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Syftet med studien är att ta reda på hur landsbygdskommuner 
arbetar med kompetensförsörjning utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 
Tidigare forskning inom området samt utvalda teorier presenteras 
för att skapa en förståelse för ämnet. En kvalitativ metod ligger till 
grund för studien som leder till ett resultat som grundar sig på fem 
genomförda intervjuer. Resultatet visar att ett metodiskt arbete med 
kompetensförsörjning sker i de kommunerna som intervjuades, men 
att majoriteten saknar det strategiska arbetet. Då 
landsbygdskommunerna står inför utmaningar såsom geografisk 
placering och brist på färdigutbildade personer krävs ett strukturerat 
arbete med att hitta rätt, utveckla och behålla den befintliga 
personalen.  
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INTRODUKTION 
Att arbetsmarknaden blir allt mer rörlig visade en av Trygghetsrådets undersökningar från 
2016. Trygghetsrådet valde att undersöka hur många svenskar som ville byta jobb och 
anledningen bakom det. Undersökningen visade att 1,8 miljoner svenskar funderade på 
att byta jobb under året 2016. Vidare visade undersökningen att orsakerna är att 
människor ständigt vill utvecklas, vara med om en förändring, möjligheten till löneökning 
eller att de inte är nöjda med chefen (Trygghetsrådet, 2016). Eftersom arbetsmarknaden 
är rörlig innefattar det att människor flyttar på sig geografiskt. Många människor väljer 
att lämna landsbygden för att flytta till storstadsområden konstaterar Israelsson, 
Strannefors och Tydén (2003). Författarna menar att det finns olika anledningar till varför 
människor vill mer mot storstäderna och nämner studier, familj eller arbetsmarknaden 
som de främsta anledningarna till flytt. Även andra faktorer såsom sociala aspekter, 
nyfikenhet och personlig utveckling av kunskap eller kompetens har inflytande på valet. 
Isralesson, Strannefors och Tydén (2003) förklarar vidare att utflyttningen från 
landsbygden har en negativ påverkan på arbetsmarknaden då det blir allt svårare för 
organisationer på landsbygden att hitta rätt personal. Samtidigt blir det även en utmaning 
för organisationerna att behålla sin personal (Israelsson, Stannefors & Tydén, 2003). 
 
Då vi båda kommer från landsbygden har vi själva upplevt att människor runt om oss har 
valt att lämna landsbygden av olika anledningar vilket skapar problematik i det långa 
loppet på organisationerna. Vår personliga bakgrund i kombination med våra studier inom 
Personal- och Arbetsliv skapade en nyfikenhet kring ämnet. Vi har valt att rikta vår studie 
mot den offentliga sektorn och undersöka hur landsbygdskommuner arbetar med 
kompetensförsörjning i yrken med hög personalomsättning för att avgränsa vårt 
studieobjekt.  
  

BAKGRUND 
I följande avsnitt presenteras utvald litteratur inom området kompetensförsörjning. Vi 
kommer att definiera olika delar av begreppet kompetensförsörjning samt andra 
relevanta begrepp som rör området, framförallt planering och utveckling.  

Landsbygdskommuner 
I Sverige har vi 290 kommuner varav 40 stycken av dessa är landsbygdskommuner (SKL, 
2017). Kommunerna som tillhör kategorin landsbygdskommun är kommuner med mindre 
än 15 000 invånare i den största tätorten och har lågt pendlingsmönster. Kommunerna i 
Sverige har många olika uppgifter, men ansvarar till största del för samhällsservicen. 
Samhällsservice omfattar uppgifter såsom skola, socialtjänst och äldreomsorg. Varje 
kommun styrs av den valda och aktuella politiken vilket innebär att politiska förändringar 
påverkar varje enskild kommun (SKL, 2017). En arbetsmarknadsprognos som 
Arbetsförmedlingen genomförde under hösten 2018 för åren 2018–2020 visar att bristen 
på arbetskraft är högre inom den offentliga sektorn än inom det privata företagandet 
(Arbetsförmedlingen, 2018). Rapporten visar ökade rekryteringssvårigheter samt att det 
saknas utbildad personal, främst inom områdena utbildning, vård och omsorg. Det beror 
på ökat behov av personal i takt med demografins utveckling samt stora pensionsavgångar 
i flera olika yrkesgrupper. Undersökningen visar att antalet yrkesaktiva i 
landsbygdskommunerna kommer att minska under perioden 2018–2020. Bristen på 
arbetskraft påverkar de offentliga verksamheterna och dess medarbetare på olika sätt, men 
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främst genom att rekryteringsprocesserna blir allt längre. Då rekryteringsprocesserna tar 
längre tid påverkar i sin tur arbetsmiljön genom att den befintliga personalen får arbeta 
mer. Det här leder till att en stor utmaning för landsbygdskommunerna i framtiden 
kommer att vara kompetensförsörjningsarbetet (Arbetsförmedlingen, 2018). 

Personalomsättning 
Personalomsättning har alltid varit svårbemästrat enligt Orkan (1974). Medarbetarnas 
förflyttningar mellan olika företag betecknas vanligtvis som personalomsättning. Det 
handlar mycket om de geografiska, sociala och industriella omflyttningarna samt 
förändringar av arbetstagarnas befattning. Själva begreppet personalomsättning innebär 
enligt Orkan (1974) en typ av rörlighet på arbetsmarknaden vilket i sig innefattar att en 
medarbetare avslutar sin anställning och en ny person börjar. Företagets storlek spelar in 
mycket när det kommer till personalomsättningen då den är lägre i de mindre samhällena. 
Avgörande för personalomsättningen kan vara: ortens storlek, befolkningstäthet, 
företagets storlek eller expansionstakten (Orkan, 1974). Hansson (2015) hävdar att 
personalomsättning är en indikator på bristande motivation där medarbetaren inte får 
utrymme för kompetensutveckling vilket gör att medarbetaren då väljer att lämna 
organisationen. För att en organisation ska överleva måste den kunna rekrytera och 
behålla resurser av skilda slag för att öververkliga organisationsmålen (Catasús, Högberg 
& Johrén, 2012). 

Employer branding 
En annan infallsvinkel på kompetensförsörjningen lyfter Hansson (2015) fram där en 
viktig del i det hela är Employer branding. Det står för organisationers varumärke, men 
även vilken bild företaget ger utåt sett är betydelsefull för en god kompetensförsörjning. 
Även Wikström och Martin (2012) beskriver Employer brandning som en faktor som 
ökar sannolikheten för att attrahera rätt medarbetare till rätt plats. Hansson (2015) menar 
att det är viktigt för organisationer hur de väljer att annonsera i exempelvis en jobbannons. 
En organisation med starkt arbetsgivarvarumärke kan i vissa situationer väga mer än hög 
lön hos individer som söker sig till arbetsplatsen (Hansson, 2015).  

Kompetens 
Det saknas i stort sett en definition av kompetensbegreppet menar Wikström och Martin 
(2012). Trots detta är begreppet något som används dagligen i arbetslivet, speciellt i 
samband med organisationsförändring, medarbetarskap och ledningsutveckling. 
Författarna jämför begreppet kompetens med förmågor. Genom att ha en förmåga handlar 
om att kunna utföra en uppgift i en situation genom att använda sig av vissa kunskaper 
och färdigheter (Wikström & Martin, 2012). Granberg (2011) väljer att förenkla 
begreppet och delar in kompetensbegreppet i två delar: formell kompetens och faktiskt 
kompetens. Formell kompetens förekommer i form av ett intyg som ger en individ en viss 
behörighet för att utföra en särskild uppgift. Exempel på formella kompetenser kan vara 
körkort, läkarlegitimation, svetsarcertifikat m.m. Faktisk kompetens är det som uppstår 
när en individ sedan utför en uppgift med hjälp av sina färdigheter och kunskaper inom 
ett visst område. Den faktiska kompetensen kan förekomma i olika former och behöver 
inte vara anknuten till något certifikat eller intyg. Granberg (2011) beskriver det som: 
”Summan summarum: Kompetens handlar om något man utfört. Kompetens finns inte 
förrän den har visats!” (Granberg, 2011, s. 513). Begreppet förklaras på ett liknande sätt 
av Ellström (1992): 
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 Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i 
 relation till en  viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt 
 förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra 
 ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 
 möjligt, utvidga det tolknings-, handlings-, och värderingsutrymme 
 som arbetet erbjuder. 
 (Ellström, 1992, s. 21) 

Kompetensförsörjning 
Idag är organisationer mer medvetna än någonsin om att personalen är en av de viktigaste 
resurserna. Kompetensförsörjning är därför en stor del av det dagliga arbetet i 
organisationer (Granberg, 2011). För Lindelöw (2016) handlar kompetensförsörjning om 
ett långsiktigt arbete där det gäller att arbeta med flera plan i en organisation, med både 
nuvarande och framtida medarbetare. Det hela handlar om att organisationer måste 
fundera över vilken kompetens som kommer behövas framöver då det gäller att vända sig 
till rätt målgrupp, anställa nya medarbetare och även utveckla medarbetarna. Allt det här 
görs för att medarbetarna ska kunna möta nya utmaningar och att organisationer ska 
arbeta strategiskt med att även behålla medarbetare (Lindelöw, 2016). Även Granberg 
(2011) höjer medarbetarens värde och beskriver att det är hos medarbetarna kunskapen 
och kompetensen finns som krävs för att organisationer ska vara i ständig utveckling och 
drivas framåt. Vidare lyfter Granberg (2011) att det därför är viktigt att organisationer 
kontinuerligt arbetar med att hitta rätt personal, utveckla den och sedan arbeta aktivt för 
att behålla den inom organisationen. Kompetensförsörjning handlar om just detta enligt 
Granberg (2011): att finna rätt personal, utveckla och behålla den vilket Lindelöw (2016) 
även instämmer med. Lindelöw (2016) skriver om en kompetensbaserad personalstrategi 
där utgångspunkten är att: attrahera rätt målgrupp, rekrytera morgondagens medarbetare, 
utveckla medarbetare och behålla rätt medarbetare. Det är en komplett personalstrategi 
som kan användas från början av rekryteringsprocessen till medarbetarnas fortsatta 
kompetensutveckling. Denna typ av strategi har i sin tur lett till det som kallas för 
kompetensbaserad rekrytering vilket tydligt visat sig vara både en produktiv och 
skarpsynt metod, men framförallt en rekryteringsprocess som inte diskriminerar. 
Strategin skapar mer öppenhet för likheter och olikheter samt effektiviserar arbetsplatsen. 
Eftersom det endast är en granskning av själva kompetensen som görs hjälper det även 
till att kartlägga en persons kunskap till just en specifik tjänst, men också att det blir 
enklare att göra en utvärdering på den befintliga kompetensen som redan finns i 
organisationen. Strategin kan användas i både små och stora organisationer vilket gör den 
så användbar (Lindelöw, 2016). Att använda sig av en specifik strategi i sitt 
kompetensförsörjningsarbete är viktigt enligt Anttila (2005) för att verksamheten ska nå 
upp till sina gemensamma mål. Genom att sätta upp gemensamma mål med hjälp av sina 
mänskliga resurser utvecklas enligt Anttila (2005) medarbetarnas färdigheter, kunskaper 
och förmågor. Det leder i sin tur till att organisationen utnyttjar sin fulla potential och kan 
uppnå de gemensamma målen. 
 
Kompetensförsörjningsarbete är en viktig del för både organisation och medarbetare då 
det oftast leder till att arbetet effektiviserats när det kommer till exempelvis 
problemlösning, förbättringar, nya möjligheter och förenklingar i arbetet (Granberg, 
2011). En utmaning i det hela är att finna vilka det är som behöver utvecklas och att det i 
sin tur leder till motivation så att medarbetaren vill stanna på företaget. Det gäller för 
företag att hela tiden ha en förmåga att producera och förmedla ny kunskap (Granberg, 
2011). Det som är svårt för organisationer är att matcha rätt person till rätt arbete, behålla 
just dessa personer och samtidigt skapa så bra utvecklingsmöjligheter för medarbetaren 
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som möjligt för att behålla den inom organisationen. En välfungerande arbetsmarknad är 
därför avgörande för hur mycket organisationer kan satsa på utbildning och 
effektiviseringen av kompetensutveckling. Att hitta kompetent arbetskraft kommer 
ändras i takt med att ekonomin förändras och det gäller att hela tiden skapa möjligheter 
till kompetensutveckling då det gynnar tillväxten för företaget (Granberg, 2011). 
 
Granberg (2011) hävdar att kompetensförsörjning är ett begrepp där åtgärder och 
planläggning är något som ska syfta till företagets behov när det kommer till arbetskraft. 
I figur 1 presenterar Granberg (2011) kompetensförsörjningens olika steg:  
 

 
(Granberg, 2011, Figur 1)  
 
Figurens tre stadier sammanfattar Granberg (2011, s. 365) på följande vis: ”… det handlar 
om tillskott av personal, utveckling av personal och avveckling av personal.”  
 
Lindelöw (2016) menar dock att kompetensförsörjning är ett strategiskt långsiktigt arbete 
för hela organisationen. Den strategiska kompetensförsörjningen riktar sig till både 
befintliga och nya medarbetare där utgångspunkten är att försöka förutspå vilken 
kompetens som organisationer behöver i framtiden. Det gäller att skapa sig en bild av 
vilka lämpliga egenskaper samt kunskaper som ska ta organisationen framåt (Lindelöw, 
2016). PA-planering eller som det ibland kallas, HRP (Human Resources Planning) är 
något som Granberg (2011) nämner. PA-planering handlar om att ta hänsyn till 
organisationers behov av arbetskraft samt att skapa möjligheter för de anställda att kunna 
utvecklas och kunna uppfylla sina ambitioner. Ett sätt att ta reda på behovet av arbetskraft 
är att göra en jämförelseanalys av arbetskraftsbehovet och arbetskraftstillgången för att 
kartlägga planeringen. Överlag handlar kompetensförsörjning om att finna både 
långsiktiga och kortsiktiga matchningar med verksamhetens aktuella behov (Granberg, 
2011).  

Kompetensplanering 
Anttila (2005) väljer att dela in kompetensförsörjningen i två olika huvudgrupper:  
kompetensplanering och kompetensutveckling. Något som måste finns i en organisation 
enligt Anttila (2005) är en kompetensplanering. Bra kompetensplanering leder sedan 
vidare till effektiv kompetensförsörjning. Utan en kompetensplanering kan inte en 
organisation skapa en väl utformad strategisk verksamhetsplan för 
kompetensförsörjningen (Anttila, 2005). Vidare har författaren tagit fram fem frågor som 
i praktiken grundar begreppet kompetensplanering: 

1. Vilka förändringar står vi inför? 
2. Vilken kompetens behöver vi?  
3. Vilken kompetens har vi?  
4. Hur kan vi skaffa kompetensen vi saknar?  
5. Är vi på rätt väg?  

Rekrytering,	
introduktion	mm Kompetensutveckling Pension	

Avveckling	
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(Antilla, 2005, Figur 2) 
 
Syftet med att arbeta med kompetensplanering är att skapa rätt förutsättningar för att 
kunna nå en effektiv och lyckad kompetensförsörjning. Kompetensplanering innebär att 
organisationer kartlägger och analyserar den befintliga kompetensen som finns i 
organisationen för att finna utvecklingsmöjligheter. Analysen används sedan även för att 
följa upp och utvärdera tidigare insatser och prioriteringar för att sedan kunna finna nya 
behov och möjligheter som vidare går att utveckla. Tillvägagångssättet för en effektiv 
kompetensförsörjning är ett tydligt samarbete mellan arbetsgivaren och medarbetaren. 
Fördelaktigt är att de har en gemensam syn på de aktuella behov, befintliga kompetensen, 
kompetenskraven och prioriteringar i arbetet för att kunna samverka (Anttila, 2005). 
Genom att ha en tydlig strategi kring rekrytering innebär en tydligare bild över 
organisationens mål, framtidsvisioner och planering. För att ha en bra och fullbordad 
personalstyrka är det viktigt att identifiera framtida och långsiktiga kompetensbehov i 
god tid (Wikström & Martin, 2012). 

Kompetensutveckling 
Kompetensutvecklingens syfte är att höja kompetensen inom de områden som har utsetts 
vara prioriterade i kompetensplaneringen (Anttila, 2005). Vidare beskriver Anttila (2005) 
att kompetensutveckling kan ske på två olika sätt: kvalitativt eller kvantitativt. En 
organisation kan välja att genomföra en kvantitativ kompetensutveckling vilket innebär 
att organisationen satsar på att kompetensutveckla många medarbetare för att säkra att det 
alltid finns tillräckligt många medarbetare på plats med rätt kompetens. Vid annat behov 
kan organisationen välja att genomföra en kvalitativ kompetensutveckling för att 
säkerställa att rätt kompetens finns inom företaget (Antilla, 2005).  
 
Hansson (2015) hävdar att medarbetare idag har ett större ansvar för sin roll och sin egen 
kompetensutveckling. Det förväntas av arbetsgivare att medarbetare visar ett intresse för 
lärande och utveckling för att utvecklas i sin roll (Hansson, 2015). Att medarbetare har 
ett stort ansvar för sin kompetensutveckling leder även till informell utveckling och en 
form av personlig utveckling (Wikström & Martin, 2012). Författarna har en riktlinje som 
de kallar för 70-20-10-regeln. Den innebär att 70% av kompetensutvecklingen är 
utveckling i medarbetarens egna roll vilket oftast innebär utökat ansvar och nya 
arbetsuppgifter. 20% av kompetensutvecklingen är utveckling inom företaget och 10% 
av kompetensutvecklingen är extern utbildning. Utveckling av medarbetare idag sker 
främst inom ramen för den aktuella tjänsten som medarbetaren besitter. Wikström och 
Martin (2012) kallar fenomenet för on-the-job-training. Ett fenomen som grundar sig i att 
formell kompetensutveckling minskar i takt med att den informella 
kompetensutvecklingen ökar och individen själv i samråd med organisationen måste ta 
större ansvar för att ha möjligheten till att vidareutvecklas (Wikström & Martin, 2012). 
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Syfte och problemformulering 
Studiens syfte är att undersöka hur landsbygdskommuner arbetar med 
kompetensförsörjning utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vi vill undersöka de praktiska 
arbete som görs för att hitta, utveckla och behålla personal. Syftet är att få en bild av 
kompetensförsörjningsarbetet. Frågeställningen lyder: 
 
- Hur arbetar landsbygdskommuner med kompetensförsörjning i yrkesgrupper med hög 
personalomsättning? 
 

TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området i form av sex vetenskapliga 
artiklar. Samtliga artiklar är vetenskapligt granskade och relevanta för forsknings-
området.  

Kompetensförsörjning 
Alla organisationer måste enligt Nkomo (1988) definiera vad kompetens och strategisk 
kompetensförsörjning innebär för just dem. Företag som inte arbetar med en strategisk 
kompetensförsörjning löper större risk att stöta på kostnader då de inte har mött 
arbetsmarknadens krav. Nkomo (1988) förklarar att ett företag som inte arbetar strategiskt 
med kompetensförsörjning kan ha varit i brist på arbetskraft eller inte utnyttjat den 
kompetens som faktiskt redan finns inom organisationen. Recardo (2017) undersökte ett 
stort konsumentföretag som genomgick en omfattande omstrukturering där det handlade 
mycket om att det fanns glapp i verksamhetens övergripande strategiska plan. För att 
åtgärda bristfälligheten gjordes en lista över svårigheter i processen. Dels att HR-
personalen inte hade någon förståelse för den övergripande strategin för verksamheten, 
men även att det saknades någon direkt inblick över den grundliga förståelsen för 
organisationen. Recardo (2017) nämner även en till svårighet som innefattar avsaknaden 
av databas där kompetensprofilerna inom företaget var arkiverade, vilket gjorde det svårt 
för personalavdelningen att se företagets övergripande krav, mätningar eller personalens 
kompetenser. Recardo (2017) genomförde en granskning av mer än 100 företag för att ta 
reda på de sex bästa metoderna som borde införas i en planering för den strategiska 
processen för att maximera effektiviteten:   
 

• Att HR-avdelningen identifierar vilken typ av arbetskultur som krävs för 
att framgångsrikt genomföra företagets strategiska plan. 

• Att HR-avdelningen skapar företagsövergripande planer, rapporter eller 
liknande, vilket ska genomföras regelbundet för att på ett enkelt vis få ett 
övergripande perspektiv av både styrkor och svagheter. 

• Att HR-avdelningen skapar sig en uppfattning om vilka delar i 
organisationen som är viktigast när det kommer till att skapa 
företagsstrategin. 

• Att HR-avdelningen tar hänsyn till vilka problem som medarbetarna har 
för att skapa en kultur som är stödjande och trivsam. 

• Att HR-avdelningen förbättrar strategin årligen i planeringsprocessen för 
att säkerhetsställa de anställdas trivsel och att allt går korrekt till. 

• Att HR-avdelningen gör en presentationsbedömning på individnivå. Det 
för att hjälpa HR-chefer att bedöma värdet av varje enskild tjänst vilket då 
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blir ett hjälpmedel för att kunna komma överens om en utveckling av nya 
tjänster krävs. 

 
För att stödja företagets breda verksamhetsplan krävs det enligt Recardo (2017) att 
organisationer anpassar sina HR-processer. Författaren hävdar att inte alla delar i en 
organisation är viktiga för att stärka den egna strategin, dock är det allra viktigaste att 
identifiera de frågor som ligger till grund för att stärka personalens tjänster. Vidare menar 
Recardo (2017) att det kan ses som en del av den årliga planeringsprocessen samt utveckla 
ett balanserat resultatkort av de värden som mätts under årets gång. Genom att göra detta 
kan HR-avdelningen utveckla en effektiv strategisk plan som kan anpassas till 
organisationens olika delar och för övriga personalfunktioner. En av HR-avdelningens 
viktigaste roll är att hjälpa till att definiera och främja den kultur som behövs för att kunna 
genomföra den strategiska planen samt ständigt arbeta med personalutvecklingen 
(Recardo, 2017). Nkomo (1988) har en annan syn på strategier och kompetens-
försörjningsarbetet. Författaren hävdar att det krävs att organisationer genomför både en 
kvantitativ och en kvalitativ prognos över organisationen för att genomföra ett strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete. Genom att göra det får organisationer veta vilka mänskliga 
resurser som finns, hur många samt vilka kompetenser som saknas. Att veta vilka 
kompetenser och hur många som finns i företaget är en stor fördel då det skapar 
möjligheten att kunna genomföra en framtidsanalys och möta eventuella förändringar. 
När organisationer sedan är medvetna om vilken kompetens som finns inom företaget kan 
kompetensen som saknas tas in i rekryteringen, bemanningen, vidareutbilda befintlig 
medarbetare eller liknande. Nkomo (1988) förklarar vidare att strategiska personalfrågor 
bör planeras i samband med organisationers strategiska affärsplaner. Planer för de 
mänskliga resurserna kan sedan omvandlas till kortsiktiga verksamhetsplaner. Att skapa 
en strategi och ha planerade samt gemensamma mål för medarbetarna påverkar både 
organisationers produktivitet, nivå av kompetens, effektivitet och attityd (Nkomo, 1988). 

Att hitta rätt personal till rätt tjänst 
Samhället är alltmer informationsbaserat påstår Thomas och Wise (1999).  Författarna 
menar att det kommer krävas en arbetskraft med allt mer tekniska kunskaper där det gäller 
för organisationer att skapa sig en konkurrensfördel genom att hitta en mer mångsidig 
personalgrupp (Thomas & Wise, 1999). Chandani, Mehta, Mall och Khokhar (2016) 
menar att när det kommer till att hitta rätt medarbetare är det betydelsefullt för en 
organisation att matcha målen för tjänsten till de enskilda målen för arbetstagaren så att 
medarbetaren kan känna att det har blivit en rätt matchning. Thomas och Wise (1999) 
påvisar istället att rekryteringsprocessen är en kritisk bemanningsaktivitet för 
organisationer och att det återstår mycket att lära sig om individuella skillnader i 
rekryteringsinsatser. De beskriver rekryteringsprocessen som en kritisk verksamhet där 
de använder sig av en rad olika informella och formella källor. Organisationer engagerar 
sig mer och mer efter sökandet av kvalificerade arbetssökande. Rekryteringen enligt de 
har tre grundläggande funktioner: utvecklandet av en personalgrupp med minimal 
kostnad, hjälpa verksamheten att se till att medarbetarna har utvecklingsmöjligheter samt 
att se till att den sökande personalgruppen består av kandidater som har de kvalifikationer 
som arbetet kräver (Thomas & Wise, 1999).   

Utveckling av personal 
Betydelsen av utbildning förklarar Kock och Ellström (2011) växer sig starkare på 
arbetsmarknaden och att alltfler företag satsar stort på att just utbilda sina medarbetare. 
Utbildning ses som en avgörande faktor till att en organisations produktionsutveckling 
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och kapacitet ger konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Det finns starka indikationer på 
att utbildningar ger effekter på kompetensutvecklingen, då det ger möjligheter till ett 
kontinuerligt lärande i och genom arbetet (Kock & Ellström, 2011). Även Chandani et al. 
(2016) hävdar att organisationer som erbjuder sina medarbetare möjligheter till att 
utveckla sina förmågor, lära sig färdigheter, förbättra sina kunskaper och nå sin potential 
har visats sig vara mer framgångsrika. Det gör det både enklare till att behålla sina 
anställda och skapa en personlig utveckling för medarbetarna. Företag som investerar i 
sina medarbetares karriärutveckling vinner i det långa loppet då medarbetarna även 
känner att de vill ge allt för organisationen (Chandani et al. 2016). Även Recardo (2017) 
styrker det genom att förklara vikten av att HR-avdelningen tar hänsyn till personalens 
nuvarande kärnfunktioner och samtidigt ger medarbetarna meningsfulla möjligheter 
såsom lärande, utvecklingsprojekt och mentorskap. Detta för att förbättra både 
medarbetarnas kompetens och verksamhetens strategiska kompetensförsörjning. Det kan 
ibland vara svårt att skapa utvecklingsmöjligheter för varje yrkesgrupp men det gäller 
ändå att ta vara på sina resurser för företagets strategiska betydelse. En viktig aspekt att 
titta på är behovet för att stärka verksamheten, men framförallt i framtiden där det gäller 
att hitta en reflekterande och strategisk balans (Recardo, 2017).  
 
Kock och Ellström (2011) beskriver kompetens som ett brett utbud av aktiviteter 
inklusive utbildning, främjandet av lärande, jobbrotation samt kontinuerlig systemkoll till 
förbättringar. För att en organisation ska kunna utveckla kompetensen är det viktigt att 
det finns möjligheter för feedback, utvecklingsmöjligheter, stödjande till samarbete och 
lärande samt att de anställda får känna delaktighet (Kock & Ellström, 2011). Däremot 
handlar det inte endast om förbättring av prestanda och materiella ting för att utveckla en 
organisation, utan det handlar även om kunskapshantering påpekar Mills och Smith 
(2010). Det gäller att lägga ner resurser på organisationers kunskapshantering för att hela 
tiden ta sig framåt. Fler företag använder sig av ett kunskapshanteringsverktyg för att 
effektivisera sitt arbete. Kunskapshanteringen kan beskrivas som en kunskapskapacitet 
som ska förbättra flödet och produktiviteten i arbetet, men framförallt 
kompetensutvecklingen (Mills & Smith, 2010). Kunskapshantering förknippas oftast med 
den organisatoriska prestationen vilket kan skilja sig mellan företag, då de flesta har olika 
nivåer och kombinationer av resurser. Tillsammans med organisationsprestandan 
möjliggör det till konkurrensfördelar på arbetsmarknaden eller en förbättrad utveckling 
(Mills & Smith, 2010). Även Chandani et al. (2016) förklarar att utvecklingsmöjligheter 
för alla medarbetare ger en uppmuntran och en strävan om att uppnå framtidsvisionen för 
organisationen. Författarna tar upp en strategi som består av karriärplanering, 
organisatoriskt stöd och kompetensutveckling. Däremot finns det inte tillräckligt med 
stöd som visar att en specifik kompetensstrategi kan effektivisera vägen till den vision 
som organisation har. Detta då variationen i organisationer kan urskilja sig gällande 
könsskillnad, mångfald, jobbegenskaper och i ledarskapet (Chandani et al. 2016). Mills 
och Smith (2010) lyfter även fram att en organisations tekniska utrustning är en viktig 
förutsättning för att kunskapsresurser ska kunna utvecklas och bidra till 
kompetensutvecklingen samt organisationers resultat.  
 
Kock och Ellström (2011) skriver om strategier gällande individuell 
kompetensutveckling som är användbar för både små och stora företag. I studien 
jämfördes strategier och det insamlade materialet där två olika strategier presenterades, 
integrerad och formell strategi.  Resultatet från studien visade att den så kallade 
integrerade strategin tillsammans med en obegränsad lärandemiljö var den mest 
framgångsrika kombinationen gällande kunskapsutvecklingen. Medan en begränsad 
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läromiljö i kombination med den integrerade strategin visade sig vara minst framgångsrik. 
Strategiernas inverkan är både användbara för att effektivisera de individuella 
lärandemålen samt själva organisationsnivån (Kock & Ellström, 2011). Samtidigt hävdar 
Chandani et.al. (2016) att tillräcklig nivå av personalutveckling via utbildning, 
kompetensutveckling och lärande kan leda till att de anställda blir mer engagerade i allt 
de gör i organisationen. Vidare menar de att organisationer kan förbättra kompetensen 
hos sina medarbetare genom att de får vara mer delaktiga, men det är ett långsiktigt 
uppdrag som inte en enda strategi kan avgöra. Ett väsentligt element när det kommer till 
kompetensförsörjningen är att säkerhetsställa att framförallt cheferna har rätt utbildning 
och får den möjligheten till att skaffa den kunskapen som krävs då ledarskapet spelar stor 
roll (Chandani et al. 2016).  

Att behålla personal inom organisationen  
Det finns mängder av olika faktorer som kan påverka medarbetarens motivation och vilja 
till att arbeta kvar på en arbetsplats. Enligt Thomas och Wise (1999) är den största 
utmaningen för organisationer idag att både attrahera och behålla en mer varierad 
arbetskraft. Om organisationen lyckas med båda delarna under hela rekryterings- och 
urvalsprocessen ger det automatiskt organisationer en konkurrensfördel på 
arbetsmarknaden (Thomas & Wise, 1999). 
 
Chandani et al. (2016) förklarar att oavsett arbetsnivå har det visat sig att framgångsrika 
organisationer är de som bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling genom att skapa 
tillhörighet där de anställda får uttrycka sina synpunkter och påverka sina funktioner, i 
framförallt den offentliga sektorn. Genom att ha utvecklingsinsatser och strategiska 
förändringar kring arbetsdesign eller liknande kan det göra att det lockar fler sökande 
eftersom det ger en möjlighet till att utföra ett intressant arbete (Thomas & Wise, 1999). 
Det har även visat sig att arbetstid är en avgörande faktor i den offentliga sektorn där det 
handlar mer och mer om att medarbetare vill ha en flexibel arbetstid (Chandani et al. 
2016). Likaså faktorer såsom lön och möjligheter till personlig utveckling kan vara en 
betydande faktor för den arbetssökande vid beslutsfattandet (Thomas & Wise, 1999).  
Chandani et al. (2016) tar också upp vikten av ledarskap i en organisation. Författarna 
förklarar att det är en central del då det är viktigt att medarbetarna får beröm och 
uppmärksamhet vilket kan göras genom exempelvis medarbetarsamtal då även detta ökar 
organisationers presentation vilket även Nkomo (1988) lyfter. Kontinuerlig uppföljning 
är det som gör att en organisation ska kunna nå sina mål påstår Nkomo (1988). Genom 
att ha en formell utvärdering av handlingsplaner och uppsatta mål ger organisationer 
möjlighet till att se problem, lösa uppstådda problem samt kunna göra en utvärdering. En 
utvärdering kan enligt Nkomo (1988) innefatta: 

1. Produktivitetsnivå och uppsatta mål 
2. Personalomsättning (omsättning, frånvaro) 
3. Handlingsplaner för medarbetarna  

Syftet med att gå igenom ovanstående punkter är att kunna utvärdera resultatet av en 
kompetensförsörjning för att enklare se helheten. Organisationer har ofta fokus på att 
mäta kostnader för att skapa en översiktsbild, men ovanstående mall ger även utrymme 
till att mäta kostnader i samband med fördelar och mål som uppnåtts. Det är i analysen 
som medarbetares produktivitet, personalpolitik, frånvaro samt lönsamhet framkommer, 
men även hur strategisk kompetensförsörjning faktiskt bidrar till hela organisationers 
effektivitet (Nkomo, 1988). Chandani et al. (2016) påvisar även att ett långsiktigt 
engagemang börjar med en god kommunikation mellan arbetsgivare och anställd. Det är 
viktigt för organisationer att investera i bra ledarskap och ledarutvecklingsprogram, väl 
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kommunikationsbaserade program och framförallt skapa ett delat språk där alla 
medarbetare förstår organisationens vision (Chandani et al. 2016). 
 
Sökningar för att hitta tidigare forskning om landsbygdskommuner i Sverige och deras 
kompetensförsörjningsarbete har gjorts utan något vidare resultat. Vi ansåg att de funna 
artiklarna inte gav något passande underlag till studien då de handlade om bland annat 
privat företagande på landsbygden, landsbygdskommuner i andra länder samt andra 
arbetsplatser i landsbygdskommuner. Avsnittet har därför bestått av tidigare relevant 
forskning inom området kompetensförsörjning. Vidare i studien läggs fokus på 
landsbygdskommuner och dess yrkesgrupper med hög personalomsättning.  
 

METOD 
Utifrån studiens syfte och forskningsfråga valdes en kvalitativ ansats som vidare gav oss 
möjligheten att skapa en djupare förståelse med hjälp av intervjuer. Nedan presenteras 
en redogörelse för utvald metod och det tillvägagångssätt som använts i studien. 

Metodologiska utgångspunkter 
Hermeneutik 
Bryman (2018) beskriver att hermeneutiken är en forskningsansats som förklarar 
kunskapen om tolkning. Varje individs historia, upplevelser och erfarenheter leder till att 
individer tolkar en text utifrån det och skapar där sin helhetsbild utifrån sitt perspektiv. 
Människor har olika verkligheter vilken i sin tur leder till att varje tolkning är gjord utifrån 
det (Bryman, 2018). Tolkningarna av texten bör därför inte tas som en absolut sanning 
utan som ett nytt tankesätt eller för att förstå handlingens helhetsbild enligt Bryman 
(2018).  

Kvalitativ forskningsansats 
Vårt intresse ligger i att ta del av en djupare kunskap, förståelse och upplevelse, därav 
ansåg vi att den kvalitativa metoden var mer lämplig. Bryman (2018) beskriver det som 
en metod som lyfter fram mer personliga berättelser, hur människor resonerar och 
reagerar. Den kvalitativa metoden är passande om det vill skapas utrymme för följdfrågor 
samt för att få en tydlig helhetsbild kring det valda ämnet. Bryman (2018) beskriver att 
den kvalitativa forskningsansatsen är en ansats som har fokus på ord istället för 
datainsamling. Metoden var lämplig då vi ansåg att vi ville ha en styrd intervju med ett 
tydligt fokus samtidigt som lämnade en viss grad av utrymme för följdfrågor (Bryman, 
2018).  
 

Planering och genomförande 
Urval 
Syftet med studien var att undersöka hur landsbygdskommuner arbetar med 
kompetensförsörjning inom yrkesgrupper med hög personalomsättning. Utifrån 
forskningsfrågan gjorde vi ett målstyrt urval för att nå ut till informanter som kan ge oss 
det underlag som krävs för studien (jfr Bryman 2018). För att vidare ta reda på vilka 
kommuner som tillhör landsbygden valde vi att söka via webbsidan www.skl.se (Sveriges 
Kommuner och Landsting). Utifrån ett dokument där 40 landsbygdskommuner stod 
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listade valde vi att göra ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urval bygger på det som är 
mest passande, enklast och effektivast vid ett tidsbegränsat arbete (Bryman, 2018). Vi 
kontaktade fem stycken kommuner som var inom ett rimligt pendlingsavstånd och fem 
stycken kommuner där telefonintervju kunde genomföras. Vi valde att kontakta tio 
stycken då vi räknade med att några inte skulle återkoppla. Vi inledde vår kontakt med 
kommunerna genom att skicka ut ett missivbrev (se bilaga I). Vi ville främst komma i 
kontakt med personalansvariga då vi undersöker forskningsfrågan ur ett arbetsgivar-
perspektiv och frågorna berör arbetet med- och kring kompetensförsörjning. 
 
I studien intervjuades sju stycken personer från fem olika landsbygdskommuner som har 
en geografisk spridning i landet. Vid två av intervjutillfällena deltog två informanter, 
därav fem landsbygdskommuner och sju informanter. Vi har valt att inte framföra vilka 
personer och kommuner som deltagit i undersökningen utan istället valt att benämna de 
med nummer då vi ville följa konfidentialitetskravet.  
 

 

 

Instrument  
I studien valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad 
metod innebär att forskaren har en förberedd intervjuguide som används under intervjun 
för att skapa en röd tråd samtidigt som den ger utrymme för följdfrågor och övriga frågor 
som kan vara relevanta (Bryman, 2018). Intervjuerna genomfördes både i form av 
personliga möten och via telefon. Vi valde att genomföra intervjun på två olika sätt av 
praktiska skäl då vi såg för- och nackdelar med båda metoderna. De personliga mötena 
gav oss möjligheten till att skapa en relation och samtidigt få en klarare bild av specifikt 
den organisationen. Telefonintervju är inte lika vanligt i kvalitativ forskning men vi valde 
oss av metoden då vi ansåg att den var mer tidseffektiv med resa och transport i åtanke 
(Bryman, 2018). Vi ansåg även att metoden gav oss en större chans att informanten väljer 
att delta i undersökningen då hen inte behöver förbereda ett personligt möte och avsätta 
tid för det utan endast läsa intervjuguiden som förberedelse. Metoden var också en 
förutsättning för vissa av de genomförda intervjuerna. Vi valde att skicka ut vår 
intervjuguide till samtliga informanter minst två dagar innan intervjutillfället. Vi gjorde 
det för att ge informanterna en chans att förbereda svar, siffror, statistik och information 
som vi sedan kunde ta del av. Vi var medvetna om att det gav informanten en möjlighet 
att planera sina svar, men vi såg det bara till vår fördel då mer genomtänkta svar endast 
kunde ge oss mer underlag till studien. Vi ansåg även att informanterna skulle vara mer 
bekväma i intervjun om de visste mer ingående hur den var upplagd.  

Pilotstudie 
För att försäkra sig om att intervjufrågorna fungerar som planerat och för att säkerställa 
att helheten av intervjun är bra är en pilotstudie ett bra verktyg (Bryman, 2018). Därför 
genomfördes en pilotstudie där intervjuguiden testades, intervjutekniker samt utrustning 

Informant	i	kommun	1

• HR-specialist	med	2	års	
erfarenhet	inom	kommunen

Informant	i	kommun		2

• HR-konsul	med	3	års	
erfarenhet		inom	
kommunen

Informant	i	kommun	3

• HR-generalist	med	5	års	
erfarenhet	inom	kommunen

Informant	i	kommun		4

• HR-chef	med	2	års	
erfarenhet	inom	kommunen
• HR-konsult		med	3	års	
erfarenhet	inom	kommunen

Informant	i	kommun	5	

• HR-generalist	med	4	års	
erfarenhet	inom	kommunen
• HR-konsult	med	5	års	
erfarenhet	inom	kommunen
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som skulle användas. Pilotstudien gav oss feedback vilket gav oss möjligheten att 
förbättra frågorna och upplägget av intervjun. Det resulterade i några småjusteringar i 
intervjuguiden för att tydliggöra ännu mer vad vi ville få fram genom vissa frågor.  
Pilotstudien genomfördes med en person som arbetar med kompetensförsörjning i sitt 
dagliga arbete.  

Insamling och transkribering 
Studiens innehåll bygger på fem genomförda intervjuer. När studien påbörjades fanns det 
inget tydligt mål om hur många intervjuer som behövde genomföras för att studies syfte 
och frågeställning skulle besvaras. Vi ville ha en tydlig grund och bestämde oss därför att 
fem stycken intervjuer var minimum för att skapa en relativ bredd i studien. Bryman 
(2018) lyfter begreppet informationsmättnad i samband med kvalitativa studier vilket 
innebär att det i en studie räcker med insamlat material när ingen ny information tillförs 
under undersökningens gång. Vår tidsram i samband med Brymans (2018) 
informationsmättnad gjorde att vi valde att nöja oss efter fem genomförda intervjuer. Då 
samtliga intervjuer tog mellan 30 till 60 minuter valde vi att prioritera en hög kvalité på 
de fem befintliga intervjuerna framför kvantitet.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna vid tillfällen där vi båda kunde delta, dels för att 
säkerställa att inget missas samt att säkra så att ingen tolkningsskillnad uppstod. Att vara 
två under intervjun gav oss även möjligheten till att ställa olika följdfrågor utifrån egna 
erfarenheter och intressen. Alla genomförda intervjuer spelades in samtidigt som vi förde 
anteckningar för att komplettera. Bryman (2018) förklarar hur en inspelad intervju kan 
användas som ett hjälpmedel under studiens gång för att på ett enkelt sätt kunna gå 
tillbaka till intervjun för att höra vad som sagts. Ljudinspelningen transkriberades sedan 
för att vidare analyseras och användas i studien. Intervjuerna genomfördes på tid och plats 
som var förbestämd med informanten utifrån deras tillgänglighet, både via telefon och 
personliga möten. Intervjuerna ägde rum under tre olika dagar vid fem olika tidpunkter.  
Bryman (2018) skriver om att kvalitativa forskare ofta vill veta exakt vad informanterna 
säger samt hur de säger det. Vi valde att transkribera samtliga intervjuer så snart som 
möjligt efter varje intervjutillfälle för att försäkra att ingenting blandades ihop, samt för 
att kunna lägga till eventuella anteckningar i slutet för vår egna förståelse. Vi ville 
transkribera noggrant för att veta exakt vad som hade sagts under varje intervjutillfälle. 
Vi valde att inte lägga någon vikt vid att få med hur intervjupersonen sa det, då ämnet 
inte rörde personliga känslor eller åsikter. 

Etiska överväganden 
Under studiens gång har Vetenskapsrådets (2011) etiska krav följts. Vetenskapsrådet 
(2011) skriver om fyra huvudkrav som finns för att skydda individerna som deltar i 
studien. De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet.  
 
För att följa informationskravet valde vi att kontakta relevanta informanter via e-mail och 
informera om studiens syfte och deras deltagandes i form av ett missivbrev. Missivbrevet 
innehöll information om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst 
under studiens gång utan vidare anledning. I missivbrevet framkom det även att 
kommunen inte kommer att vara identifierbar i studien utan förblir anonym. 
Informanterna som deltog i undersökningen fick även innan intervjutillfället lämna ett 
godkännande gällande att intervjun spelades in. Samyckeskravet innebär enligt 
Vetenskapsrådet (2011) att forskaren får ett samtycke av informanten att deltagandet är 
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frivilligt och att medverkan sker på eget bevåg. I missivbrevet framkom även information 
om att deltagandet kan avbrytas när som helst under studiens gång utan några som helst 
konsekvenser. Vetenskapsrådets (2011) tredje huvudkrav är konfidentialitetskravet. 
Informanterna informerades även om att all information som lämnas under 
intervjutillfällena kommer att anonymiseras och inte kunna identifieras under studiens 
gång. Uppgifter såsom namn, kommun, geografisk placering har undanhållits i studien 
för att kommunerna ska fortsatt förbli anonyma. Informationen som framkom under 
intervjun och ljudinspelningarna har även förvarats på ett säkert ställe där utomstående 
och obehöriga inte haft möjlighet till att komma åt det. Nyttjandekravet är 
Vetenskapsrådets (2011) sista huvudkrav där den insamlade informationen enbart 
används till denna studie och inget annat vilket även efter studiens slut följdes.  

Analys 
Det insamlade materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Metoden 
används för att strukturera materialet genom att skapa teman eller budskap utifrån 
innehållet (Bryman, 2018). Vi valde att utgå ifrån våra förutbestämda teman som var 
genomgående i allt innehåll, både bakgrund och tidigare forskning. Den valda metoden 
används även för att minska personliga värderingar och istället lägga fokus på studiens 
syfte. Bryman (2018) förklarar att det är viktigt att ha i åtanke att resultatet utgår ifrån 
forskarens egna tolkning. Efter varje genomförd intervju valde vi att transkribera det 
inspelade materialet direkt för att gå igenom innehållet en gång till och se ifall något 
missats eller om något speciellt tagits upp som vi kunde använda oss av till nästa intervju. 
Vi valde att dela upp transkriberingen då vi hade en tidsram att förhålla oss till. Vårt 
önskemål hade varit att gemensamt transkribera för att vara säkra på att inget missas samt 
för att se till så att vi tolkat alla svar på samma sätt. Vi valde att efter varje genomförd 
transkribering gemensamt gå igenom intervjun och diskutera innehållet för att vi både 
skulle ha en delad syn på samtliga intervjuer. Vi valde att påbörja analysen genom att 
diskutera samtliga intervjuer och utgå från våra tre ledord och teman– hitta rätt, utveckla 
och behålla. Vi bestämde oss för att använda oss av färgmarkeringar för att plocka ut 
citat, information och fakta för att sedan kunna sortera materialet utefter våra teman (jfr 
Kvale & Brinkmann, 2014). 
 

RESULTAT 
I följande kapitel sammanställs det insamlade materialet och presenteras i olika 
relevanta teman. Den insamlade informationen har sammanställts, analyserats och bildat 
ett resultat. Vidare information om de olika landsbygdskommunerna framkommer inte, 
då vi följt de etiska aspekterna, där fiktiva namn i form av nummer har använts istället.   
 

Hög personalomsättning 
Samtliga informanter beskrev att personalomsättningen ser olika ut, kalkyleras olika och 
har olika påverkan beroende på förvaltningens storlek. En liten förvaltning påverkas 
mycket vid hög personalomsättning medans en större förvaltning inte gör det. Det beror 
oftast på att den mindre förvaltningen består av vissa specifika kompetenser som inte kan 
ersättas lika fort eller lätt som kompetenserna i den större förvaltningen. Samtliga 
informanter lyfter fram att det är högst personalomsättning inom följande yrkesgrupper: 

• Vårdpersonal 
• Lärare 



 

14 
 

• Brandmän 
• Socialsekreterare 
• Ingenjörer 

En informant lyfter att det övergripande troligtvis beror på lönen, den geografiska 
placeringen samt rekryteringssvårigheterna. Just rekryteringssvårigheterna beror på olika 
faktorer. Det kan bero på att arbetet har ett dåligt rykte, att grannkommunen erbjuder 
högre lön eller att det helt enkelt saknas människor med rätt kompetens. Vårdpersonal är 
ett exempel på en yrkesgrupp som samtliga kommuner har hög personalomsättning inom. 
Det grundar sig enligt informanterna i olika faktorer, men framför allt att det är ett slitsamt 
jobb i många fall, lönen är relativt låg och att anställningsgraden varierar. Vidare lyfts 
brandmän som en yrkesgrupp med hög personalomsättning. Det beror på att yrkesgruppen 
är liten och det saknas personal med rätt utbildning. Informanten hävdar att det leder till 
att när en utbildad brandman slutar påverkar det yrkesgruppen mycket då en stor del av 
gruppens kompetens försvinner. Socialsekreterare, ingenjörer och lärare är yrkesgrupper 
där det råder en nationell brist på färdigutbildade personer vilket gör utmaningen ännu 
större på landsbygden.  I landsbygdskommunerna kan de oftast inte möta lönen som 
erbjuds i större kommuner vilken i sin tur gör det svårt att locka medarbetare till just 
landsbygden. 
 

Två yrken som betonas extra mycket är sjuksköterskor och socialsekreterare. 
Jag tror att lönen är en avgörande faktor väldigt många gånger vilket gör att 
det måste hittas andra faktorer för att attrahera. (Kommun 2) 
 
Högst personalomsättning är det inom omsorgen. Det beror på lönen, den 
svåra rekryteringsprocessen och att man kanske svartmålar just detta arbete. 
Men det är även svårt att rekrytera till exempel byggnadsingenjörer, detta är 
dock mer ett problem på nationell nivå. (Kommun 1) 
 

En av informanterna berättar att de inte bara är en landsbygdskommun utan även en 
turistkommun. Genom att vara en turistkommun innebär det att det förekommer ett 
högtryck under en viss period under året. Det kan ses både som en fördel och en nackdel 
enligt informanten. Det kräver helt andra strategier för personalomsättning och 
rekrytering under högtrycksperioden. Informanten framhåller att de måste arbeta med att 
attrahera nya medborgare som vill bosätta sig i kommunen och samtidigt locka 
säsongsarbetare och möta bostadsbristen under perioden. Vidare berättar informanten att 
kommunens strategiska arbete handlar om att tänka större vid marknadsföring, nå ut till 
fler människor samt planera i god tid inför varje säsong. 
Något som lyftes fram i intervjuerna var samarbetet mellan olika kommuner. En 
informant lyfte att det inte pågår ett aktivt samarbete mellan kommunerna vad gäller 
rekrytering och vardaglig kontakt, men att det finns vissa tjänster som är upplagda mellan 
två kommuner. Det kan vara i samband med projekt, för att utöka någon erfarenhet eller 
för att skapa en heltidstjänst.  
 
 Samverkar mycket med våra grannar men inte gällande kompetensförsörjning. 

Vi samverkar inte i rekryteringar heller. Däremot har vi i vissa samarbeten en 
delad tjänst. En projektledare som jobbar 50% hos oss och 50% i en annan 
kommun, samma med en medicinsköterska. Detta gör vi när ett projekt 
påverkar båda kommunerna. (Kommun 5) 
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Kompetens och kompetensförsörjning 
Kompetens 
Kompetens definieras på olika sätt i samtliga kommuner där vissa har en tydlig 
begreppsdefinition medan somliga menar att det är ett begrepp som de slänger med. 
Samtliga informanter förklarar att kompetens är det som utgör det dagliga arbetet. Två av 
kommunerna har likande beskrivningar av vad kompetens betyder just för deras 
organisation. De beskrev begreppet på följande vis:   
 

Kompetens kan innebära att vi har någon på plats. Att det finns någon som 
öppnar förskolan på morgonen så att barnen kommer in vilket i detta fallet 
betyder att det inte finns så mycket kunskap i det utan att vi har en människa 
på plats som är vettig. Tills att vi kan ha superhöga krav där vi måste ha erfarna 
t.ex. lärare eller socialsekreterare.  (Kommun 3) 
  
Kompetens handlar om att vara rätt person på rätt plats. Att man kan göra det 
man förväntas kunna göra. Det finns såklart erfarenheter och kunskaper som 
spelar roll, men främst rätt person på rätt plats.  (Kommun 5) 
 

Innebörden av begreppet kompetens varierar beroende på situation och arbetsuppgift 
betonar samtliga informanter. Av samtliga fem intervjuer var det en informant som lyfte 
att de hade definierat begreppet i sin organisation på följande vis:  
 
 Kompetens är alltså något mer än enbart kunskap. Det är också erfarenheter, 

förmåga samt attityder och färdigheter ingår i begreppet. Allt flera bedömer 
att kompetens, enligt denna definition, är den kanske viktigaste 
förutsättningen i den fortsatta strävan mot bättre service och ökat 
kostnadsmedvetande i kommunal verksamhet. (Kommun 2) 

 
Denna definitionen stärker det som övriga informanter har beskrivit. Kompetens är något 
som består av flera olika byggstenar beroende på situation, arbetsuppgifter, medarbetare 
och attityd.  
 

Kompetensförsörjning 
Begreppet kompetensförsörjning är något som få av kommunerna har definierat i sin 
organisation, men är något som ingår i deras dagliga arbete. En informant lyfter att deras 
kommun har definierat begreppet på följande sätt: 
 
 Vi har valt att definiera kompetensförsörjning som hela tiden som 

medarbetaren arbetar hos oss. Från början till avslut och allt som händer där 
emellan. (Kommun 5) 

 
Samtliga informanter beskriver att begreppet kompetensförsörjning är något som bör 
definieras och har som mål att göra det i organisationen under år 2019. Informanten från 
kommun 2 beskriver att de i framtiden kommer att ta fram något som de kallar för ett 
“gemensamt språk”. Organisationen kommer behöva ha en sorts ram för alla 
kompetensbegrepp för att det ska kunna ske. Organisationens målsättning är att begreppet 
strategisk kompetensförsörjning ska vara förankrat med följande: ”Att styra och utveckla 
medarbetarnas och organisationens kompetens i linje med verksamhetsmål och 
strategier”. (Kommun 2, 2018) 
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Vidare förklarar kommun 3 att kompetensförsörjning är något som verksamheten arbetar 
med ständigt och att personalavdelningen försöker vara ett övergripande stöd till det, 
framförallt när det kommer till kompetenskartläggningen. Organisationen försöker arbeta 
utifrån ”Sveriges viktigaste jobb” som SKL tagit fram där de tar upp olika områden som 
är viktiga för att den offentliga sektorn ska lyckas med sin kompetensförsörjning. Vidare 
berättar kommun 3 även att en av de viktigaste delarna i kompetensförsörjning är 
kompetensplaneringen. Verksamheten arbetar ständigt med kompetensplanering för att 
säkra sina behov. Kompetensplanering arbetar de med strategiskt genom att alltid agera i 
tid när en medarbetare ska sluta. Genom att omställa och planera i god tid ökar 
förutsättningarna för att minska bristerna. Kommun 3 lyfter även här en fördel med att 
vara en liten landsbygdskommun då det innebär att nästan alla känner varandra i den lilla 
organisationen vilket gör det lättare till att få en överblick över vad som försiggår.  
 

Jag skulle vilja jobba mer aktivt mot dem som utbildar sig, så man knyter de 
tidigare innan de går ut i arbetslivet vilket hade gett både organisationen och 
mer för dem. Det handlar inte bara om att höja lönerna utan arbeta mer med 
att knyta medarbetarna tidigare till oss. (Kommun 3)  

 
Samtliga informanter berättar att de saknar ett system där uppgifter om kompetensen 
inom organisationen finns lagrad. Att kunna arbeta i ett program där organisationens 
kompetens finns hade både underlättat kompetensförsörjningsarbetet och 
kompetenskartläggningen.  
 

I framtiden skulle vi vilja ha ett så kallat LMS-verktyg (Learning Management 
System) som är en läroplattform. I denna plattform kan många utbildningar 
kunna hållas digitalt och tanken är att varje förvaltning kan lägga in sina egna 
utbildningar för att effektivisera det vardagliga arbetet. Denna läroplattform 
ska kunna kopplas till en kompetensprofil för varje enskild medarbetare. Detta 
ska leda till att vår organisation får en bättre överblick över 
verksamhetsperspektivet, medarbetarperspektivet och ett 
målgruppsperspektiv. Samtidigt blir det till fördel för ett klarare synsätt över 
styrkor/svagheter, möjligheter/hot, utmaningar och utveckling i 
organisationen. (Kommun 2) 

 

Att hitta rätt personal 
Rekryteringsprocessen 
Att vara just en landsbygdskommun är inte en avgörande faktor i rekryteringsprocesserna 
för de olika kommunerna yttrar informanterna, men den geografiska placeringen har dock 
en stor påverkan. Det kan vara faktorer såsom avstånd till större städer, avstånd till 
universitet och avstånd till större riksvägar. Att några av kommunerna även står inför en 
bostadsbrist är en utmaning för att locka nya medarbetare från andra städer som vill 
bosätta sig framhåller samtliga informanter. Arbetet med att hitta rätt personal börjar i 
rekryteringsprocessen. Samtliga informanter beskriver att det inledningsvis är viktigt att 
ha rätt innehåll i annonserna för att nå nya medarbetare. Placeringen på landsbygden gör 
att kommunerna måste tänka på vart och på vilka kanaler man väljer att annonserna för 
att nå ut till fler. Då samtliga kommuner är indelade i olika förvaltningar ser 
rekryteringsprocesserna väldigt olika ut berättar samtliga informanter. I vissa kommuner 
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är det en central HR-enhet som arbetar med rekrytering för samtliga förvaltningar medans 
det i vissa kommuner är ett arbete som görs enskilt i varje förvaltning.  
 
 Varje rekrytering utgår från varje enskild förvaltning. Om rätt kompetens ska 

hittas gäller det även att synas på rätt ställen och vara öppen som organisation. 
(Kommun 4) 

 
Fördelen med att rekryteringen görs separat i varje förvaltning är att cheferna på 
förvaltningen har direkt koll på vilken kompetens som saknas och vilken kompetens som 
efterfrågas. En av kommunerna börjar alltid med att titta internt efter en ersättare berättar 
en informant. Om det i sin tur inte är en lösning börjar organisationen med en extern 
rekrytering. Detta görs som ett aktivt arbete för att behålla medarbetare inom 
organisationen samtidigt som det ger en medarbetare en utvecklingsmöjlighet.  

 
Att synas hos potentiella medarbetare  
Samtliga informanter tar upp vikten av att synas samt att fånga medarbetare tidigt. Sociala 
medier är något som växer i oerhörd snabb takt och där många av framtidens potentiella 
medarbetare finns. Det är viktigt att hänga med i den utvecklingen också, både för att hitta 
rätt men för att även medarbetaren ska hitta rätt. Att synas tidigt är något som samtliga 
informanter menar att kommunerna gör genom att synas på plattformar såsom 
arbetsmarknadsmässor, universitet, skolor. Men likaså vara öppna med att ta emot 
praktikanter och praoelever.   
 
 Det är viktigt att möta medarbetare tidigt och finnas på plattformar där 

potentiella medarbetare finns. (Kommun 5) 
 
 Om rätt kompetens ska hittas gäller det att synas på rätt ställen och vara öppen. 

(Kommun 4) 
 

Att utveckla personal 
Medarbetarsamtal 
Utveckling av personal kan ske på olika sätt beroende på kommunernas ekonomiska 
förutsättningar, förvaltning, yrkesgrupp och individ. Medarbetarsamtal är dock något som 
förekommer i samtliga kommuner som ett sätt att arbeta med kompetensutvecklingen 
berättar informanterna. Medarbetarsamtalet äger rum två gånger om året och då 
genomförs en utvecklingsplan i en dialog mellan medarbetare och chef. Det kan se lite 
olika ut i olika yrkesgrupper då det finns större möjligheter till utveckling inom vissa 
yrken såsom skola. Däremot är det begränsade utvecklingsmöjligheter i exempelvis 
måltidsverksamheten och lokalvården.  
 
 Alla har utvecklingssamtal för den egna utvecklingen där utvecklingen 

planeras i samband med utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare där 
man försöker komma fram till ett gemensamt mål. Mål och utmaningar är det 
som gör att våra medarbetare väljer at stanna kvar. Jag skulle säga att yrken 
där arbetet kretsar kring människor, att det där finns ganska bra utvecklings-
möjligheter. (Kommun 3) 
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Det är chefernas ansvar att se till så att medarbetarsamtal genomförs samt att se över den 
individuella utvecklingsplanen. Det är senare upp till medarbetaren att målen nås och att 
planen följs. Samtliga informanter berättar att kommunerna även gärna ser till att 
medarbetare får chansen till att testa något annat arbete om så önskas, just för att 
utveckling inte endast behöver innebära en utbildning.  
 

Gäller att ha en öppen dialog för att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt. 
Chefen är den som ska ge förutsättningarna, men medarbetaren har ansvar för 
sin egna utveckling. (Kommun 1) 
 

Projekt för utveckling av personal 
Vissa av informanterna vi träffat berättar att deras kommun driver olika projekt för att 
vidareutveckla sina medarbetare. En av kommunerna driver ett projekt som de kallar 
”Kompetensakademin”. Projektet går ut på att utbilda medarbetarna utifrån 
verksamhetens behov vilket gör att det finns mycket utvecklingsmöjligheter. För att ge 
inspiration till alla medarbetare har organisationen valt att ha en medarbetardag där alla 
medarbetare får träffas. Ett tillfälle för medarbetarna att känna sig delaktiga i något större 
än bara sin vanliga tjänst, en del av en organisation. Ett liknande projekt som drivs av en 
annan landsbygdskommun är ett projekt som kallas ”Ledarskapsakademin” som 
medarbetare kan ansöka till. Akademin innebär att man som medarbetare under ett helt 
år får gå vissa utbildningar. Ett exempel på en utbildning kan vara: ”Leda i förändring” 
som hålls internt och som sedan avslutas med att medarbetaren får skugga en chef under 
en månad. Det för att en medarbetare ska vara formad och beredd på att gå in i en ledarroll 
om det skulle finnas möjlighet. En utvecklingsmöjlighet för drivna medarbetare inom 
organisationen. 
 

Det handlar mycket om att utmana, vad är ditt nästa steg i utvecklingen? Man 
tittar på om man behöver en vikarierande eller ger andra medarbetare 
möjligheten om andra tjänster. (Kommun 3)  

 

Att behålla befintlig personal 
Delaktighet 
Många olika strategier används för att aktivt arbeta med att behålla sin personal berättar 
samtliga informanter. Det kan innebära arbete med allt ifrån arbetsmiljö, trivsel, 
utveckling, delaktighet till utbildning.  
 

Om vi tänker behålla medarbetare så handlar det om hållbart arbetsliv 
egentligen. (Kommun 4) 
 
Vi har en policy för vår kommun som berättar vad det innebär att vara 
medarbetare och chef i vår kommun. Vilka våra förväntningar är på 
ledarskapet och att det ska finnas en delaktighet för våra medarbetare. Att vi 
arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete där handlar mycket om – Lika 
möjligheter och lika behandling där diskrimineringsgrupper finns. Men även 
arbetet med hälsa, lönebildning, lönekriterier, lönesamtal, vår värdegrund och 
arbetstid. Vi jobbar med att förenkla våra riktlinjer för att vi ska kunna jobba 
med dem mer i ”huret”. Hur når vi ut? Hur arbetar vi? Detta är något även 
cheferna arbetar med och de har ett stort ansvar över att föra ut just detta.   
(Kommun 4) 
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En av kommunerna arbetar strategiskt med arbetsplatsträffar för att skapa delaktighet 
lyfter informanten. Under dessa träffar berättar cheferna vad som sker i kommunen och 
där samtidigt medarbetarna får lägga fram sina synpunkter för att skapa en 
tvåvägskommunikation. Här får även medarbetarna ta upp förslag på utbildningar som 
känns relevanta och utvecklande. 
  
 Vi försöker skapa en delaktighet och en trivsam arbetsplats där vi vill öka 

insikten för alla medarbetare. (Kommun 1) 
 
Medarbetardagen är en dag som en av kommunerna genomför för att ge inspiration till 
alla medarbetare och för att samtliga anställda ska träffas. Det är ett tillfälle för 
medarbetarna att känna sig delaktiga i något större än bara sin vanliga tjänst. Den dagen 
blir de påminda om att var och en av dem är en del av en organisation och att just deras 
insats spelar roll. En annan informant berättar att deras kommun arbetar parallellt med 
flera olika strategier och har valt att göra medarbetarna delaktiga på olika sätt. 
Inledningsvis är ”Medarbetarveckan” en vecka som äger rum för att medarbetarna ska få 
chansen att framföra sina idéer. Den veckan är speciellt viktig då organisationen vill visa 
att det är just medarbetarna som utgör hela verksamheten. Samma informant nämner även 
ett projekt som heter ”En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv” för att skapa 
en förståelse för medarbetarna om hur pass viktig faktiskt arbetsmiljön är. 
 
En informant väljer att lyfta fram fördelen med att vara en liten landsbygdskommun och 
att vara offentligt styrd. Exempel på olika fördelar är att ha nära till samtliga kollegor 
vilket skapar bra samarbeten och delaktighet bland kollegorna. En fördel enligt 
informanten är även att beslut når fram snabbare då beslutsfattare är med i det dagliga 
arbetet.  
 
 Vi är en politiskt styrd organisation där alla känner alla vilket gör att man sitter 

nära beslutsfattarna som skapar mer delaktighet i det stora hela. Denna 
delaktighet gör att man känner att man kan göra skillnad och får fram sina 
idéer. (Kommun 1) 

 
En informant ville framföra att en av anledningarna till varför medarbetare stannar i deras 
organisationen beror mycket på tillträdandet av en ny kommundirektör. Den nya 
kommundirektören valde att införa tillitsbaserad styrning. Denna strategi grundar sig i 
att skapa delaktighet hos medarbetarna för att skapa ett större samarbete i organisationen.  
 

Möjligheten till att kunna utvecklas 
Fyra av fem informanter berättar om sina kompetensförsörjningsstrategier som bygger på 
ledorden just hitta rätt, utveckla och behålla personal. En informant berättar att deras 
kommun tagit fram en annan strategi för sin kompetensförsörjning och lagt till ett ledord 
– omställa.  
 
 Vi kan omställa medarbetare genom att kompetensutveckla personen till en 

annan tjänst vilket gör att vi har ett aktivt arbete med omställningsfonden där 
det handlar mycket om att ställa om medarbetare i ett tidigt skede där behoven 
ändras. (Kommun 2)    

  



 

20 
 

Kommunen arbetar aktivt med att i tid omställa sin personal för att vidare kunna behålla 
den kompetensen inom organisationen berättar en informant. Det skapar ett mervärde på 
olika sätt, allt ifrån att medarbetaren känner sig värdefull till att motivationen ökar i form 
av utveckling. Även en till kommun arbetade på ett liknande sätt trots att de inte hade en 
tydlig strategi som de följer framhåller en annan informant. De olika informanterna har 
även lyft fram att om medarbetare idag ska stanna kvar så krävs de att det finns utrymme 
för utveckling. Medarbetarna som är drivna behöver en utmaning och arbeta mot mål. 
Utveckling är därför en väldigt stor del av kompetensförsörjningsarbetet   
 
 De drivna medarbetarna försvinner enkelt, dessa måste man arbeta hela tiden 

med att behålla. Vi arbetar med att titta över om vi har rätt kompetens och 
något som är väldigt viktigt är att även se över när det går bra för en avdelning 
och inte endast åt det andra hållet. (Kommun 1) 

 
 Det handlar mycket om att utmana, vad är ditt nästa steg i utvecklingen? Man 

tittar på om man behöver en vikarierande för en ledig tjänst eller ger andra 
medarbetare möjligheten för utvecklingen. (Kommun 3) 

  

Arbetsmiljö och trivsel 
En bra arbetsmiljö är viktig för alla medarbetare i en organisation lyfter samtliga 
informanter. En bra arbetsmiljö kan innefatta många olika faktorer, allt ifrån en bekväm 
stol eller företagshälsovård till en bra chef.  
 
 Att vi har en hållbar arbetsmiljö som gör att man orkar arbeta vilket verkligen 

är en utmaning. När vi tappar gällande arbetsmiljön är det som att en propp 
dras ut för det kan sluta med att en medarbetare exempelvis väljer att flytta för 
att den inte trivs längre osv. (Kommun 3) 

 
Samtliga kommuner arbetar systematiskt med arbetsmiljön och trivseln på arbetet på 
många olika sätt berättar informanterna. Vissa kommuner arbetar med digitalisering av 
vissa arbetsuppgifter för att minska arbetsbelastningen och utefter det skapa en bättre 
arbetsmiljö med mindre stress. Flera kommuner har valt att arbeta mer med heltidstjänster 
istället för deltid just för att personalen ska känna en trygghet i sitt arbete samtidigt som 
de har visat intresset för att ha en högre sysselsättningsgrad. Det har skapat en nöjdhet 
hos medarbetarna och bättre arbetsmiljö i många av fallen. 
 
En informant lyfter att deras kommun arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön genom 
att organisera medarbetardagar för att synpunkter önskemål från medarbetarna skall 
framkomma. Genom att satsa på att ha bra chefer och ledare inom organisationen är något 
som en kommun har valt att lägga i fokus för god arbetsmiljö. De arbetar aktivt med bra 
ledarskap genom att erbjuda olika ledar- och chefsutbildningar för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för cheferna. De anser att bra chefer leder till bra arbetsmiljö 
där medarbetare trivs och kan förlita sig på bra ledarskap. Andra faktorer som bidrar till 
god arbetsmiljö kan vara lön, förmåner och bra arbetsklimat.  
 

Satsningarna vi gör på kompetens är en del och satsningen på mycket bra 
chefer. Vi ser till att vi har ett bra ledarskap och en bra arbetsmiljö. Vi satsar 
på våra medarbetare och det händer att medarbetare lämnar, men ofta kommer 
tillbaka vilket är ett gott tecken. Då har vi gjort något rätt. (Kommun 4) 
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DISKUSSION 
Under följande rubrik presenteras det huruvida vi har fått svar på vårt syfte och vår 
frågeställning eller ej. Val av metod diskuteras samt vad som kunde gjorts annorlunda 
under studien. Resultatet ställs i relation till tidigare presenterad litteratur och forskning 
och även en slutsats redovisas. Avslutningsvis lämnas förslag på fortsatt forskning inom 
området.  

Metoddiskussion 
Den kvalitativa forskningsansatsen gav oss möjligheten att få en fördjupad förståelse och 
kunskap kring forskningsområdet enligt våra förväntningar. En kvantitativ ansats hade i 
denna studien inte gett oss samma innehåll då det hade saknats ett djup samt möjlighet 
till viktiga följdfrågor. Redan efter första intervjun såg vi värdet av följdfrågor då det gav 
oss möjligheten att få ytterligare förklaringar, beskrivningar och synvinklar kring ett 
ämne. När samtliga intervjuer var genomförda insåg vi även värdet av informanternas 
intresse att delta och positiva inställning till undersökningen. Det bidrog till öppnare 
samtal, djupare förståelse samt ett bra underlag då det fanns en vilja från informanternas 
håll att dela med sig av relevant information. Hade tidsramen sett annorlunda ut hade vi 
gärna genomfört fler intervjuer för att kunna få ett ännu bredare underlag som hade kunnat 
stärka undersökningen ytterligare. Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval vilket ledde 
till både personliga intervjuer och telefonintervjuer. De personliga intervjuerna 
genomfördes på utvald plats av respondenten utefter deras tid och tillgänglighet och 
telefonintervjuerna likaså. Telefonintervjuerna som genomfördes gav innehållsrik 
information och även utrymme för följdfrågor och diskussion. I relation till tidsramen så 
var telefonintervjun en metod som var kostnads- och tidseffektiv då ingen transport eller 
större förberedelse krävdes, varken för oss eller informant. En fördel med metoden var 
det inte fanns möjlighet att tolka informantens svar utifrån kroppsspråk eller personlig 
dynamik, vilket hade kunnat påverka vårt intag av information. Genomförandet av ett 
personligt möte gav oss möjligheten att skapa ett öppet och mer personligt samtal med 
respondenten vilket vi anser skapade en tillförlitlighet som bidrog till innehållet i 
intervjun. Metoden var mer tidskrävande både för oss och informanterna. Det krävde 
transport, planering och förberedelser såsom lokalbokning. De faktorerna var ingenting 
som varken vi eller informanterna lyfte som ett problem. Vid vidare studier hade vi även 
då valt att blanda båda intervjumetoderna då vi anser att det finns för- och nackdelar med 
båda och det hade kunnat gett oss ett mer varierat underlag. Vi valde att påbörja analysen 
med hjälp av färgmarkeringar. Utifrån våra ledord hitta rätt, utveckla och behålla var 
grunden för att hitta teman i innehållet. I början på analysen insåg vi att viss information 
i det insamlade materialet var överflödig vilken i sin tur grundar sig i intervjufrågorna.  I 
vidare studier hade vi valt att ha färre frågor för att istället kunna fokusera på att få ett 
djup. Vi anser att det hade gett oss ett bättre underlag för resultatet. Våra teman som 
framkom under analysen anser vi är relevanta till studiens innehåll och skapade en fortsatt 
röd tråd genom arbetet.  
 

Resultatdiskussion 
Kompetens  
Wikström och Martin (2012) påstår att det inte finns en definition av kompetens-
begreppet, men att det trots allt är ett begrepp som dyker upp i det vardagliga arbetet varje 
dag. Det är något som återspeglar sig i de genomförda intervjuerna då samtliga 
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informanter saknade en definition av kompetensbegreppet i sin organisation. En 
informant beskriver att begreppet kompetens handlar om att ”ha rätt person på rätt plats”. 
Med det menar informanten att beroende på situation och arbetsuppgift krävs det olika 
kompetenser, i vissa tillfällen specialkompetens och i andra situationer räcker det bara 
med att en behörig person finns på plats. Även det beskriver Wikström och Martin (2012) 
som kompetens, att kunna hantera situationer på ett godtagbart sätt. Kompetens kan vara 
även mycket mer än bara ovanstående exempel förklarade en informant. Kompetens 
handlar även om attityder och färdigheter men framförallt strävan efter att kunna göra sitt 
arbete så bra som möjligt. Just det påstår Wikström och Martin (2012) och även Ellström 
(1992) där de beskriver att kompetens är förmågan till att utföra ett arbete på ett 
framgångsrikt sätt för att både individen samt organisationen ska utvecklas.  

Att hitta rätt personal 
En utmaning för alla kommuner är rekryteringsprocessen då det blir allt svårare att hitta 
rätt kompetens i dagens arbetsliv enligt informanterna. Lindelöw (2016) menar att det 
hela handlar om att skapa sig en bild av vilken kunskap och passande kompetenser som 
ska kunna ta organisationen vidare. Kommun 2 tar specifikt upp att rekryteringen i 
framtiden kommer att stå inför framtida förändringar på arbetsmarknaden då det kommer 
innebära nya kompetenskrav. Framförallt menar alla intervjupersoner att den geografiska 
placeringen är en avgörande faktor som påverkar rekryteringen då kommunerna kan ha 
långt till exempelvis större städer. Lindelöw (2016) skriver just om att attrahera rätt 
målgrupp, rekrytera morgondagens medarbetare, utveckla medarbetare och behålla rätt 
medarbetare. Författaren menar på att dessa stegen har lett till det som heter 
kompetensbaserad rekrytering vilket har visats vara den mest effektiva rekryteringen. 
Den här typen av arbetssätt är samtidigt en rekrytering som inte diskriminerar då det 
endast är själva kompetensen hos den sökande som granskas vilket gör det enklare att 
kartlägga en persons kunskap till just en specifik tjänst (Lindelöw, 2016). Samtliga 
informanter menar att de inte använder sig av en specifik strategi i sina kommuner, men 
att det använder dessa begrepp som utgångspunkt vid en rekryteringsprocess. Två 
informanter nämner även att de arbetar mycket med arbetstid där de vill att medarbetarna 
ska kunna ha möjligheten till att arbeta så mycket som möjligt för att utnyttja 
medarbetarnas fulla potential samt skapa trygghet hos medarbetarna. Arbetstid är något 
som Chandani et al. (2016) lyfter som en avgörande faktor i rekryteringsprocessen. Det 
spelar stor roll i framförallt den offentliga sektorn gällande rekryteringsprocesserna då 
det kan attrahera fler sökande genom att det skapar en trygghetskänsla menar Chandani 
et al. (2016). 
 
Samtliga informanter lyfter vikten av att annonsera och marknadsföra sig brett för att nå 
ut med tanke på den geografiska placeringen och för att de är en landsbygdskommun. 
Marknadsföring menar en informant handlar om att synas på rätt ställen och vara öppen 
som organisation för att hitta rätt kompetens. Genom att möta medarbetare tidigt och 
finnas på plattformar där tänkbara medarbetare kan finnas är även något som ingår i 
marknadsföringen. Lindelöw (2016) talar om att det gäller att skapa en öppenhet och 
vända sig till rätt målgrupp för att rekrytera morgondagens medarbetare. Det är även 
något som Hansson (2015) betonar då det verkligen är något som främjar organisationens 
arbetsgivarmärke, men även att det är ett givande sätt till att öka sökandet till att hitta rätt 
medarbetare med den rätta kompetensen. Hansson (2015) menar på att det handlar mycket 
om vilken bild en organisation ger utåt sett och hur de väljer att annonsera sina 
jobbannonser. Kommunerna arbetar mycket med att synas för potentiella medarbetare 
genom exempelvis olika arbetsmässor, universitet eller liknande arbetsdagar. Här får de 
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möjligheten att synas hos eventuella medarbetare, att skapa ett intryck och samtidigt 
möjligheten till att möta människor tidigt.  

Att utveckla personal 
Kommunerna arbetar mycket med att just utveckla sin redan befintliga personal genom 
framförallt det som kallas medarbetarsamtal. För att medarbetaren ska nå upp till de mål 
som är uppsatta och att den utvecklingsplan som sätts upp följs är medarbetarens egna 
ansvar. Kommun 1 anser att det gäller att ha en så öppen dialog som möjligt mellan chef 
och medarbetare för att skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna. Hansson (2015) styrker 
det då det mer och mer handlar om att medarbetaren har ett större ansvar till sin egna 
personliga utveckling. Chefen har dock en skyldighet till att skapa utvecklingsplanen och 
se till att medarbetarsamtalet genomförs (Hansson, 2015).  Chandani et al. (2016) och 
Nkomo (1988) betonar själva ledarskapet när det kommer till medarbetarens 
kompetensutveckling. En central del i det hela är att medarbetaren har ett 
medarbetarsamtal där både positiva och negativa aspekter lyfts för att utveckling ska ske. 
Medarbetarsamtalet gör även att organisationens framgång ökar då de anställda får 
chansen till att få tycka till och ge förslag till förändring (Chandani et al., 2016 & Nkomo, 
1988). 
 
Samtliga kommuner driver projekt där fokus ligger på utvecklandet av medarbetare. En 
kommun har ett projekt som de kallar ”Kompetensakademin” där utgångspunkten är att 
medarbetare utbildas efter verksamhetens behov. En annan kommun har de det kallar 
”Ledarskapsakademin” som även det rör medarbetarnas utveckling, men här får de 
chansen till att ansöka om att skapa sig en grund till att gå in i en ledarroll om så fallet 
skulle bli i framtiden. Kommun 3 talar om att det hela tiden gäller att skapa 
utvecklingsmöjligheter för alla, men framförallt de drivna medarbetarna där en lösning 
kan vara att skapa en möjlighet till att testa en annan tjänst inom organisationen. 
Möjligheter till utveckling måste finnas påpekar samtliga kommuner då de drivna 
medarbetarna tenderar att försvinna och hela tiden leta efter nya utmaningar.   
Alla dessa utvecklingsmöjligheter som kommunerna arbetar med är för att alla 
medarbetare ska känna delaktighet vilket Kock och Ellström (2011) betonar där de menar 
att delaktighet är något som utvecklar och förbättrar hela organisationen. Just när det 
kommer till delaktighet handlar det för alla verksamheter om att både skapa trivsel, 
utveckling och framförallt ha en bra arbetsmiljö. Recardo (2017) bekräftar att en av HR-
avdelningens viktigaste uppdrag är att främja arbetskulturen för att ta 
personalutvecklingen framåt. Kommun 3 nämner att när en organisation tappar gällande 
arbetsmiljön är det som att en propp dras ut då det alltid kommer vara en stor utmaning. 
Kommun 2 utgår från behovet vid utbildning vilket både Granberg (2011) och Recardo 
(2017) styrker. PA-planering är det som Granberg (2011) lyfter vilket handlar om att det 
gäller att se över behovet av arbetskraft och samtidigt skapa utvecklingsmöjligheter. För 
att stärka organisationen menar Recardo (2017) att en viktig aspekt är att titta på just 
behovet för att hitta en strategisk balans för framtiden. Genom en bra arbetsmiljö skapas 
det samtidigt en bra trivsel vilket de flesta kommunerna systematiskt arbetar med. Det 
kan handla om satsningar på bra ledarskap, lön, bra arbetsklimat eller digitalisering för 
att både underlätta och effektivisera arbetet. Samtliga kommuner försöker arbeta mer 
digitaliserat vilket Thomas och Wise (1999) bekräftar då de menar att samhället idag blir 
mer faktabaserat vilket gör att de tekniska färdigheterna alltmer blir en merit. En 
organisations tekniska utveckling är därför en viktig faktor för att kompetensutvecklingen 
och organisationens framgång ska utvecklas vilket är något som Mills och Smith (2010) 
betonar.  
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Att behålla personal 
När det kommer till att låta medarbetare utvecklas för att hela organisationen ska drivas 
framåt påpekar Granberg (2011) att det handlar om att hitta vilka det är som behöver 
utvecklas vilket i sin tur leder till att medarbetaren vill stanna kvar i organisationen. 
Fyra av fem kommuner använder sig av just ledorden hitta rätt, utveckla och behålla 
personal i sin kompetensstrategi vilket Granberg (2011) och Lindelöw (2016) styrker i 
deras synsätt kring arbetet gällande kompetensförsörjningsarbetet. Den femte kommunen 
har istället valt att lägga till ett ledord – omställa, vilket kommunen menar är när en person 
kompetensutvecklas till en annan tjänst vilket samtidigt skapar fler 
utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Genom att skapa utvecklingsmöjligheter 
menar kommun 2 att medarbetarna känner sig mer värdefulla och mer motiverade på olika 
sätt. Framförallt att det handlar om att ställa om en medarbetare i tid när ändringar sker. 
Kommunen väljer att arbeta mycket med just omställning av personal då de hela tiden 
måste arbeta med att bevara sin befintliga personal och att det är något som är extra viktigt 
då de är en landsbygdskommun lyfter intervjupersonen.  
   
Recardo (2017) gjorde en undersökning där det visade sig tydligt att när en organisation 
använder sig av en databas där alla medarbetares kompetensprofiler finns med ger det en 
fördel för framförallt personalavdelningen att ha en bättre överblick över personalens 
kompetens och utvecklingsmöjligheter för framtiden. Samtliga kommuner talar om att de 
gärna i framtiden vill göra satsningar på att skapa ett system där de kan ha alla 
medarbetares kompetensprofiler samlade för att på ett enkelt sätt ha en överblick, men att 
det framförallt skulle förenkla och effektivisera allt arbete kring kompetensförsörjningen 
och kompetensplaneringen. Recardo (2017) har i sin metodlista en punkt där det handlar 
om att personalavdelningen behöver göra en bedömning för varje enskild tjänst då det 
kan bli ett sorts hjälpmedel till att utveckla nya tjänster till medarbetarna. En databas med 
kompetensprofiler är något som just hade skapat bra förutsättningar för organisationer i 
framtida arbeten kring kompetensutveckling.    

Kompetensförsörjning 
Alla kommuner anser att kompetensförsörjning är något som är viktigt att arbeta med i 
det dagliga arbetet och samtliga kommuner vill att deras medarbetare ska kunna utvecklas 
och stärka sin kompetens. Antillas (2005) beskrivning på kompetensförsörjning är att det 
är företagets viktigaste process vilket alla kommuner styrker då det verkligen är något 
som de ser som utvecklande. Antilla (2005) menar även att det är viktigt att organisationer 
definierar begreppet så att det kan användas på rätt sätt. Alla kommuner har inte definierat 
begreppet, men är något som skulle vilja göras inför framtiden då det alltmer blir aktuellt 
för dagens arbetsliv. Kommun 5 ser det som att det handlar om förloppet från början till 
avslut för varje medarbetare. Däremot vill kommun 2 istället skapa det de kallar för ett 
”gemensamt språk” för att alla medarbetare ska kunna utgå från samma synsätt för att 
skap en mer gemenskap över hela organisationen. Ett delat språk och en god 
kommunikation mellan medarbetare och ledare är något Chandani et al. (2016) lyfter fram 
där det handlar mycket om att det både är viktigt för organisationen som helhet och 
engagemanget hos medarbetarna. 
  
Kommun 2 har ett mål där de vill börja med att arbeta mer med strategisk 
kompetensförsörjning. De vill skapa en röd tråd mellan utvecklandet av medarbetare och 
organisationens kompetens för att sätta strategier. Nkomo (1988) betonar att strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete ger en bättre överblick över helheten och gör allt arbete 
kring kostnader, mål, produktivitet och effektivitet enklare. En kontinuerlig uppföljning 
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är en avgörande faktor till att en organisation ska nå sina mål vilket enklare kan ske om 
en organisation arbetar mer strategiskt (Nkomo, 1988). Chandani et al. (2016) yttrar att 
det endast inte går att använda sig av en strategi då det sker variationer i en organisation 
vilket gör att det behövs flera strategier för att kunna möta dessa utmaningar och samtidigt 
nå de uppsatta målen organisationen har. Det är ett långsiktigt arbete som handlar om att 
få medarbetarna delaktiga (Chandani et al., 2016). Det är något som även Kock och 
Ellström (2011) nämner när det kommer till kompetensutvecklingsstrategier där de 
påvisar att strategier utgör en stor del av själva kompetensförsörjningsarbetet för att bli 
framgångsrika. Genom att veta vilka kompetenser som finns och saknas skapas det 
enklare en framtidsanalys och mötet av framtida förändringar menar Nkomo (1988). 
 
Kommun 3 tar upp att de anser att en av de viktigaste delarna i kompetens-
försörjningsprocessen är kompetensplaneringen då de är en landsbygdskommun. Med 
kompetensplanering arbetar de i förebyggande syfte där det handlar mycket om att agera 
i tid när en medarbetare ska sluta då det gäller att kunna omställa samt planera i tid för att 
minska luckorna. Kommunen betonar detta extra mycket då det är en landsbygdskommun 
där det verkligen gäller att börja leta efter ersättare tidigt då det i vissa yrken kan vara 
svårt att hitta rätt. Det är något som Antilla (2005) bekräftar där en bra 
kompetensplanering leder till en produktiv kompetensförsörjning och att en organisation 
inte kan utforma en gedigen verksamhetsplan utan en stadig kompetensplanering. Antilla 
(2005) talar om att syftet med själva kompetensplaneringen är att skapa en god 
utgångspunkt för en lyckad kompetensförsörjning. Det hela handlar om att skapa 
utvecklingsmöjligheter och att ett tydligt samarbete mellan ledare och medarbetare är till 
fördel påvisar Antilla (2005) vilket är något kommun 3 tar upp där de styrker fördelen 
med arbetet i en landsbygdskommun där alla kan arbeta nära med varandra. Kommun 1 
berättar likaså att det är till stor fördel att arbeta nära varandra då det skapar mer 
delaktighet för alla medarbetare vilket i sig ger mer chans till påverkan och till att kunna 
få framföra sina förslag. En viktig del i kompetensförsörjningen är att ha ett stabilt och 
bra ledarskap där det gäller att cheferna ska ha chansen till att få den utbildning som krävs 
för att klara av en chefsroll (Chanadani et al., 2016). Kommun 4 betonar att de har satsat 
extra mycket på att ha bra chefer för att hela organisationen då ska fungera bättre. 
Kommun 1 påvisar även att det gäller att ha en öppen dialog för att kunna utföra sitt arbete 
så bra som möjligt där ledaren är den som ska skapa förutsättningarna för medarbetarens 
utveckling. 
 
När det kommer till personalomsättningen menar samtliga kommuner att det framförallt 
handlar mycket om vilken lön en organisation erbjuder, svårigheterna med att hitta rätt 
kompetens och även att den geografiska placeringen kan vara avgörande faktorer. Orkan 
(1974) bekräftar att personalomsättningen avgörs väldigt mycket av den geografiska 
placeringen, men även att företagets storlek är väsentligt kring hur pass hög 
personalomsättning en organisation har. Vidare menar även Orkan (1974) att de mindre 
samhällena har lägre personalomsättning vilket samtliga kommuner beskriver som något 
varierande. De menar att personalomsättningen kan se helt olika ut och beror oftast på att 
vissa arbeten kräver specifika kompetenser som inte kan ersättas lika fort som andra 
yrken. Samtliga kommuner vill bli bättre på arbetet kring kompetensförsörjning då de tar 
upp att det gäller att skapa utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare eftersom det 
annars kan bli att de söker sig vidare på annat håll om inte det finns inom organisationen. 
Hansson (2015) bekräftar det då skapandet av motivation för medarbetare är en avgörande 
faktor för personalomsättningen. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos (2018) 
visar att rekryteringssvårigheterna kring att hitta rätt kompetens är svårast i framförallt 
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yrkesområdena vård och omsorg vilket samtliga informanter lyfter fram gällande yrken 
med högst personalomsättning. Det leder till att rekryteringsprocesserna blir allt längre 
vilket i sig påverkar själva arbetsmiljön för redan befintliga medarbetare. Alla dessa delar 
kommer vara en stor utmaning för landsbygdskommunerna kring kompetens-
försörjningsarbetet i framtiden.     
 

Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur landsbygdskommuner arbetar med kompetens-
försörjning. Syftet utformade följande frågeställning:  
 
- Hur arbetar landsbygdskommuner med kompetensförsörjning i yrkesgrupper med hög 
personalomsättning? 
 
Kompetensförsörjning är något som samtliga intervjuade kommuner arbetar med, vissa 
strategiskt och vissa mer oorganiserat. Bristen på arbetskraft, den geografiska 
placeringen, demografin samt rekryteringssvårigheterna är faktorer som påverkar 
kompetensförsörjningsarbetet i landsbygdskommunerna. Samtliga kommuner har som 
mål att under 2019 påbörja ett mer strategiskt arbete då vikten av 
kompetensförsörjningsarbete har lyfts och blivit ett allt mer omtalat ämne.  
 
Vår slutsats är att det idag inte arbetas strategiskt med kompetensförsörjning i de flesta 
intervjuade landsbygdskommunerna. Kompetensförsörjning ingår i det dagliga arbetet 
hos samtliga intervjuade HR-avdelningar, men inte på ett strukturerat vis. Arbetet innebär 
många olika delmoment, framförallt har det visat sig vara fokus på att attrahera 
medarbetare tidigt, skapa en god arbetsmiljö, ha bra ledare inom organisationen samt att 
skapa delaktighet bland medarbetarna. Samtliga kommuner har introducerat oss till deras 
utvecklingsplaner och framtida strategier för kompetensförsörjning och ska inom de 
närmsta åren arbeta mer tydligt, strukturerat och strategiskt. Informanterna har lyft fram 
värdet av kompetensförsörjningsarbete samt hur aktuellt begreppet är just idag och att det 
troligtvis kommer bli ännu mer aktuellt då dagens arbetsmarknad är allt mer rörlig och 
att det likaså kommer krävas mycket arbete för att behålla sina medarbetare.  
 

Pedagogiska implikationer 
Då studiens syfte är att undersöka hur landsbygdskommuner arbetar med 
kompetensförsörjning har vi utifrån de pedagogiska begreppen kompetens och 
kompetensförsörjning undersökt det strategiska arbetet. Under studiens gång har många 
andra pedagogiska begrepp visat sig vara mycket betydelsefulla i organisationers 
kompetensförsörjningsarbete. Lärande, motivation, ledarskap, styrning och delaktighet 
har varit genomgående begrepp i studien och visat sig vara väldigt viktiga i 
kompetensförsörjningsarbetet. Vidare forskning kan göras i en liknande studie men ur ett 
medarbetarperspektiv. Detta för att undersöka hur medarbetare upplever det strategiska 
arbetet gällande kompetensförsörjningen på deras landsbygd. Även för att undersöka hur 
medarbetarna ser på kompetensförsörjning vilket sedan kan bidra till arbetsgivarnas 
kompetensförsörjningsarbete.  
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Missivbrev 
     28 november 2018 
Vi är två studenter som går sista året på Personal- och Arbetslivsprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi ett examensarbete som handlar om 
kompetensförsörjning inom den offentliga sektorn. Vi har valt att avgränsa vår studie 
till landsbygdskommuner då vi båda kommer från mindre orter och är intresserade av 
hur arbetet med kompetensförsörjning bedrivs där. 
 
Kompetensförsörjning för oss handlar om att bygga upp en personalstyrka där 
medarbetarna trivs och att medarbetare får chans till att utvecklas vilket då resulterar i 
att de vill stanna kvar. Studiens syfte är att ta reda på hur det i landsbygdskommuner 
arbetas med kompetensförsörjning. Vi vill få en inblick i det praktiska arbete som görs 
för att hitta rätt, underhålla och behålla personal i de personalkategorier där det är hög 
personalomsättning. 
 
Studien kommer att genomföras i form av djupgående intervjuer och sedan analyseras 
och tolkas utifrån aktuell och relevant litteratur kring ämnet. Vi önskar att genomföra 
intervju med dig som på något sätt deltar i rekryteringen och HR-arbetet på företaget. 
Intervjun beräknas att ta ca 45 minuter, tid och plats bestämmer vi utifrån vad som 
passar dig. Även telefonintervju är aktuellt vid önskan. Deltagandet är frivilligt och Du 
kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange varför. 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text för att vi ska ha lättare för att 
analysera all data.  
 
Informationen som Du lämnar behandlas säkert och konfidentiellt. Redovisningen av 
studiens resultat kommer att ske så ingen individ eller organisation kan identifieras. 
Resultatet kommer att presenteras muntlig i form av en presentation och opponering och 
därefter läggas in i Diva som är en databas som nås via universitetsbiblioteket.  
 
Hoppas det låter intressant då vi är övertygade över att ni som deltar, liksom vi, kommer 
att få ta del av ny kunskap på vägen!  
Tack för Din hjälp. Vi ser fram emot din återkoppling,  
Mia Cipra & Martina Botic 
 
Mia Cipra  Marita Pekkanen Marie Gunnarsson 
mc222my@student.lnu.se marita.pekkanen@lnu.se    marie.gunnarsson@lnu.se 
Student  Handledare  Kursansvarig 
 
Martina Botic 
mb224bj@student.lnu.se 
Student
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Intervjuguide 

Inledning 
1. Vad är din position i företaget? 
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
- Hur lång tid har du arbetat inom företaget? 
2. Skulle du kunna beskriva organisationen? Verksamhetsområdet? 

Utvecklingsläget? 
- Antal anställda inom företaget?  
- Inom vilket område har ni högst personalomsättning? Har det alltid varit så? 

Vad kan det då bero på? 
- Vilka kompetenser efterfrågas inom just det området?  

 
Kompetensförsörjning 

1. Vad betyder ”kompetens” för verksamheten? 
2. Har ni fastlagt nyckelpersoner som ni behöver i organisationen? 

(Nyckelpersoner som matchar er organisationsidé) – Om ja, är dessa 
kärnkompetenser synbara för medarbetarna?  

3. Begreppet ”kompetensförsörjning”, vad innebär det för er verksamhet? Är det en 
term som används? Om ja, i vilka förhållanden resoneras det om begreppet?  

4. På vilka sätt arbetar ni med kompetensförsörjning inom företaget?  
- Vilka strategier använder ni er av för att hitta rätt medarbetare med rätt 

kompetenser? Exempel? 
- Vilka strategier använder ni er av för att utveckla era medarbetare? Är 

medarbetarna delaktiga i valet av utvecklingsmöjligheter? Exempel? 
- Vilka strategier använder ni er av för att behålla era medarbetare? Exempel? 
- Hur kommer det sig att ni valt just dessa specifika strategier? Följer ni någon 

speciell modell eller teori? Är dessa dokumenterade?  
- Använder ni samma strategi över hela organisationen eller har ni anpassat 

strategi efter personalomsättning?  
 
Kompetenskartläggning 

1. Hur identifieras ett behov?  
- Hur identifierar ni vilka kompetenser som behövs i framtiden?  
- Ser ni någon utmaning i rekryteringen på grund av den geografiska placeringen? 

Vilken är den största utmaningen?  
2. Hur analyseras den befintliga kompetensen som krävs för att nå verksamhetens 

mål?  
- Är det något ni arbetar med kontinuerligt eller utifrån behov?   
3. Vad tror ni är den största anledningen till att era medarbetare väljer att stanna 

kvar i organisationen? 
4. Vilken är den senaste satsningen ni gjort som berört kompetensförsörjning? Till 

exempel projekt, lönehöjning, nytt rekryteringsverktyg osv.  
 


