetssätt som gör att rekryteringarna lyckas. 

Rekryteringsriktlinjerna som finns centralt upplever intervjupersonen som bra och menar att 

de handlar om det formella hur rekryteringen ska gå till medan de själva bestämmer upplägget 

för deras rekrytering. Då de är samma arbetsgivare tror denne ändå att det behövs ett 

någorlunda lika synsätt för hela organisationen. 

Förvaltning 3  

Intervjupersonen tycker att deras rekrytering fungerar bra men att de behöver bli mer modern 

i sitt sätt att tänka och vid utformning av annonser. Denne ser kommunens riktlinjer som ett 

bra stöd samt att de är tydliga och enkla att följa då alla chefer vill göra rätt och får en stor 

hjälp av de framtagna riktlinjerna. Intervjupersonen upplever även att den egna 
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personalenheten på förvaltningen är ett bra stöd till rekryterande chefer då de hjälper till vid 

förvaltningsspecifika frågor såsom behörighetskrav och olika anställningsfrågor. 

Förvaltning 4   

Intervjupersonen upplever att rekryteringsarbetet på deras förvaltning fungerar bra men att det 

alltid finns förbättringsområden då organisationer ständigt förändras och behöver utvecklas 

och förbättras. De lägger lite extra energi åt att förbättra introduktionen för tillfället. De 

arbetar efter kommunens övergripande riktlinjer som grund även om de ser de som väldigt 

övergripande riktlinjer. Förvaltningen rekryterade förra året 250-300 nya medarbetare och 

menar att de ständigt behöver fundera över hur de ska lägga upp rekryteringarna. Den andre 

intervjupersonen från samma förvaltning anser att framförhållningen kan anses som dålig vid 

rekryteringar, att det ibland går lite för snabbt. Men menar att det är en ekonomisk fråga men 

det hade varit önskvärt att nya medarbetare skulle få gå dubbelt tillsammans med en äldre och 

erfaren medarbetare. Detta för att ta tillvara på den befintliga kompetensen innan den 

försvinner från organisationen vid exempelvis pensionsavgångar. 

Förvaltning 5  

Intervjupersonen anser att deras rekryteringsarbete fungerar bra. Det som denne anser fungera 

mindre bra är exempelvis att säkerställa om det finns företrädesrätt samt hantera eventuell 

LAS-tid. Denne tycker att kommunen i stort har kommit långt med sitt arbete med HR-

processerna med mycket policys samt riktlinjer till hjälp, jämfört med dennes tidigare 

arbetsgivare. 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer uppsatsens syfte samt frågeställningar att besvaras. Resultatet som 

framkommit från intervjuerna kommer att kopplas ihop med teorier och begrepp kommer att 

diskuteras. 

 

Syftet med detta examensarbete har varit att genom att beskriva och analysera Luleå 

kommuns arbete med rekrytering få en distinkt uppfattning om hur de olika förvaltningarna 

har tillämpat den arbetsprocess som framtagits samt om de anser att de har ett väl fungerande 

arbetssätt att arbeta efter. Genom de nio intervjuer som utförts med anställda på kommunen 

har data samlats in och gett en bra grund för resultatkapitlet där arbetet presenterats, både vad 

gäller det strategiska samt operativa personalarbetet.  

 

Av resultatet framkom tankar bakom processkartläggningen som utfördes på Luleå kommun 

vilket visade sig vara ett stort fokus på effektivitet samt för att skapa en samsyn på alla 

kommunens verksamheter då de trots olika verksamheter är en och samma arbetsgivare. Det 

framgick även att de önskade att bli mer kostnadseffektiva vilket kan förstås mot bakgrund av 

hur samhället utvecklat sig och att de har uppstått en ökad konkurrens mellan den offentliga 

och privata sektorn. Vilket har ökat kravet på att ha allt större kontroll på verksamheten för att 

få denne att vara så effektiv och välfungerande som möjligt. Av detta tankesätt kan man dra 

paralleller till det Christoffer Hood skriver om New Public Management (2005) då denna 

organisationsform handlar om precis det, att offentlig verksamhet, och i detta fall Luleå 

kommun, allt mer arbetar för att bli en organisation där fokus ligger på att genom effektivitet 

vara så lönsamma som möjligt för att minska risken för korruption och slöseri. Genom att 

kommunen upprättat gemensamma riktlinjer för hela HR-arbetet som skall råda på alla dess 

förvaltningar skapar de en allt större kontroll över hur arbetet utförs och ledningen har i och 

med det blivit mer synlig och styrande vilket även där finns likheter med NPM där en starkare 

ledning kommit att bli en viktig del inom den offentliga sektorn. 

6.1 HUR SER REKRYTERINGSARBETET UT PÅ DE OLIKA FÖRVALTNINGARNA? 

Av intervjuerna med de olika förvaltningarna framkom att de fem förvaltningarna som deltog 

alla överlag anser att de har ett välfungerande arbetssätt vad gäller rekrytering. De tillämpar 

de centralt utgivna riktlinjer som finns och försöker anpassa dessa till den egna verksamheten. 



42 

 

De har alla utarbetat egna framtagna arbetssätt för den egna rekryteringen vilket visade sig 

skilja sig mellan förvaltningarna.  

 

Rekryteringen börjar redan då behovet uppstår och det är där det är viktigt att se över vad 

organisationen behöver i framtiden. Några av förvaltningarna arbetade på det viset, att de när 

behovet uppstod funderade om de skall ”ersätta Kalle med en ny Kalle”, som en 

intervjuperson sade, eller om de behöver något nytt. Detta för att eventuellt förändra eller 

förnya organisationen. Det som här kan anses vara en viktig del inför framtidens utmaningar 

med pensionsavgångarna är att Luleå kommun och de olika förvaltningarna skulle arbeta allt 

hårdare för att få in en yngre generation och ge unga nyutexaminerade chansen att ta sig an 

roller som de vanligtvis har krävt en lång arbetslivserfarenhet för. Ges unga chansen, som bär 

på ny och färsk kunskap, kan det öppna upp för en framtid inom kommunal verksamhet som 

ser med ett nytänkande på personalarbete, både vad gäller det operativa och strategiska 

arbetet. Då kommunal verksamhet även arbetar för att gynna medborgarna är det oerhört 

viktigt att rätt kompetens finns inom organisationen men man kan även ifrågasätta om den 

erfarenhet som krävs alltid är nödvändig. Möjligtvis kan en nyutbildad vara precis lika 

lämpad att ta sig an rollen som en äldre och erfaren men denne får inte chansen eftersom 

erfarenheten oftast går först och ses som ett krav vid rekrytering. En av intervjupersonerna 

nämnde dock att de skulle vilja arbeta för att få in mer nyutexaminerade på deras förvaltning 

vilket kan vara ett bra initiativ som leder till en utveckling inom verksamheten och öppnar 

upp för att framtidens ledare hinner lära sig av de erfarna innan de går i pension. 

 

Förvaltningarna annonserar på hemsida, Arbetsförmedlingen samt i lokaltidningar. Det var 

dock en intervjuperson som uttryckligen i ett citat sade att det är personer i åldern 60+ som 

läser lokaltidningarna vilket gör att man enkelt kan inse att det inte är rätt forum att synas i för 

en kommun som står inför stora pensionsavgångar och behöver få in ny och yngre 

medarbetare. Detta kan ses som ett utvecklingsområde som bör arbetas mer med för att se 

över vart de möjligtvis bättre kan nå ut till den målgrupp som de är ute efter vilket skulle 

kunna öppna upp för en ny marknad med mer kvalificerade sökande. 

 

Beslutsfattandet ser lite olika ut beroende på vilken förvaltning det handlar om, de så kallade 

mjuka förvaltningar, som innebär att de arbetar med människor, grundar nästan enbart deras 

urval och beslut på behörighet då detta är ett krav som ställs för dessa yrkesgrupper. De väger 

ändå in personlig lämplighet men de tydliggjorde att det var behörigheten som det lades mest 
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tyngd på. Om detta förfaringssätt anses vara det bäst lämpade kan ifrågasättas då det bör vara 

allt mer fokus på den personliga lämpligheten vid yrken med människor men då de ändå hade 

relativt få felrekryteringar kan deras rekrytering anses som lyckad. De hårdare förvaltningarna 

arbetade i större utsträckning med fler avgörande faktorer där de även i form av arbetsprover 

kunde avgöra om den formella kompetensen som finns på papper var verklig kunskap som 

ledde till att de skulle klara arbetsuppgifterna som befattningen innefattade. Att även de 

förvaltningar som handhar människor i sitt dagliga arbete skulle lägga till ett inslag i urvalet 

som fokuserar på lämplighet för arbetet skulle kunna ge en bättre bild av kandidaterna och 

därmed även säkerställa att de som anställd är lämpliga även i det verkliga livet och inte bara 

på papper. 

 

Introduktionen är det som skiljer sig åt mest mellan förvaltningarna och det är även det steg i 

rekryteringen där de överlag såg mest brister. Några av dem arbetar med så kallat mentorskap 

där den nyanställde får gå tillsammans med en erfarnare medarbetare som hjälper denne att 

komma in i arbetsgruppen samt komma igång med arbetsuppgifterna. Detta är ett bra sätt att 

ge trygghet till den nyanställde då denne inte känner sig utelämnad. En förvaltning utmärkte 

sig då de hade ett utarbetat introduktionspaket vilket innebar att den nyanställde fick lära sig 

om sitt eget arbete, sedan förvaltningsövergripande frågor och i sista hand lära sig om 

kommunen i stort. Detta öppnar upp för möjligheten att de anställda känner en gemenskap 

med hela Luleå kommun som arbetsgivare och inte enbart känner en tillhörighet till den egna 

förvaltningen. 

6.2 ANSER INTERVJUPERSONERNA ATT DET VARIT ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT ATT ARBETA EFTER 

KOMMUNENS RIKTLINJER UNDER EN REKRYTERING? 

Samtliga sex intervjupersoner som arbetar på förvaltningarna ansåg att de centralt framtagna 

riktlinjerna för rekrytering är bra och att de ger en bra bild över det flöde som 

rekryteringsprocessen skall ske i. Att ha riktlinjerna som stöd i det dagliga arbetet ser det som 

en stor tillgång då cheferna lättare kan utföra sitt arbete på rätt sätt. De ansåg även att det är 

nödvändigt med övergripande riktlinjer då detta möjliggör att kommunen kan arbeta på ett 

likvärdigt sätt oavsett verksamhetsområde vilket gör att det blir mer enhetligt och samsyn 

skapas då de faktiskt är en och samma arbetsgivare. En intervjuperson ansåg att Luleå 

kommun har kommit långt i sitt arbete med arbetsprocesser vid jämförelse med sin tidigare 

arbetsgivare. Det framkom att intervjupersonerna anser att de direktiv som kommer uppifrån 
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är bra och en känsla av att de har förtroende för ledningen och de som arbetar strategiskt gavs 

då de alla bara hade positivt att säga angående detta. Då ingen av intervjupersonerna hade 

något negativt att säga om det ledningen har framtagit kan man koppla detta till både NPM 

och HRS. NPM (2005) då ledningen i och med processkartläggningen blev allt mer synlig och 

en aktivare styrning kan uppfattas som mer respektingivande. Enligt Elton Mayos HRS (2011) 

talades det om att ledningen ses som en elit och detta kan möjligtvis vara en del i att 

medarbetarna känner sig allt mer tillfredsställda på förvaltningarna och att en respekt därmed 

har skapats för de som uppifrån hierarkin kommer med direktiv. 

6.3 ANSER FÖRVALTNINGARNA ATT DE ANSTÄLLER RÄTT PERSON TILL RÄTT PLATS? 

Vikten av att anställa rätt person till rätt plats är något som Fredrick W. Taylor förespråkar 

och det märks på de olika förvaltningarnas arbete att de försöker arbeta efter den visionen och 

därför försöka ta fram bäst lämpade metoder för att rekryteringen skall vara så lyckad som 

möjligt på den egna förvaltningen. 

 

Överlag ansåg alla intervjupersoner att de har ett framgångsrikt rekryteringsarbete där de 

anställer rätt person till rätt plats. Däremot var det speciellt en förvaltning som ansåg sig 

lyckas extra bra och de var även de som hade ett annorlunda förfaringssätt vad gäller 

intervjutillfället än vad de andra förvaltningen arbetade efter. De spenderade en hel dag 

tillsammans med de kandidater som valts ut för intervju och hade olika moment med 

gruppintervju, arbetsprover samt i slutändan även en enskild intervju. Detta medförde att de 

utifrån denna dag även kunde observera deras sociala kompetens och andra egenskaper som 

kan vara svårt att få fram under en vanlig traditionell enskild intervju. Att lägga upp urvalet 

med intervjuer på detta vis kan därför anses vara ett alternativ att testa även på andra 

förvaltningar.  

 

Trots att de flesta ansåg sig anställa rätt person till rätt plats var det ändå en förvaltning som 

sett att det brustit vid referenstagningen då intervjupersonen ansåg att det inte alla gånger har 

gett rätt bild av personen som anställt. Det har brustit både på kompetens och personlighet 

vilket öppnar upp en möjlighet att se över det frågeformulär som används vid referenstagning 

då det kanske inte alltid varit ett hållbart sätt att få fram en korrekt bild av den nya 

medarbetaren. Då en felrekrytering kostar pengar är detta något som bör fungera för att få en 

så kostnadseffektiv rekrytering där den nyanställde kan komma i drift och som utifrån vad en 

intervjuperson i citatet sade ”komma i produktion” vilket skapar lönsamhet för organisationen 
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istället för motsatsen som sker vid en felrekrytering där det inte fungerar med den nya 

medarbetaren.  

6.4 FINNS DET NÅGOT SOM DE ANSER FUNGERAT MINDRE BRA OCH BÄTTRE SAMT FINNS FÖRSLAG 

OM ÄNDRING AV UPPLÄGGET VAD GÄLLER REKRYTERINGSARBETET? 
 

De svagheter som de ansåg att de hade var i största del det sista steget i rekryteringsprocessen, 

nämligen introduktionen. Detta öppnar upp för att en eventuell förbättring av introduktionen 

bör göras där de nyanställda på ett bättre sätt kan introduceras i det nya arbetet samt att 

förvaltningarna kan se det som ett effektivt arbetssätt där de även är kostnadseffektiva. Då 

intervjupersoner nämnt att introduktionen är något som centralt är under omarbetning finns en 

god förhoppning att det kommer leda till att det framöver kommer vara ett problem som är 

löst. Dock måste de enskilda verksamheterna även anpassa dessa nya riktlinjer för 

introduktionen till den egna arbetsplatsen då de alla har olika yrkesgrupper de handhar. Som 

Malin Lindelöw nämner angående introduktionen bör den även anpassas så att den passar 

individen då alla medarbetare är olika och har olika personliga förutsättningar.  

 

En intervjuperson önskade även mer framförhållning på förvaltningen när någon skulle sluta 

alternativt gå i pension samt att de då skulle önska att de skulle kunna ta in nya medarbetare 

innan den kompetens som finns inom organisationen försvinner och ha en 

kompetensöverföring mellan äldre och yngre. Däremot kan detta anses svårt då det finns 

framtagna uppsägningstider och en medarbetare inte behöver meddela att de skall sluta förrän 

två månader i förväg. Inför framtidens utmaningar med brister inom vissa yrken skulle dock 

kommunen kunna utnyttja denna tanke och på det viset få nya personer in i organisationen 

som lär av de äldre och därmed också ökar chanserna att de kan serva medborgarna i 

framtiden då det framförallt inom vårdyrkena kan komma att bli svårrekryterat. Att attrahera 

nya medarbetare på detta vis och exempelvis erbjuda personer som går utbildning denna 

möjlighet att få komma in i yrkeslivet direkt efter avslutade studier och gå dubbelt 

tillsammans med en erfaren kan anses vara en lösning på konkurrensförhållandet till den 

privata sektorn.  

 

Upprättandet av processkartläggningen är i sig ett sätt att skapa effektivisering inom HR-

arbetet vilket leder till att verksamheterna fungerar på ett smidigare sätt där chefen vet hur 

denne skall arbeta och då riktlinjerna finns sparas tid vilket även leder till att 
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rekryteringsförfarandet blir mer kostnadseffektivt. Att även varje förvaltning arbetar för att 

förbättra den egna rekryteringen bör vara ett uppsatt mål då de genom detta kan komma att få 

ett allt bättre flöde vilket gynnar både den som söker arbete, de befintliga medarbetarna samt 

organisationen. Av intervjuerna framkom att inga speciellt utsatta mål som de arbetade mot 

fanns förutom det självklara att de skulle anställa rätt person till rätt plats i tid samt med rätt 

kompetens. Däremot skulle det vara önskvärt med mer tydliga mål där de i en 

verksamhetsplan lägger upp vad de skall uppnå samt förbättra inom en viss tid för att stärka 

rekryteringsarbetet. Finns detta som ett uppskrivet mål kommer de bli en medvetenhet och 

därav kommer förvaltningarna aktivt arbeta med detta vilket kommer leda till en 

effektivisering och vinst i sig då det blir allt säkrare att de anställer rätt person. 

 

Ett delsyfte i detta arbete var även att eventuellt komma med förslag på vad Luleå kommun 

centralt kan komma att göra i ett nästa steg för att eventuellt förbättra rekryteringsprocessen 

för att stärka deras arbete rekrytering ytterligare. Det som framkom utifrån intervjuerna var att 

de olika förvaltningarna alla arbetar på olika sätt gällande rekrytering vilket kanske kan 

förklaras genom att de alla arbetar med olika typer av tjänster då en del av förvaltningarna är 

så kallade hårda och mer tekniskt inriktade medan andra är mjukare och har människor som 

fokus. Det framkom däremot en känsla av att de inte har någon uppfattning om hur de andra 

förvaltningarna arbetar. Eftersom de alla har olika arbetssätt framför allt vad gäller 

exempelvis upplägget av anställningsintervjuerna samt introduktionen, där utmärkande 

skillnader fanns, bör detta ses som en möjlighet att alla förvaltningar tillsammans kan träffas 

och diskutera hur de arbetar efter de centralt framtagna riktlinjer samt hur de anpassat dessa 

efter den egna verksamheten och därmed får de tillfälle att lära av varandra.  

 

Av de svar som getts av intervjupersonerna som arbetar strategiskt nämnde en av dem att de 

haft svårt att få vissa av arbetsprocesserna att leva fullt ut och att de har blivit lite av 

hyllvärmare vilket är något som kommunen är medvetna om. Därför bör de fundera ut vad de 

ytterligare skall göra för att få dessa att användas i praktiken. Då dessa arbetsprocesser som 

inte känns levande inte har fokuserats på i detta arbete har dock några förslag om vad som bör 

göras med dessa inte framtagits. Då rekrytering, vilket fokus har legat på, är en process som 

de anser vara levande eftersom rekrytering är något som sker hela tiden då 

personalomsättningen är hög har cheferna lärt sig att arbeta efter de riktlinjer som finns även 

om de alla har olika arbetssätt som de anpassat efter den egna verksamheten. Då kommunen 

blivit allt mer regelstyrt med mer fokus på hur arbetet skall utföras kan man se det som en 
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form av byråkratisk syn på verksamheten med tankar från Webers idealtypiska 

organisationsform som Abrahamsson och Andersen beskriver (2010). 

 

En egen åsikt som skulle kunna komma att stärka Luleå kommuns personalarbete ytterligare 

är att de skulle arbeta med en föryngring av organisationens medarbetare, vilket skulle leda 

till att de får in nya medarbetare med både nya ögon med ny kunskap samt att dessa även lär 

av de äldre och erfarnare innan det är dags för dessa att gå i pension. Detta framförallt vad 

gäller högre positioner i hierarkin då det är de som skall bli framtidens ledare. Arbetar 

kommunen efter detta arbetssätt möjliggörs att den befintliga kompetensen tillvaratas men 

även att framtiden säkras då unga förmågor ges chansen att utvecklas vilket förhoppningsvis 

leder till att de ser kommunen som en arbetsgivare som de vill stanna hos. Detta kan kopplas 

ihop med hur Bruce och Nyland (2011) beskriver Human Relation skolan där Elton Mayo 

påtalade hur viktigt det är för medarbetarna att bli sedda och att de genom att skapa en 

identitet i organisationen trivs i allt högre grad. Får de utvecklas och ges chansen till ett 

betydelsefullt jobb kommer trivseln öka och det kommer betyda att medarbetarna vill stanna 

kvar i kommunen trots att det finns andra möjliga arbetsgivare som kan erbjuda högra lön. 

Genom de så kallade hawthornestudierna som Elton Mayo utförde på fabriken Western 

Electric visade det att pengar inte var det som skapade störst motivation och ökade 

produktiviteten utan andra faktorer spelar större roll och detta är något som Luleå kommun är 

medvetna om att de bör arbeta med för att lyckas behålla sina befintliga medarbetare samt 

även för att attrahera nya medarbetare att söka sig till dem. Genom utvecklingsmöjligheter för 

befintlig personal samt en föryngring kan det öppna upp nya förutsättningar som kommer att 

gynna kommunens framtid och dess ledarskap. 

6.5 FORTSATT FORSKNING 

Detta ämne är något som skulle vara intressant att fördjupa sig i och fortsätta forska vidare i 

då det är ett intressant och aktuellt ämne. Att effektivisera och kartlägga arbetet på 

organisationer är något som fler bör göra och då Luleå kommun kommit långt i detta arbete 

skulle det vara intressant att se hur rekryteringen på en kommun som inte har färdigt 

utarbetade planer för HR-arbetet ser ut och därigenom få en uppfattning om hur mycket det 

betyder att upprätta riktlinjer samt utarbeta metoder för hur arbetet skall gå till 
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6.6 SLUTORD 
Begrepp som varit vägledande för analysen är organisation, New public Management samt 

rekrytering. Under arbetet med denna uppsats har en bild uppstått av hur alla dessa begrepp 

hänger ihop samt är beroende av varandra inom den kommunala verksamheten. Att Luleå 

kommun i stor utsträckning arbetar efter tankar från NPM är något som upprättandet av 

processkartläggningen visar då detta innebar att de vill ha allt mer kontroll på hur HR-arbetet 

sker på verksamheterna. De vill även uppnå en effektivitet i det dagliga arbetet vilket i sin tur 

leder till att de blir allt mer kostnadseffektiva för att gynna organisationen då de även 

konkurrerar med den privata sektorn i allt större utsträckning vilket ställer högre krav på 

Luleå kommun som arbetsgivare. En medvetenhet att de behöver arbeta allt mer för att få 

medarbetarna att trivas finns och detta kan ses som en stor fördel då de arbetar för att försöka 

skapa en trivsel hos personalen genom förmåner och andra fördelar med att arbeta inom 

kommunal verksamhet då de inte kan konkurrera med andra organisationer vad gäller 

lönenivån.  

 

Vad som av resultatet samt analysen har framkommit är att Luleå kommun bör arbeta för att 

fortsätta levandegöra arbetsprocesserna för att få ett allt mer effektivt och kontrollerat 

personalarbete samt när det gäller rekrytering bör de även se över introduktionen än mer då 

det var det steget i rekryteringen som flest förvaltningar inte ansåg sig lyckas med. Då Luleå 

kommun är en av Luleås och Norrbottens största arbetsgivare ställer det höga krav på 

organisationen att ha en välfungerande rekrytering vilket upprättandet av 

rekryteringsprocessen har medfört.    

 

Luleå kommuns arbete med processkartläggningen kan ses som ett otroligt lyckat arbete då de 

i och med detta har skapat en samsyn som gjort att de kan ses som en arbetsgivare med 

liknande arbetssätt oavsett arbetsområde. En enhetlighet skapar även en större kontroll på de 

olika verksamheterna vilket gör att ledningen vet hur de arbetar och kan påverka i större grad. 

Detta kan ses som ett inslag ur NPM vilket gynnar organisationen då de genom mer kontroll 

och påverkan kan driva kommunal verksamhet än mer strukturerat och genom det även skapa 

effektivitet. Rekryteringsprocessen är en aktiv process som används i stor utsträckning då 

kommunen har en hög personalomsättning.  

 

Då frågeställningarna var utformade utifrån riktlinjerna gav det en bild som visar att 

intervjupersonerna på förvaltningarna har en bra överblick över hur rekryteringen skall gå till 
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i alla steg då samtliga förvaltningar arbetar efter samma flöde vad gäller allt ifrån det att 

behovet av nyanställning uppstår till introduktionen för den nyanställde. Det som skiljde var 

dock tillvägagångssätten i de olika stegen vilket de alla anpassat till den egna verksamheten. 

Av detta att döma kan rekryteringsprocessen ses som en lyckad utformning som fungerar i det 

dagliga arbetet ute på förvaltningarna och till största delen även leder till att rätt person 

anställs till rätt plats. Dock är det ändå viktigt att poängtera att samhället ständigt förändras 

och ställer nya krav på organisationer, både privata som offentliga, vilket innebär att ett väl 

utarbetat arbetssätt inte skall stagnera utan ständigt bör ses över och förändras för att anpassas 

till det samhälle som råder. 
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8 BILAGOR 

8.1 INFORMATIONSBREV  
 

Hej!  

 

Vi är två studenter på Luleå Tekniska Universitet där vi läser vårt sista år på 

Sociologiprogrammet med inriktning personal- och arbetsvetenskap. Vi har varit i kontakt 

med HR-funktionen om examensarbetet och tillsammans med henne gjort ett urval av möjliga 

intervjupersoner.  

 

Vi har påbörjat vår c-uppsats vars syfte är att undersöka Luleå kommuns processkartläggning 

inom HR, utifrån ett ledningsperspektiv. För att få material till studien har vi tänkt att utföra 

ett antal intervjuer och hoppas att just du kan tänka dig att ställa upp på en. Det är din 

erfarenhet som är intressant för studiens syfte. Studien kommer att användas i en uppsats 

vilken examineras vid Luleå Tekniska Universitet.  

 

Intervjun beräknas att ta cirka 45 minuter och du kommer att vara helt anonym. Medverkan är 

helt frivillig och du har närsomhelst rätt att avbryta intervjun. Om vi får ditt samtycke så 

kommer intervjun att spelas in och det inspelade materialet och eventuella anteckningar 

kommer att raderas direkt efter examination. Ingen annan kommer heller att kunna ta del av 

det inspelade materialet förutom vi. Materialet kommer endast att användas till denna studies 

syfte. 

  

Intervjuerna kommer ske mellan 10-17 april alternativt vecka 16 om tidigare datum inte 

passar. Kom gärna med förslag på tid om du har möjlighet att ställa upp.  

 

Har du frågor är det bara att kontakta någon av oss! 

  

Med Vänliga Hälsningar  

 

Rebecka Leinonen 

 

Catrin Segerlund 
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8.2  INTERVJUFRÅGOR - BAKGRUND TILL PROCESSKARTLÄGGNINGEN 
 

Kort presentation av studien, syftet och etikregler:  

Syftet är att beskriva och analysera hur en kommun i Norrbotten arbetar med deras 
rekrytering och strategisk kompetensförsörjning. Information om inspelning under 
intervjutillfället och att informanten har rätt att avbryta sin medverkan om denne 
skulle vilja det. Information om anonymitet och att materialet endast kommer 
användas till examensarbetets syfte. Beräknad intervjutid cirka 45 minuter.  

 
Inledning  
Berätta kort om din utbildning och anställning.  

 

Vad är din arbetstitel?  

 

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?  

 

Hur länge har du arbetat inom kommunen?  

 
Bakgrund  
Hur kom det sig att kommunen beslutade sig för att upprätta processkartläggningen?  

 

Vad ville ni uppnå när ni införde processkartläggningen?  

 

Hur gick ni tillväga när ni upprättade processerna? 

 

Genomfördes en utvärdering av förvaltningarnas tidigare arbete inom HR?  

 

Hur beslutades det vilka som skulle utföra processkartläggningen?  

 

Hur anser du att arbetet med processerna har fungerat i praktiken?  

 

Är det någon del av processen som fungerat bättre respektive sämre enligt dig?  

 

Hur arbetade ni praktiskt för att få processerna att fungera? 
  

Kompetensförsörjning och rekrytering  
Vad har ni i åtanke med kompetensförsörjning och rekrytering?  

Politik, organisation eller medarbetare?  

 

Vad har kommunen för viktiga mål de arbetar mot?  

 

Finns det mål angående kompetensförsörjning och rekrytering?  

 

Vem har ansvar för kompetensförsörjningen respektive rekryteringen?  

 

Står det i dennes arbetsbeskrivning?  
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På vilket sätt tycker du det är viktigt att genomföra en omvärldsanalys gällande 

kompetensförsörjning?  

 

Hur genomförs en omvärldsanalys?  

 

På vilket sätt tycker du det är viktigt att arbeta med kompetensförsörjning?  

Anser du att det finns tillräckligt med resurser (ekonomiska, personella och tekniska) för att 

arbeta med kompetensförsörjning?  

 

Anser du att det finns utrymme att arbeta med kompetensutveckling? 
  

Framtiden  
Finns det mål och visioner för framtiden gällande kommunens arbete med 

kompetensförsörjning respektive rekrytering?  

 

Vem ansvarar för att uppnå dessa framtidsmål?  

 

Hur tror du att framtiden ser ut för kommunen när det gäller tillgång till arbetskraft?  

 

Uppfattar du att det kommer vara svårt att rekrytera nya medarbetare?  

 

Är det någon särskild yrkesgrupp som ni vet kommer behövas i större utsträckning än andra 

yrken?  

 

Uppfattar du att kommunen kommer kunna behålla sinabefintliga medarbetare?  

 

Har kommunen några strategier för att undvika kompetensbrist?  

 

Hur arbetar kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera nya medarbetare?  
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8.3 INTERVJUFRÅGOR – OPERATIVA ARBETET UTE PÅ FÖRVALTNINGARNA 
 

Kort presentation av studien, syftet och etikregler:  

Syftet är att beskriva och analysera hur Luleå kommun arbetar med deras rekrytering och 

strategisk kompetensförsörjning. Information om inspelning under intervjutillfället och att 

informanten har rätt att avbryta sin medverkan om denne skulle vilja det. Information om 

anonymitet och att materialet endast kommer användas till examensarbetets syfte. Beräknad 

intervjutid cirka 45 minuter.  

 
Inledning 
Vad är din senaste utbildning?  

 

Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?  

 

Hur länge har du haft den tjänst du har idag? Inom  

kommunen?  

 

Hur många anställda är det inom din verksamhet? 
  

Rekrytering och framtidsvisioner  
Vad innebär rekrytering för er?  

 

Har er förvaltning något mål med er rekrytering?  

 

På vilket sätt beaktar ni mångfald och en jämn könsfördelning när ni rekryterar nya 

medarbetare?  

 

Anser ni att ert rekryteringsarbete fungerar på ett bra sätt så att ni anställer rätt person till 

rättplats?  

 

Finns erfarenhet av felrekrytering?  

 

Vem är ansvarig för rekryteringen inom er förvaltning?  

 

Hur tror du att framtiden ser ut för er när det gäller tillgång till arbetskraft? Uppfattar du att 

det kommer vara svårt att rekrytera nya medarbetare?  

 

Uppfattar du att ni kommer kunna behålla era befintliga medarbetare i framtiden?  

 

Har ni några strategier för att behålla medarbetarna?  

 

Hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera nya medarbetare? Förmåner? 

  

Hur marknadsför ni verksamheten? Har ni haft några rekryteringskampanjer? Ledde det till 

något?  
 

Behov  



55 

 

Hur och vem upptäcker att ett behov av nyrekrytering finns? Görs någon återkommande 

behovsanalys eller tar ni tag i det efter vägen då behov uppstår på grund av exempelvis 

uppsägning?  

 

Hur upprättas en kravprofil för vilka kompetenser som krävs av de sökande? Vad finns det för 

tankar bakom kravprofilen?  

 

Finns det olika krav beroende på vad för position som skall rekryteras? Är det annorlunda vid 

rekrytering av en person till en högra position?  
 

Rekryteringsgrupp  
Vilka består rekryteringsgruppen av och vem är ansvarig för den? Hur sätts 

rekryteringsgruppen ihop?  

 

Vad arbetar rekryteringsgruppen med?  

  

På vilket sätt ser ni över turordningsregler, företrädesrätt, LAS och eventuella 

omplaceringsmöjligheter samt hur ofta sker intern rekrytering istället för en extern?  

 

Vem sätter ihop och organiserar de ansökningar som kommer in? Deltar du i det arbetet?  

 

Annonsering  
Hur går det till när ni sätter ihop en annons? Vad finns det för tankar bakom annonseringen?  

 

Vad gör ni för att nå ut till de personer som uppfyller kompetenskraven för befattningen?  

 

Hur ser ni på de underrepresenterade grupperna? Arbetar ni för att skapa mångfald på 

arbetsplatsen?  
 

Urval  
Arbetar ni efter någon typ av meritvärdering vid urval och vad grundar sig urvalet på?  

 

Vilka kandidater kallas till anställningsintervju?  

 

Hur går dessa intervjuer till? Vad tas upp under intervjutillfället? Finns det färdiga 

frågeställningar som ni utgår ifrån?  

 

Om någon kommer till intervjun och är exempelvis väldigt ung, gravid eller har en udda stil, 

hur ställer ni er till det, påverkas det slutgiltiga beslutet av det?  

 

Tas referenser? Anser ni att dessa är viktiga och trovärdiga? Ges en bättre bild av 

kandidaterna vid referenstagning?  

 

Utförs kontroller av den eventuellt nya medarbetaren? (belastningsregister, medicinska, 

hälsoaspekter) 

 

Hur fungerar samarbetet kring urvalet, uppstår konflikter och oenighet?  
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Beslut  
Hur sker beslutsfattandet om vem det är som får anställningen? Vad grundar ni beslutet på? 

(kompetens, personlig lämplighet) 

  

Vad sker efter att beslut om vem som får anställningen är taget? (lönesättning, påskrivning)  

 

Hur informeras de övriga sökanden som inte fått tjänsten? 

  

Introduktion  

Hur ser er introduktion för den nyanställde ut? Vad gör ni för att denne ska komma in i 

gruppen? Arbetar ni med exempelvis mentorskap? 

  

Utförs någon uppföljning av den nyanställde efter en tid?  
 

Övergångsfrågor  
Hur upplever du kontakten till medarbetarna under dig? Kommunikation, relation och 

samarbete?  

 

Upplever du att rekryteringsarbetet överlag fungerar på ett bra sätt på er förvaltning? Finns 

det förbättringsområden?  

 

Tycker ni att de direktiv som kommer uppifrån gällande hur ni ska arbeta med rekrytering 

fungerar bra? 

 

Upplever du att ni resonerar på samma sätt inom de olika förvaltningarna när det gäller 

kompetensförsörjning? Finns det olika uppfattningar? 

  

Kompetensförsörjning  
Vad betyder kompetens för dig?  

 

Vad betyder kompetensförsörjning för dig?  

 

På vilket sätt tycker du det är viktigt att arbeta med kompetensförsörjning? 

  

Har du erfarenhet av analysera kommande personalbehov inom verksamheten?  

Hur går detta till?  

 

Har du erfarenhet av att analysera kompetensbehov inom verksamheten?  

Hur går detta till?  

 

Finns det resurser (ekonomiska, personella och tekniska) för att arbeta med 

kompetensförsörjning? Tycker du dem är tillräckliga?  

 

Hur arbetar ni med att få kompetens inom verksamheten?  

 

Har ni någon policy ni följer?  

 

Varför har ni valt att arbeta så?  

 

Är det enligt dig ett hållbart sätt att arbeta på?  
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Kompetensutveckling  
Hur arbetar ni för att ta tillvara och behålla medarbetarnas befintliga kunskaper & 

kompetenser?  

Hur går ni praktiskt tillväga? 

  

Kan du ge något konkret exempel på hur ni arbetar för att medarbetarnas kunskaper och 

kompetenser ska komma till användning i det dagliga arbetet?  

 

Vem ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling? 

 

Görs det någon inventering av vilken kompetens medarbetarna i verksamheten har?  

Hur går detta till?  

 

Vilken typ av kompetensutveckling förekommer på verksamheten?  

 

Anser du att det finns tillräckligt med arbetstid för dig att arbeta med kompetensutveckling?  

 

Utvecklar ni redan befintliga medarbetare så de får kompetensen eller rekryterar ni in ny 

kompetens? 

  

Har du erfarenhet av kompetensöverföring mellan äldre och yngre? Mentorskap?  

 

Uppföljning  
Vad gör ni efter att en medarbetare har genomgått någon utbildning?  

 

Följer ni upp medarbetarna efter kompetensutveckling? 

  

Har du erfarenhet av någon form av utvärdering och/eller uppföljning?  

 

Hur går denna till? Extern eller intern uppföljning? 

  

Hur arbetar ni för att medarbetaren ska kunna tillämpa sin nya kompetens i det dagliga 

arbetet? 

  

Anser du att ni arbetar långsiktigt med dessa frågor eller arbetar ni med det när situationen 

uppstår? 

  

Tycker du att ni har stöd av politiken att arbeta med kompetensförsörjning? 


