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Sobona är arbetsgivarorganisationen för kommunala företag. Våra medlemmar 
är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, 
ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även 
bolag som ägs av redan nämnda medlemmar, samt en del privata utförare av 
viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som har lämnats över.

Sobona har drygt 1 100 medlemmar med cirka 100 000  
medarbetare som varje dag skapar samhällsnytta, utvecklar  
välfärden och får människors vardag att fungera. Sobona  
verkar för arbetsfred genom att teckna och vidmakthålla  
centrala och samhällsekonomiskt ansvarsfulla kollektivavtal.  
Tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi arbetsgivar- 
rollen. Sobonas medlemmar finns inom följande branscher:  
Energi, Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, Vård och  
omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, Fastigheter,  
Vatten och miljö, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv  
samt Region och samhällsutveckling.

Sobonas medlemmar utgör sektorn för kommunala företag och  
bidrar till den gemensamma välfärden genom affärsmässig samhällsnytta. 

Vill du veta mer om oss, vad det innebär att vara medlem eller få stöd i din 
arbetsgivarroll? Besök oss på sobona.se, eller ring 08-452 75 20. 

OM SOBONA

Sobona har valt att  
använda begreppet företag 
för samtliga medlemmar. 

Begreppet används i ordets 
bredaste bemärkelse och 

syftar till att på ett in-
kluderande sätt beskriva 
medlemmarna oavsett 

organisationsform.
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KOMMUNALA FÖRETAG
STATISTIK OCH FAKTA1

SOBONA – SVERIGES STOLTASTE  
ARBETSGIVARORGANISATION 
Alla företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona brinner för att 
skapa samhällsnytta. I Sobonas arbete för att tillvarata och främja våra medlem-
mars intressen hämtar vi kraft och inspiration från deras driv att förbättra, förvalta, 
utveckla och framtidssäkra välfärden, infrastrukturen och annan samhällsservice. De 
jobbar varje dag för en hög kvalitet, affärsmässig samhällsnytta och alltid med fokus 
på långsiktig hållbarhet. Det är bra för verksamheterna, medarbetarna, ägarna och 
inte minst, alla som tar del av de nyttor som våra medlemmar skapar. 

Men trots att dessa verksamheter ofta spelar en avgörande roll för att människors 
vardag ska fungera är det få som känner till sektorn för kommunala företag. Det vill 
vi ändra på. Syftet med Sobonarapporten är att öka kännedomen om de kommunala 
företagen. Tanken är att årligen samla relevant statistik och information som visar 
deras betydelse och belysa frågor som är viktiga för deras utveckling. 

Temat för årets rapport är attraktionskraft. Digitalisering, automatisering och 
globalisering påverkar inte bara samhällsutvecklingen i stort utan också företagens 
villkor och kompetensbehov. Det blir allt viktigare att arbeta strategiskt för att hitta 
och lyckas behålla rätt medarbetare. Insikten om denna utmaning finns bland våra 
medlemmar. När vd:ar och förbundsdirektörer får säga sitt pekar de ut kompetens-
försörjningen som en av sektorns tre största framtidsutmaningar. 

Vår förhoppning är att vi med denna rapport ska kunna belysa de utmaningar som 
sektorn står inför. Vår ambition är även att ge vägledning och rekommendationer 
om hur man, genom att förstå den egna verksamheten och skaffa sig kunskap om 
morgondagens medarbetare, kan skapa arbetsplatser där människor vill stanna och 
utvecklas.

Genom att sprida kunskap om de kommunala företagen hoppas vi också kunna 
bidra till våra medlemmars attraktionskraft på arbetsmarknaden. De erbjuder jobb 
som skapar samhällsnytta varje dag och som spelar stor roll för hur samhället ut-
vecklas på sikt. Jobb att trivas med och engageras av. Det är vi på Sobona stolta över. 
Vi vågar rentav påstå att det gör oss till Sveriges stoltaste arbetsgivarorganisation.

Ett stort tack till alla engagerade medlemmar som medverkat i de två undersök-
ningar som genomförts under arbetet med rapporten och som därmed bidragit till 
beskrivningen av de möjligheter och utmaningar som utvecklingen innebär.

Per Nordenstam,  
VD Sobona
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Kommun-, region- och landstings- 
ägda företag

Nästan alla människor nyttjar dagligen flera kommun-, 
region- och landstingsägda företags tjänster. I duschen 
kommer vattnet troligen från ett kommunalt VA-bolag, 
kaffebryggaren går kanske på el från ett kommunalt 
energibolag, soporna tas antagligen om hand av ett 
kommunalt renhållningsbolag och den som har en  
hyreslägenhet bor sannolikt i en fastighet som ägs av 
ett kommunalt bostadsbolag. Vid behov av sjukvård 
eller tandvård kan det vara landstingsägda bolag som 
utför arbetet, och den som reser kollektivt gör det för-
modligen med ett landstingsägt kollektivtrafikbolag.

När vattnet är rent, badrumslampan lyser och bussen 
är i tid reflekterar de flesta normalt inte över allt arbete 
som krävs för att de grundläggande funktionerna i 
samhället ska fungera. De totalt över 1 900 kommun-, 
region- och landstingsägda företagen i Sverige utför 
varje dag en betydande del av det arbetet. 

Affärsmässig samhällsnytta – företag som skapar 
samhällsnytta och gör kloka affärer

Förutsättningarna för kommuner, regioner och 
landsting att bedriva näringsverksamhet regleras av 
kommunallagen. Grundprincipen är att verksamheten 
måste vara allmännyttig och drivas utan vinstsyfte. 
Dessutom gäller i huvudsak samma principer som 
för övrig kommunal verksamhet, bland annat själv-
kostnadsprincipen, som innebär att avgifter som tas 
ut för en tjänst inte får överstiga kostnaderna för att 
producera den, lokaliseringsprincipen som innebär att 
verksamhet bara får bedrivas inom kommungränsen, 
och likställighetsprincipen som anger att kommuner, 
regioner och landsting inte får särbehandla med- 
borgare annat än på sakliga grunder.

Men som bekant har alla principer undantag. Det 
gäller även de kommun-, region- och landstingsägda 
företagen. För bland annat kommunala bostadsbolag 
och kommunala energibolag finns lagstadgade krav 
på affärsmässighet som innebär att de ska göra goda 
affärer.2 Energibolagen är även, liksom företag inom 
turism, undantagna från lokaliseringsprincipen och 
kan därför bedriva verksamhet inom ett större geogra-
fiskt område.3  

Mot kravet att företagen ska skapa nytta för med-
borgarna finns emellertid inga undantag. För de 
företag som har krav på sig att vara affärsmässiga 
blir utmaningen därför att både leverera högklassig 
samhällsnytta och göra goda affärer. Det är ofta en tuff 
utmaning, men Sobonas medlemmar lyckas år efter år. 
Det är en viktig förklaring till att de kommun-, region- 
och landstingsägda företagen blir fler. 

Totalt antal kommun-,
region och landstingsägda 

företag:

1 943 st 

Sobonas medlemmar bedriver verksamheter inom många olika områden, med olika förutsättningar 
och olika ägarförhållanden. Men det finns en gemensam nämnare – drivet att skapa samhällsnytta. 
De allra flesta medlemmarna är kommun-, region- eller landstingsägda företag och kommunal- 
förbund. De spelar ofta en huvudroll i människors vardag, men ägnas sällan särskilt mycket 
uppmärksamhet. I det här avsnittet beskrivs de kommun-, region- och landstingsägda företagen  
respektive kommunalförbunden närmare. 

MEDLEMMAR MED 
SAMHÄLLSNYTTA SOM 
DRIVKRAFT

1. Statistiken avser aktiva företag som är majoritetsägda av kommuner,  
regioner och landsting.

2. Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag;  
Lag (1994:618) om handel med el, m.m.

3. Lag (1994:618) om handel med el, m.m.; Lag (2009:47) om vissa  
kommunala befogenheter.

Källa: 
SCB, Offentligt ägda 

företag (2016)

T U R I S T BY R Å
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Västra Götalands län 299
Stockholms län  213
Skåne län  185
Jönköpings län  99
Västerbottens län  87
Norrbottens län   85
Dalarnas län  84
Östergötlands län   80
Gävleborgs län  75
Värmlands län  75
Kalmars län  66
Örebros län  64
Västernorrlands län 59
Södermanlands län 57
Uppsala län  49
Kronobergs län  49
Västmanlands län  47
Hallands län  46
Jämtlands län  36
Blekinge län  31
Gotlands kommun  9

 

Stockholms län  31
Skåne län  14
Västra Götalands län 13
Norrbottens län   12
Dalarnas län  9
Uppsala län  8
Örebros län  7
Kronobergs län  7
Västerbottens län  6
Östergötlands län   6
Jämtlands län  5
Södermanlands län 5
Västmanlands län  4
Jönköpings län  3
Kalmars län  3
Blekinge län  3
Värmlands län  3
Gävleborgs län  3
Västernorrlands län 2
Hallands län  2
Gotlands kommun  0

2001 1 447 st

1 423 st

1 416 st

1 417 st

1 533 st

1 518 st

1 535 st

1 575 st

1 621 st

1 622 st

1 696 st

1 733 st

1 780 st

1 756 st

1 772 st

1 795 st 148 st

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2016

Antal kommunägda företag, 
utveckling över tid

Antal Region- och landstingsägda företag,  
utveckling över tid

2001 90 st

116 st

110 st

105 st

122 st

104 st

93 st

104 st

116 st

112 st

121 st

120 st

123 st

119 st

145 st

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal kommun-, region- och landstings- 
ägda företag

Att bedriva verksamhet i företagsform är på inget sätt 
en ny företeelse för kommuner, regioner och landsting. 
De första kommunala företagen startades under slutet 
av 1800-talet. Sedan dess har antalet ständigt ökat 
och i dag finns det nära 1 800 kommunägda företag 
och 148 region- och landstingsägda företag. Den absolut 
vanligaste företagsformen är aktiebolag, men även 
handels- och kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska 
föreningar och ideella föreningar förekommer.
 
De kommun-, region- och landstingsägda  
företagen blir fler

Sedan 2000-talets början har antalet kommun-, region- 
och landstingsägda företag ökat med 24 respektive 
64 procent. Även om motiven för att bedriva verksam-
heter i företagsform varierar från fall till fall har studier 
visat att ett antal generella fördelar brukar lyftas fram. 

För det första innebär inte minst aktiebolagsformen 
att samarbete med andra aktörer underlättas. Det 
finns flera exempel på företag som delvis ägs av en 
kommun eller ett landsting, och delvis av en eller fler 
privata aktörer. Även samarbeten mellan offentliga 
aktörer kan enkelt organiseras i aktiebolag.

För det andra blir företaget en egen juridisk person, 
med en ekonomi som är skild från övriga kommunen 
eller landstinget. Det anses skapa en större finansiell 
handlingsfrihet och ett renodlat fokus för verksam-
heten. Med en separat ekonomi kan företaget på egen 
hand planera och genomföra långsiktiga investeringar 
som annars eventuellt skulle riskera att prioriteras  
ned i kommunens eller landstingets ordinarie budget- 
process. På så sätt tryggas en hög kvalitet i tjänsterna  
till medborgarna över tid, samtidigt som en del 
finansiella risker inte behöver belasta kommunens 
eller landstingets budget direkt. Ytterligare en för-
del med separat ekonomi är att det blir lättare att 
särskilja skattefinansierad verksamhet, som utbild-
ning, från avgiftsfinansierad verksamhet, som VA 
och avfallshantering. Då säkerställs också att de 
avgiftsfinansierade verksamheter som bedrivs enligt 
självkostnadsprincipen verkligen finansieras fullt ut av 
avgifterna som tas ut av användarna, och inte av hela 
skattekollektivet. 

För det tredje lyfts att företagsformen kan bidra till 
att öka effektiviteten i verksamheten genom tydligare 
resultatansvar och kortare beslutsvägar. Oavsett om 
företaget drivs affärsmässigt eller enligt självkostnads- 
principen är en effektiv användning av resurserna 
avgörande för att kunna leverera tjänster med hög 
kvalitet, till ett bra pris. Det ger mesta möjliga sam-
hällsnytta för pengarna.4 

Antal kommunägda företag 2016,
företagsform

Antal region- och landstingsägda företag 2015,  
företagsform

+64%+24%

Totalt antal  
kommunägda

företag:

1 795 st
Totalt antal  

region- och landstingsägda 
företag:

148 st 

Aktiebolag 1 648

Stiftelse 89

Handels- och kommanditbolag 36
Ekonomiskförening 14

Ideell förening 8 Ideell förening 1

Aktiebolag 119

Stiftelse 25

Handels- och kommanditbolag 1
Ekonomiskförening 2

Källa: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/
START__OE__OE0108/KomFtgK/?rxid=cc37d7b2-0bb3-4557-
92c2-d27f84242e6d Källa: SCB, Offentliga företag (2016) & SCB, Offentliga företag (2001–2016)
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Kommunägda företag 
län för län

Region- och landstingsägda
företag, län för län

Förändring 
2001–2016

Förändring 
2001–2016

4. Stycket baseras på Mattisson, O. (2013). Organisation och styrning på den lokala 
samhällsnivån – en forskningsöversikt om förändringar och utvecklingstendenser., 
och Erlingsson, G. et al. (2014). Hur styrs och granskas kommunala bolag?  
– Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun.
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Kommunägda företag,  
branschfördelning

Region och landstingsägda företag,  
branschfördelning

En viktig del av  
svensk samhällsekonomi

Sedan millennieskiftet har omsättningen i de kommun-, 
region- och landstingsägda företagen ökat väsentligt. 
2016 omsatte de sammanlagt nära 242 miljarder kronor. 
Till största delen är det de kommunala bostadsbolagen 
och företagen inom energi, vatten och avfall som står 
för volymen i omsättningen. Sammanlagt står de för 
drygt 70 procent av den totala omsättningen i alla 
kommun-, region- och landstingsägda företag. Där- 
utöver är landstingens kollektivtrafik och transporter 
den enskilda bransch som omsätter mest, ungefär  
24 miljarder kronor 2016.

Merparten av de företag som bedrivs med krav på 
lönsamhet/affärsmässighet är kommunägda bostads-
bolag och energibolag. Dessa har under lång tid klarat 
att både skapa samhällsnytta och göra goda affärer. 
Årsresultatet för 2016 blev ett överskott på omkring 
11,5 miljarder kronor, och sett till samtliga kommunägda 
företag var överskottet drygt 14 miljarder kronor.7 En 
stor del av överskottet återinvesteras, och en del delas ut 
till ägarna eller omfördelas inom koncernen. Att före-
tagen har god ekonomi tryggar deras tjänster lång-
siktigt, och utdelningarna bidrar till att kommunerna 

Branschfördelning: Fastigheter,  
energi och kollektivtrafik dominerar

Av de kommunägda företagen sysslar en stor andel 
med fastigheter. De äger, hyr ut, utvecklar och under-
håller bostäder och lokaler. Ungefär hälften av alla 
hyresrätter i Sverige ägs och förvaltas av kommunala 
bostadsbolag. I deras uppdrag ingår både att erbjuda 
prisvärda och hållbara bostäder, och att vara lönsamma 
över tid.5 

I kommunerna är det också vanligt att avfallshantering, 
återvinning samt produktion och distribution av el och 
värme sköts av kommunägda företag. Förutom att 
tjänsterna de levererar på många sätt är grundläggande 
för att samhället ska fungera, har de också en viktig 
roll att spela i miljö- och klimatfrågor. Ofta har dessa 
företag därför ett särskilt uppdrag att, exempelvis, 
främja fossilfri energiproduktion.

Som en följd av den svenska lagstiftningen är många 
av de kommunägda företagen verksamma inom vatten- 
och avloppstjänster (VA-tjänster). Kommunerna har 
av hälsoskäl en skyldighet att ordna vattenförsörjning  
och avlopp om ett samlat, större, behov finns.6  

VA-tjänsterna ska bedrivas enligt självkostnads- 
principen, och för att särskilja verksamheten från 
kommunens skattefinansierade delar läggs den ofta 
ut i ett separat företag.

Drygt tre fjärdedelar av alla kommunägda företag 
sysslar antingen med fastigheter, energi, avfall eller 
vatten. Bland de övriga finns en stor bredd, från 
hamnar och flygplatser till busstrafik, skolor, vård och 
omsorg, parkering och besöksnäring.

I de region- och landstingsägda företagen är bredden 
inte lika stor, verksamheterna är till stor del direkt 
kopplade till landstingens två huvudsakliga uppgifter – 
kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Det kan handla 
om sjukhus eller folktandvård som drivs i aktiebolags- 
form, länstrafikbolag, logistikbolag och, inte minst, 
ägande, drift och underhåll av fastigheter som används 
i regionernas och landstingens verksamhet.

kan bedriva annan samhällsnyttig verksamhet. För de 
region- och landstingsägda företagen blev resultatet 
för 2016 ett överskott på 83 miljoner kronor.8 

Även när det gäller tillgångar är det de kommunala 
bostadsbolagen och företagen inom energi, vatten och 
avfall som sticker ut. Av de kommun-, region- och 
landstingsägda företagens samlade tillgångar om hela 
1 429 miljarder kronor återfinns mer än 60 procent i 
dessa företag. Merparten av de kommun, region- och 
landstingsägda företagens tillgångar utgörs av fastig-
heter, både bostäder och lokaler, och större anläggningar 
som exempelvis kraftvärmeverk och reningsverk. Att 
en stor del av tillgångarna är fastigheter är en viktig 
förklaring till att både de kommun-, region- och lands-
tingsägda företagens tillgångar ökat i värde med långt 
över hundra procent sedan 2000-talets början. Fastig-
hetsvärdena har under samma period ökat generellt i 
nära nog hela Sverige.

1312

Källa: SCB, Offentligt ägda företag (2016)

5. Nordlander, Maria (2014), ”47 miljoner bostäder i Sverige”. Fastighetsnytt, 
http://fastighetsnytt.se/2016/04/47-miljoner-bostader-i-sverige/.

6. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Utbildning, vård och omsorg, 1%

Övriga, 12%

Transport och kommunikation, 9%

Företagsjänster och fastighetsverksamhet, 52%

Handel, hotell och restaurang, 1%

Energi, vatten och avfall, 25%

Utbildning, vård och omsorg, 16%

Övriga, 31%

Transport och kommunikation, 23%

Företagsjänster och fastighetsverksamhet, 30%

7. SCB (2016), ”Diverse ekonomiska uppgifter för kommunägda företag”, https://www.
scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommu-
nala-sektorn/offentligt-agda-foretag/pong/tabell-och-diagram/diverse-ekonomiska- 
uppgifter-for-kommunagda-foretag/ 

8. SCB (2016), ”Diverse ekonomiska uppgifter för landstingsägda företag”,  
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser- 
for-den-kommunala-sektorn/offentligt-agda-foretag/pong/tabell-och-diagram/diverse- 
ekonomiska-uppgifter-for-landstingsagda-foretag/
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Totala tillgångar – utveckling sedan 2001
(Miljarder kronor)

+130% +XX%

Totala tillgångar – utveckling sedan 2001
(Miljarder kronor)

+190%

Totala tillgångar,  
region- och landstingsägda företag

Totala tillgångar,
kommunägda företag

1 339 90

14

Omsättning per bransch,  
region- och landstingsägda företag
(Miljoner kronor)

Tillgångar per bransch,  
kommunägda företag
(Miljoner kronor)

Omsättning per bransch, 
kommunägda företag
(Miljoner kronor)

Tillgångar per bransch,  
region- och landstingsägda företag
(Miljoner kronor)

Utbildning, vård och omsorg, 692

Övriga, 432 897

Transport och kommunikation, 31 076

Företagsjänster och fastighetsverksamhet, 585 304

Handel, hotell och restaurang, 742

Energi, vatten och avfall, 288 482

Utbildning, vård och omsorg, 1 584

Övriga, 9 102

Transport och kommunikation, 11 098

Företagsjänster och fastighetsverksamhet, 86 595

Handel, hotell och restaurang, 1 557

Energi, vatten och avfall, 85 044

Utbildning, vård och omsorg, 10 351

Övriga, 3 295

Transport och kommunikation, 61 751

Företagsjänster och fastighetsverksamhet, 14 708

Utbildning, vård och omsorg, 16 337

Övriga, 2 423

Transport och kommunikation, 24 327

Företagsjänster och fastighetsverksamhet, 3 544

miljarder miljarder

TILLGÅNGAROMSÄTTNING

Total omsättning,
kommunägda företag

194,9 46,6
miljarder miljarder

Total omsättning,
region och landstingsägda företag
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+45% +92%
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(Miljarder kronor)

Källa: SCB, Offentliga företag (2016) & SCB, Offentliga företag (2001-2016)Källa: SCB, Offentliga företag (2016) & SCB, Offentliga företag (2001-2016)
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Kommunalförbund

I kommuner, regioner och landsting är samverkan en 
del av vardagen. För att möta människors behov i ett 
samhälle med hög förändringstakt har betydelsen av 
samordning och samarbete blivit allt större. Sam-
verkan sker på olika sätt, dels i dialoger och nätverk 
som inte är formaliserade, dels i fastare former. Att 
gemensamt äga ett företag är en möjlighet till mer 
formaliserad samverkan, att upprätta ett kommunal-
förbund är en annan. Till skillnad från företagsformen 
är det specifika syftet med kommunalförbund att möj-
liggöra samverkan kommuner, regioner och landsting 
emellan.

Förutsättningarna för kommunalförbunden anges i 
kommunallagen. Ett kommunalförbund kan bara ha 
kommuner, regioner och landsting som medlemmar. 
Precis som företagen är kommunalförbund egna juri-
diska personer, men i offentligrättslig form. Två eller 
fler kommuner och/eller regioner och landsting kan 
bilda ett kommunalförbund, som sedan är fristående 
från sina medlemmar. Till kommunalförbundet kan 
medlemmarna i praktiken överlåta vilka uppgifter som 
helst, även nämnds- och fullmäktigeuppgifter och 
myndighetsutövning. Det innebär att många fler av 
kommunernas, regionernas och landstingens uppgifter 
öppnas upp för samverkan än om bara möjligheten till 
företagssamarbeten fanns.

I dag finns det 111 aktiva kommunalförbund. Ursprung-
ligen inrättades organisationsformen 1919 och blev 
snabbt populär för samarbeten mellan de många 
småkommuner som då fanns i Sverige. Som en följd 
av kommunreformerna 1952 och 1971 minskade där-
efter antalet kraftigt, och i mitten av 1980-talet fanns 
endast 19 kommunalförbund kvar. Under 1990-talet 
förändrades lagstiftningen för att förenkla samverkans- 
möjligheterna genom kommunalförbund, vilket förklarar 
den ökning som skett sedan dess.9  

Den verksamhet som överlämnas till ett kommunal-
förbund omfattas fullt ut av de bestämmelser och 
principer som reglerar kommunernas, regionernas och 
landstingens verksamhet i övrigt. Kommunalförbunden 
har ingen egen beskattningsrätt utan finansieras av sina 
medlemmar och/eller avgifter som tas ut av de som 
använder förbundets tjänster, exempelvis VA-avgifter.

Kommunalförbund och kommunförbund 
 – inte samma sak

Kommunförbund och kommunalförbund är 
lätta att blanda ihop, men är inte samma sak. 

Ett kommunförbund är en intresseorgani-
sation för kommuner. Kommunförbundens 

verksamhet bedrivs oftast som en ideell  
förening, men det finns även kommun- 

förbund som drivs som kommunalförbund. 
Det gäller alltså att hålla tungan rätt i mun!

Totalt antal aktiva 
kommunalförbund

111

Branschfördelning: Stor bredd i samverkan 

Anledningarna till att samverka kring olika verksam-
heter är många. Ofta framhålls ekonomiska fördelar 
med stordrift, att kostnaden för varje enskild medlem 
blir lägre än om var och en skulle bedriva verksamheten 
på egen hand. På så sätt blir samhällsnyttan per krona 
hög. Men med större organisationer följer inte sällan 
även andra fördelar, exempelvis kan det vara lättare 
att erbjuda olika karriärvägar och både ha utrymme 
för specialister och generalister bland medarbetarna. 
På så sätt kan det vara lättare att både rekrytera nya 
medarbetare, och behålla viktig kompetens.

Antalet medlemmar i varje förbund varierar stort, från 
minimiantalet två till över tio. De vanligaste verksam-
heterna är räddningstjänst, skolor och verksamheter 
inom energi, vatten och avfall. Även kommunalförbund 
med flera olika uppgifter förekommer, i exempelvis 
Lapplands kommunalförbund hanteras personliga 
ombud för individer med långvarig psykisk ohälsa, 
utbildning, energi- och klimatrådgivning och upp-
handlingar och inköp. 

Antal kommunalförbund per bransch

Kostnader per bransch  
(Miljoner kronor)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Individ och familjeomsorg

182 178

Övrig verksamhet

274

Allmän regional utveckling

3 223

Vård och omsorg inkl. fä
rdtjänst

325

Kultur och frit
id

451

Arbetsmarknadsåtgärder

1 285

Politis
k verksamhet och administration

1 434

Övrig infrastruktur

2 488

Energi, vatten och avfall

2 398

Kollektivtrafik

3 463

Pedagogisk verksamhet

4 755

Räddningstjänst

16 17

Källa: SCB, Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting (2016) & SCB, Förteckning över antal kommunalförbund (2016)

9. Mattisson, O. (2013). Organisation och styrning på den lokala samhällsnivån  
– en forskningsöversikt om förändringar och utvecklingstendenser; Regeringens 
proposition 1996/97:105.

Arbetsmarknadsåtgärder, 1

Räddningstjänst inkl. ambulans, 37

Politisk verksamhet och administration, 13

Övrig infrastruktur, 12

Allmän regional utveckling, 9

Energi, vatten och avfall, 11

Pedagogisk verksamhet, 12

Individ och familjeomsorg, 4

Vård och omsorg inkl. färdtjänst, 3

Kultur och fritid, 3

Övrig verksamhet, 3

Kollektivtrafik, 3
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Anställda: 93 866 samhällsbärare

I de kommun-, region- och landstingsägda företagen  
och kommunalförbunden arbetar över 90 000 
människor. De ser till att elementen är varma, att 
det finns bostäder för alla samhällsgrupper, att den 
som är sjuk får vård och att bränder släcks – både 
bokstavligt och bildligt talat. De är ingenjörer, 
ekonomiassistenter, pedagoger, drifttekniker och 
brandmän som genom sin yrkesgärning på många 
sätt bär samhället och driver det framåt – oavsett tid 
på dygnet, eller dag i veckan. 

Till skillnad från kommunernas, regionernas och 
landstingens verksamheter i övrigt jobbar ungefär lika 
många kvinnor som män i företagen. I kommunal-
förbunden är en klar majoritet av de anställda män, 
en helt omvänd fördelning jämfört med de som är 
anställda direkt av kommunerna och landstingen.  
Det beror på att brandmannakåren, som utgör en stor 
del av de som arbetar i kommunalförbunden, nästan 
uteslutande består av män.10

Åldersstrukturen bland de anställda i de kommun-, 
region- och landstingsägda företagen och kommunal-
förbunden ser ungefär likadan ut, och följer i stort sett 
åldersstrukturen på hela arbetsmarknaden.

I genomsnitt tjänar den som jobbar i ett kommun-,  
region- eller landstingsägt företag mer än medellönen 
på hela den svenska arbetsmarknaden. I jämförelse 
med medellönen i offentlig sektor tjänar en person i 
snitt 2 500 kronor mer i månaden i de kommun- och 
landstingsägda företagen, och 600 kronor mer i 
månaden jämfört med medellönen i privat sektor.  
Särskilt för kvinnor är lönerna i snitt högre i de kom-
mun-, region och landstingsägda företagen än på 
resten av arbetsmarknaden. I kommunalförbunden 
är medellönen 900 kronor högre än snittet i offentlig 
sektor, men något lägre än genomsnittslönen sett till 
hela arbetsmarknaden.

Könsfördelning, kommun,  
region- och landstingsägda företag
(Procent)

Könsfördelning, 
kommunalförbund
(Procent)

51 6049 40

Kvinnor KvinnorMän Män
Antal anställda,  

kommunalförbund:

13 557

Antal anställda,  
kommun-, region och  

landstingsägda företag:

80 309

Åldersfördelning, kommun,  
region- och landstingsägda företag
(Procent)

Medellöner, kommun,  
region- och landstingsägda företag
(Kronor)

Medellöner, 
kommunalförbund
(Kronor)

Medellöner, 
riket
(Kronor)

Åldersfördelning,
kommunalförbund
(Procent)

16–34 år

Totalt Totalt TotaltKvinnor Kvinnor KvinnorMän Män Män

16–34 år55+ år 55+ år35–54 år 35–54 år

24

34 000
32 800 32 400 32 700 32 80031 900 30 700

35 200 34 900

21

27,3 27,8

48,7 51,2

10. MSB. (2017). Jämställdhet i siffror, tillgänglig via https://www.msb.se/sv/ 
 Insats--beredskap/Jamstalldhet--mangfald/Jamstalldhet-i-siffror/

Källa: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (2016) & SCB, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin. Genomsnittlig månadslön efter sektor 1993–2015. 
Sobona har valt att använda den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken för att kunna ta fram data kring könsfördelning och åldersfördelning.



20 21

TEMA ATTRAKTIONSKRAFT 
NYCKELN TILL FRAMGÅNGSRIK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Utvecklingen påverkar hur företagen bedriver sina 
verksamheter, men i växande utsträckning kommer 
detta även att bli en fråga om kompetensförsörjning. 
För samtidigt som digitalisering och automatisering 
gör det möjligt att jobba mer effektivt och möta 
kunderna på nya sätt, innebär ett ökat inslag av teknik 
också att verksamheten behöver nya kompetenser.  
På samma sätt innebär de värderingsskiften som äger 
rum, inte minst i den yngre generationen, en utma-
ning för hur arbetsgivarna ska lyckas attrahera och 
engagera medarbetarna.

Många företag kommer att behöva uppdatera och  
modernisera sitt kompetensförsörjningsarbete för att 
ha en chans att locka morgondagens medarbetare.  
De frågor som allt fler ledare kommer att behöva 
ställa sig är: 

• Hur påverkas verksamhetens kompetensbehov  
av det som händer i omvärlden? 

• Vad behöver göras för att i framtiden hitta och  
sedan utveckla och engagera rätt medarbetare?

Attraktionskraft – nyckeln till framgångsrik 
kompetensförsörjning 

För arbetsgivarna inom sektorn för kommunala 
företag innebär det som nu sker både fantastiska 
möjligheter och stora utmaningar. För att dra nytta av 
de möjligheter som tekniken ger krävs ny kompetens. 
Men för att attrahera, engagera och utveckla rätt med-
arbetare är det också nödvändigt att satsa på att ut-
veckla verksamheten och möta de förväntningar som 
morgondagens medarbetare har. Insikten om detta 

finns bland många kommunala företag. Kompetens-
försörjning pekas ut som en av sektorns tre största 
framtidsutmaningar av vd:ar och förbundsordföranden 
hos Sobonas medlemsföretag.

Nyckeln till framgång är attraktionskraft. Genom att 
inhämta kunskap om vad morgondagens medarbe-
tare värdesätter, och bli bättre på att berätta om de 
möjligheter som sektorn erbjuder kan de kommunala 
företagen attrahera medarbetare som kan bidra till att 
utveckla verksamheten.

Det första avsnittet i temadelen ger en beskrivning av 
de drivkrafter som ligger bakom de förändringar som 
nu sker på arbetsmarknaden.

I det andra avsnittet besvaras bland annat frågan 
varför det är allt svårare för arbetsgivarna på svensk 
arbetsmarknad att hitta rätt medarbetare.

Det tredje avsnittet redogör för vad morgondagens 
medarbetare letar efter hos en arbetsgivare. Baserat 
på en framtidsstudie som Ungdomsbarometern gjort 
på uppdrag av Sobona ges en bild av vad den nya 
generationen på arbetsmarknaden värdesätter, dess 
prioriteringar och målsättningar.

I det fjärde avsnittet lyfts de kommunala företagens 
potential i kampen om kompetensen fram. Avsnittet 
avslutas med intervjuer med två HR-ansvariga hos 
medlemmarna om hur de jobbar för att bli attraktiva 
arbetsgivare samt en intervju med Svante Randlert, en 
av Sveriges mest erfarna föreläsare i ämnet kompetens-
försörjning, om vägen till att bli en drömarbetsgivare. 

Samhället förändras i en rasande fart. Den snabba tekniska utvecklingen, i första hand  
övergången från analoga till digitala lösningar samt automatiseringen av arbetsuppgifer  
och produktionsmoment, påverkar företagens villkor och människors vardagsliv.  
Samhällsutvecklingen utmärks också av värderingsskiften. Normer och attityder förändras,  
delvis till följd av de möjligheter som teknikutvecklingen innebär, men också som ett resultat  
av att globaliseringen stärker utbytet mellan olika kulturer. 

DIGITALISERING OCH VÄRDERINGS-
SKIFTEN FÖRÄNDRAR KOMPETENS-
FÖRSÖRJNINGSARBETET
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TUFF KONKURRENS OM  
RÄTT MEDARBETARE

Gamla jobb försvinner,  
nya arbetstillfällen växer fram

11. Stiftelsen för strategisk forskning (2014), Vartannat jobb automatiseras inom 20 år, https://strategiska.se/app/uploads/folder.pdf.
12. Stiftelsen för strategisk forskning (2015), De nya jobben i automatiseringens tidevarv, https://strategiska.se/app/uploads/de-nya-jobben-i-automatiseringens-tidevarv.pdf.
13. Arbetsförmedlingen (2018), Var finns jobben?, https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.85c88291615e16646a4e186/1518080417950/var-finns-jobben-2018.pdf.

Digitalisering och automatisering diskuteras ibland 
som något som kommer att hända i framtiden, inte 
som processer som redan pågår och ständigt föränd-
rar samhället och arbetsmarknaden. När Stiftelsen 
för strategisk forskning i Sverige i en studie 2014 
förutspådde att nära 2,5 miljoner svenska jobb skulle 
komma att ersättas av datorer inom en 20-årsperiod, 
tolkade många det som en utfästelse om massarbets-
löshet.11 

Vad många glömde bort var att Sverige under de 
senaste hundra åren sett betydligt fler jobb tas över av 
maskiner och teknologiska innovationer. Bara under 
perioden 2006–2011 bortautomatiserades 450 000 
jobb, enligt en rapport av forskaren Stefan Fölster.12  
Många av de jobb som rationaliserades bort var monte-
ringsjobb inom industrin, men det handlade även om 
tjänstemannajobb inom bank- och försäkringstjänster 
som inte behövs när IT-system uppdateras och för-
bättras. Men trots alla jobb som försvann blev resul-
tatet inte omfattande arbetslöshet. Tvärtom faktiskt. 
Sysselsättningsgraden i Sverige har på årsbasis legat 
ganska stabil på cirka 65 procent under i stort sett 
hela 2000-talet, alla dessa förlorade jobb till trots. 

Processen när vissa jobb rationaliseras bort och nya 
arbetstillfällen växer fram kallas ofta för struktur-
omvandling. I Sverige är detta inget nytt fenomen. 
Sverige hamnar återkommande i topp i OECDs 
internationella mätningar av världens mest struktur-
omvandlingsbenägna ekonomier. Arbetsuppgifter och 
yrken kommer därför även i fortsättningen att auto-
matiseras eller ersättas av olika digitala lösningar. 

Både för företagen och kunderna innebär detta fantas-
tiska möjligheter. Det bedöms till exempel finnas en 
stor potential för att automatisera många av de tunga 
administrativa processer som i dag stjäl en massa tid. 
Inom kundtjänst kompletterar artificiell intelligens 
redan mänskliga handläggare. Till exempel lanserade 
banken SEB 2016 en egen chattbott vid namn Aida 
som skulle bistå de mänskliga medarbetarna med till 
exempel sökningar efter viss information. I takt med att 
tekniken utvecklats har Aida gått från att i första hand 
hantera interna ärenden till att också kunna fungera 
som en personifierad AI-medarbetare på kundtjänst. 
Denna typ av teknik kommer framöver att bli allt vanli-
gare även inom andra delar av ekonomin.

Parallellt med att den digitala utvecklingen får genom- 
slag kommer behovet av nya arbetsuppgifter som kräver 
kognitiva förmågor att öka. Det i sin tur kommer inne-
bära att arbetstillfällen som kanske inte ens existerar 
i dag växer fram och blir vanliga. iOS-utvecklare, big 
data-arkitekt eller digital marknadsföringsspecialist är 
exempel på yrken som inte existerade för tio år sedan.

På samma sätt kommer den nya tekniken ge upphov 
till nya kompetensbehov. Det kommer till exempel att 
behövas människor som kan sköta driften och utveck-
lingen av alla de AI-lösningar som kommer att finnas 
runt om i samhället. Arbetsförmedlingens senaste 
prognos bekräftar bilden och visar på en fortsatt  
stark efterfrågan på bland annat ingenjörer, mjukvaru-  
och systemutvecklare samt systemanalytiker och 
IT-arkitekter under de närmaste fem åren.13 

Värdet av att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare blir allt större. De individuella 
medarbetarna i en organisation tillmäts en växande betydelse i förhållande till rutiner och  
processer. Eftersom detta skifte pågår kommer det att bli allt viktigare för de kommunala  
företagen att följa pågående förändringar i omvärlden. Det finns två viktiga drivkrafter som 
bidrar till att förklara utvecklingen – digitaliseringen och automatiseringen i ekonomin samt  
de förändringar som kan identifieras i människors värderingar och sätt att leva. 

HUMANKAPITALETS  
BETYDELSE VÄXER

Värderingsskiften med stor betydelse

Varje generation är resultatet av sin tid. Många av 
dem som föddes under 1940- och 1950-talen kom 
att präglas av efterkrigstidens tilltro till politikens 
möjligheter och verktyg att skapa en bättre värld med 
stort fokus på internationellt samarbete. På samma 
sätt innebar kommunismens fall i slutet av 1980-talet 
att tidigare stängda länder öppnades upp, att Europa-
samarbetet fick förnyad kraft och att det blev lättare 
att arbeta och studera på nya platser i världen, vilket 
präglar den generation som i dag befinner sig i början 
av sitt arbetsliv.

Den generation som nu träder in på arbetsmarknaden 
har levt hela sina liv i IT- och informationssamhället. 
Till skillnad från äldre generationer som först senare i 
livet blev introducerade till internet, sociala medier och 
smarta mobiltelefoner har de som i dag är i 20-årsåldern 
vuxit upp med tekniken. För den nya generationen är de 
möjligheter som tekniken innebär självklara. Tillgång-
en till de sociala kontaktytor som möjliggjordes av 
mer tillförlitlig internetåtkomst har från unga år bidragit 
till att forma denna generations uppfattning om världen, 
men också deras förväntningar på samhället runt 
omkring och deras yrkesambitioner. 

Till exempel förväntar sig bara en tredjedel av de som 
är födda på 1980- eller 1990-talet att arbeta vanliga 
kontorstider runt år 2022, enligt en undersökning som 
PwC presenterade 2016. När hälften av den globala 
arbetsstyrkan i världen i början av 2020-talet kommer 
att utgöras av personer ur denna generation blir det 
uppenbart att värderingsskiftet kommer att få stor 
påverkan på samhället och arbetsmarknaden.

För arbetsgivarna innebär detta en utmaning. När en 
traditionell lönekarriär inte nödvändigtvis står högst 
upp på medarbetarnas önskelistor måste företagen 
hitta andra sätt att motivera och engagera. För perso-
ner födda under perioden 1980–2000, ibland kallad 
Y-generationen, är det viktigare att kunna kombinera 
ett heltidsjobb med ett aktivt och rikt privatliv, och på 
så sätt skapa balans i livet, än att göra en traditionell 
lönekarriär. 

Digitaliseringen innebär visserligen att många företag 
kommer att kunna locka med spännande arbetsupp-
gifter, men det är inte självklart att arbetsplatserna i 
övrigt erbjuder det som medarbetarna värdesätter och 
söker, till exempel flexibla arbetstider och utrymme för 
individuellt ansvarstagande. 

Behovet av nya medarbetare är stort inom sektorn för kommunala företag och bedöms förbli  
högt under överskådlig framtid. I början av 2018 genomförde Sobona två undersökningar bland  
medlemmarna, en riktad till vd:ar och förbundsdirektörer och en riktad till HR-ansvariga. På frågan  
om hur de HR-ansvariga bedömer rekryteringsbehovet under de närmaste åren uppgav 65 procent  
av de svarande att det är ganska eller mycket stort.14 

14. Sobona, medlemsundersökning 2018.  
15. Svenskt Näringsliv (2018), Rekryteringsenkäten 2018, 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/rekryteringsenkaten-2018 
_698631.html/BINARY/Rekryteringsenkäten%202018.pdf

 
Situationen är densamma inom flera andra sektorer. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar  
till exempel i sin senaste rekryteringsprognos från  
februari 2018 att ytterligare 200 000 anställda be-
hövs i välfärdstjänsterna fram till 2026, förutsatt att 
inga förändringar görs i sättet att organisera, arbeta 
och bemanna. Men kompetensförsörjning är inte en-
bart en fråga om volym utan snarare om att hitta rätt.

Situationen är inte unik för de kommunala företagen. 
Svenskt Näringsliv visar i sin årliga rekryteringsenkät 
på tilltagande svårigheter för många av landets privata 
företag att hitta medarbetare med rätt färdigheter 
och erfarenheter för de tjänster som medlemmarna 
utannonserar. Drygt vart fjärde rekrteringsförsök miss-
lyckas, enligt den senaste enkäten som presenterades 
i mars 2018.15  
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Högkonjunktur ökar efterfrågan på kompetens
En uppenbar förklaring är att det råder högkonjunktur i Sverige sedan några år tillbaka. När 
ekonomin går på högvarv och efterfrågan på varor och tjänster är stark växer naturligtvis också 
behovet av nya medarbetare. Den dagen konjunkturen viker nedåt igen lär därför efterfrågan på 
arbetskraft mattas av. 

Så har det i alla fall sett ut historiskt. En jämförelse som Konjunkturinstitutet presenterade i 
januari 2018 visar dock att personalbristen i Sverige är större nu än den var under den senaste 
högkonjunkturen som föregick finanskrisen 2008. 40 procent av företagen anser i dag att bristen 
på personal är det främsta hindret för tillväxt, enligt siffror från Konjunkturinstututet.16 Det ska 
jämföras med 30 procent som gav samma svar före finanskrisen.17 Konjunktursvängningarna ger 
med andra ord inte hela svaret på frågan varför det blivit allt svårare att hitta rätt medarbetare.

Växande efterfrågan på offentliga tjänster
Sveriges snabba befolkningstillväxt bidrar till svårigheterna. År 2035 – om knappt två decennier – 
beräknas 11,6 miljoner människor bo i landet, enligt Statistiska centralbyråns prognos från 2017.18 
Men det är inte den växande befolkningen i sig som är förklararingen till att det kan vara svårt att 
hitta rätt utan befolkningssammansättningen. När andelen barn och äldre växer ökar också be-
hovet av välfärdstjänster för båda grupperna. Till exempel väntas det år 2030 finnas nästan 2,6 
miljoner människor som är 65 år och äldre. Det är 600 000 fler jämfört med 2015 och innebär en 
kraftig ökning av en grupp som i regel har ett större omsorgsbehov än yngre. Andelen av befolk-
ningen som är i yrkesverksam ålder väntas samtidigt minska. 

Detta riskerar att resultera både i ett finansieringsproblem, när allt färre ska försörja allt fler, 
och en rekryteringsutmaning, när konkurrensen om den tillgängliga arbetskraften tilltar. Denna 
utveckling kommer även att påverka sektorn för kommunala företag. När befolkningen växer ökar 
efterfrågan på flera av de tjänster och verksamheter som de kommunala företagen erbjuder; 
fungerande VA-infrastruktur, kollektivtrafik med tillräcklig kapacitet, ändamålsenlig energiproduk-
tion, tillräcklig renhållning samt tillräckligt med bostäder för att bara nämna några exempel.

Stora pensionsavgångar 
Inom ett flertal yrkesgrupper på arbetsmarknaden är en betydande andel av medarbetarna över 
60 år. När Arbetsförmedlingen i februari 2018 släppte sin prognos för var jobben finns 2018 
och de kommande fem åren konstaterades att efterfrågan i en rad yrken förväntas vara hög till 
följd av de kommande penionsavgångarna.19 Situationen är snarlik inom sektorn för kommunala 
kommunala företag. Drygt en fjärdedel av alla anställda i de kommun-, region- och landstings-
ägda företagen och kommunalförbunden är över 55 år. Det innebär att det under den närmaste 
tioårsperioden kommer att finnas ett stort behov av ersättningsrekryteringar. 

Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sin rapport från februari 2018 att kommunerna 
utöver de 200 000 som behöver anställas för att möta efterfrågan på välfärd kommer att behöva 
rekrytera ytterligare 300 000 enbart för att kompensera för de väntade pensionsavgångarna under 
perioden. Det säger sig självt att det är en enorm uppgift och något som kommer att påverka 
tillgången på medarbetare på hela den svenska arbetsmarknaden. 

16. Konjunkturinstitutet (2018), Konjunkturbarometern januari 2018,  
https://www.konj.se/download/18.bab85a116125e7b54611cdd/1516798994321/Konjunkturbarometern-januari-2018.pdf. 

17. Konjunkturinstitutet (2018), Statistikdatabas.
18. SCB (2017), Trender och prognoser 2017 – befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år 2035.
19. Arbetsförmedlingen (2018), Var finns jobben?,  

https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.85c88291615e16646a4e186/1518080417950/var-finns-jobben-2018.pdf.

Det finns flera orsaker till att kompetensförsörjningen seglat upp som en av de viktigaste  
utmaningarna för landets arbetsgivare. Problemet finns över hela Sverige och i flera branscher  
är det besvärligt för arbetsgivarna att hitta rätt medarbetare. 

Effekter av att inte hitta rätt

20. Sobona, medlemsundersökning 2018.
21. Sobona, medlemsundersökning 2018.
22. Teknikföretagen (2018), Vinna eller försvinna,  

  http://www.teknikforetagen.se/globalassets/i-debatten/publikationer/teknikforetagen-rapport-vinna-eller-forsvinna-.pdf.
23. Sobona, medlemsundersökning 2018.

Varje år genomför de kommunala företagen flera 
tusen lyckade rekryteringar, alltifrån fastighetsskötare 
och ingenjörer till projektledare och chefer. Bredden 
av kompetenser och yrkesgrupper speglar den mång-
fald av branscher och sektorer som de kommun-, 
region- eller landstingsägda företagen och kommunal-
förbunden verkar inom. 

Varje rekrytering påbörjas eftersom det konstaterats 
ett behov inom organisationen. Det kan handla om att 
tillsätta en viss tjänst eller om att anställa medarbetare 
för att möta nya krav som ställs på verksamheten. När 
rekryteringsprocessen drar ut på tiden eller kanske 
till och med inte kan slutföras till följd av alltför få 
sökanden eller sökanden med otillräckliga kompetenser 
för den utannonserade tjänsten riskerar det därför 
att skada hela organisationen. Enligt den medlemsun-
dersökning som genomfördes bland de HR-ansvariga 
är de främsta orsakerna till rekryteringssvårigheter 
brist på personer med rätt yrkeserfarenheter eller rätt 
utbildning samt alltför höga lönekrav.20  

På ledningsnivå innebär svårigheterna att hitta rätt 
medarbetare att verksamheten riskerar att ta skada, 
antingen genom att rekryteringsprocesserna blir fler 
och längre eller genom att planerade insatser och 
satsningar fördröjs. Allvaret i situationen understryks 
av att en majoritet – 57 procent – av de vd:ar och 
förbundsdirektörer som svarade på Sobonas med-
lemsundersökning anser att den strategiska kompe-
tensförsörjningen är en utmaning för verksamheten. 
Ytterligare 36 procent uppgav att det delvis är en 
utmaning.21

När de HR-ansvariga inom de kommunala företagen 
fick möjligheten att peka ut de allvarligaste konse-
kvenserna av att inte hitta rätt medarbetare blev det 
tydligt hur viktig kompetensförsörjningen är. Resultatet 
speglas i flera andra undersökningar, till exempel 
Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, men också del-
vis i Teknikföretagens senaste rapport om branschens 
kompetensbehov.22   

En verksamhet som har återkommande rekryterings-
svårigheter kommer att stagnera. Utan rätt medarbe-
tare är det svårt att bygga en fungerande organisation 
och utveckla gruppen. 

60 procent svarade att det vanligaste är att den befintliga personalen får jobba mer under  
en period för att hantera de uppgifter som ingår i den otillsatta tjänsten. 

35 procent svarade att ansökningsperioden förlängs i en förhoppning att rätt sökande ska visa sig. 

35 procent svarade att det var vanligt att planerade projekt och satsningar inte blir av som  
följd av att rekryteringen visar sig svår. 

32 procent uppgav att rekryteringssvårigheterna inneburit att lönen höjts för den  
efterfrågade kompetensen. 

28,5 procent svarade att svårigheterna resulterat i ett ökat behov av inhyrd personal. 

17 procent svarade att de till följd av rekryteringssvårigheterna hade förändrat kompetenskraven.23  

Kompetensbristen – vad beror den på?

Allvarligaste konsekvenserna av att inte hitta rätt medarbetare
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Varje generation formas av sin samtid

På ett avgörande sätt är morgondagens medarbetare 
naturligtvis precis som alla föregående generationer. 
Människor söker trygghet, goda villkor och bekräftelse 
i sina arbeten. Samtidigt är det viktigt att förstå att 
varje generation formas både av sin samtid och av 
föregående generationers val och beslut. 

Ungdomsbarometern ger en rik bild av denna genera-
tions syn på arbetsmarknaden och arbetslivet. Utifrån 
resultaten har tre utmärkande drag som det är viktigt 
att ha kunskap om och förståelse för identifierats.

Värderingar är viktiga

Ett utmärkande drag hos morgondagens medarbetare 
är den utbredda viljan att söka sig till verksamheter med 
tydliga värderingar. För många är det viktigt att hitta 
en organisation som vilar på en uppsättning synsätt 
och uppfattningar som står i samklang med de egna 
värderingarna. Jämställdhet, hållbarhet och ett aktivt 
mångfaldsarbete är några exempel på egenskaper 
som efterfrågas. 

I dialogen med de kommunala företagen är det många 
som berättar om det arbete som görs för att skapa 
och upprätta sunda värderingar på arbetsplatsen. Det 
kan handla om alltifrån återkommande initiativ för att 
främja likabehandling och jämställdhet till att genom 
öppenhet och ökat samarbete på arbetsplatsen stärka 
företagskulturen.

En intressant iakttagelse är andelen respondenter 
som vill att arbetsgivaren ska bidra till samhällsnytta. 
Hela 69 procent av de svarande i undersökningen 
uppger att det är ganska eller mycket viktigt i valet av 
arbetsgivare.

För att kunna hantera det växande kompetensbehovet inom sektorn för kommunala företag är 
det avgörande att veta vad morgondagens medarbetare har för ambitioner i yrkeslivet. Sobona 
har, i samarbete med Ungdomsbarometern, genomfört en omfattande framtidsstudie med totalt 
2 000 svar från personer i åldrarna 20-35 år. Studien riktade sig till de som är studerar högre 
utbildning samt som är nya i arbetslivet. I studien benämner vi målgruppen som ”morgondagens 
medarbetare”.

MORGONDAGENS MEDARBETARE
Att organisationen har värderingar som överensstämmer med mina

Intressanta tjänster och produkter

Jämställt

Tar ansvar för en hållbar utveckling (social, ekonomisk, klimat)

Höga lönenivåer

Bidrar till samhällsnytta

Säkra jobb (låg risk att bli arbetslös)

Framtidsbransch

Aktivt mångfaldsarbete

Populära och högt rankade som arbetsgivare

Att arbetsgivaren har hög status i sin kategori

Att organisationen inte har vinstsyfte

Annat

Osäker/vet ej

5. Mycket viktigt

4

3

2

1. Helt oviktigt

Osäker/Vet ej

52 %

25 %

43 %

23 %

3 %

2 %

3 %

51 %

47 %

43 %

42 %

42 %

39 %

34 %

18 %

15 %

12 %

5 %

6 %

1 %

Värderingar och intressanta produkter och tjänster viktigast när en typ av arbetsgivare ska väljas
Källa: Ungdomsbarometern 2017

Viktigt att arbetsgivaren bidrar till att skapa samhällsnyttan 
Källa: Ungdomsbarometern 2017
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Bra ledarskap, god arbetsmiljö och  
utrymme att växa

24. Sobona, medlemsundersökning 2018.
25. Sobona, medlemsundersökning 2018.

När morgondagens medarbetare uppmanas fundera 
på vad som är viktigast i valet av en enskild arbets- 
givare lyfter de gärna fram betydelsen av ledarskap. 
Bra chefer som kan verka för att medarbetarna får ut-
vecklande arbetsuppgifter, erbjuda möjlighet att ta an-
svar och därmed bidra till den enskilde medarbetarens 
personliga utveckling är eftertraktade förutsättningar.

För de kommunala företagen är ledarskap viktigt och 
något som de lyfter fram. 76 procent av de HR-ansva-
riga som svarade på medlemsundersökningen uppger 
att de i stor eller mycket stor utsträckning arbetar 
med att stärka chefsskapet på arbetsplatserna. Hela 
88 procent svarar att medarbetarens förutsättningar 
att axla ett eget ansvar och möjligheten att påverka 
är frågor som är föremål för arbete i stor eller mycket 
stor utsträckning.24   

Morgondagens medarbetare vill också arbeta på 
arbetsplatser med god stämning och trevliga kollegor. 
Hög lön nämns av hälften av de svarande som viktigt, 
men intressant nog lyfter en större andel fram vikten 
av utmanande arbetsuppgifter, möjligheten att axla 
ansvar och möjligheten att påverka på arbetsplatsen.

De kommunala företagen lyfter fram värdet av att 
erbjuda en trevlig arbetsplats där medarbetarna kan 
trivas med både arbetsuppgifterna och kollegorna. 
Drygt 85 procent av de HR-ansvariga uppger att de 
i stor eller mycket stor utsträckning arbetar för att 
skapa en trevlig atmosfär och kultur.25  

Utveckling är för många synonymt med att 
göra karriär 

När morgondagens medarbetare får beskriva vad de 
förknippar med att göra karriär framträder en bild 
som går stick i stäv med den hittills gängse synen 
på begreppet. Snarare än en snabb löneutveckling 
förknippas karriärbeggreppet med att växa och få ökat 
ansvar och att få bli riktigt duktig på något. Att bli chef 
hamnar långt ned på listan och är med andra ord inte 
synonymt med att göra karriär i en organisation.

Betydelsen av en god arbetsmiljö
Arbetsmiljön på arbetsplatsen avgör hur 
medarbetarna mår och i förlängningen hur väl 
organisationen kommer att fungera. I arbets-
miljölagen finns huvuddragen för vad som 
gäller för arbetsmiljön, både den fysiska och 
den psykosociala arbetsmiljön. Lagen antogs 
av riksdagen år 1977. Lagen syftar till att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och 
att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren 
leder arbetet mot en bättre arbetsmiljö och är 
ytterst ansvarig. Arbetsmiljöverket har i upp-
drag att mer i detalj reglera vad som gäller för 
arbetsmiljön.

”När morgondagens  
medarbetare uppmanas 
fundera på vad som är 
viktigast i valet av en  

enskild arbetsgivare lyfter 
de gärna fram betydelsen 

av ledarskap.”

Bra chef/ledarskap 

Trevliga kollegor

Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter

Möjlighet till kompetensutveckling

Bra balans mellan arbete och fritid

Ansvar och möjligheter att påverka

Utmanande arbetsuppgifter 

Hög lön

Bra psykosocial arbetsmiljö (t. ex lite stress)

Bra fysisk arbetsmiljö

Flexibla arbetstider

Kollektivavtal

Lång semester och andra förmåner

Fasta arbetstider

Annat

Osäker/Vet ej

Att avancera och få mer ansvar 

Att bli riktigt duktig på något

Att arbeta med viktiga frågor

Att få snabb löneutveckling

Att bli chef

Att byta tjänst ofta

Att bli känd 

Att byta arbetsgivare ofta

Annat

Osäker/Vet ej

70 %

73 %

71 %

41 %

35 %

22 %

5 %

5 %

4 %

2 %

1 %

70 %

62 %

59 %

58 %

56 %

47 %

47 %

44 %

42 %

42 %

31 %

29 %

11 %

1 %

1 %

Ledarskapet, kollegor och utvecklingsmöjligheter viktigast i val av enskild arbetsgivare
Källa: Ungdomsbarometern 2017

Karriär är att få ansvar och bli riktigt duktig på något, lön och chefsskap kommer längre ned
Fråga: Vad förknippar du främst med att göra karriär?
Källa: Ungdomsbarometern 2017

Yngre ser framförallt att karriär är att bli 
riktigt duktig 
Fråga: Vad förknippar du främst med att göra karriär?
Svar: Att bli riktigt duktig på någonting
Källa: Ungdomsbarometern 2017

De flesta tycker att det är ganska viktigt att göra karriär 
Fråga: Hur viktigt för dig är det att göra karriär?
Källa: Ungdomsbarometern 2017

Viljan att förknippa karriär med att bli riktigt duktig på 
något är intressant nog mer utbredd bland respon-
denterna upp till 24 år jämfört med de som är 30 år 
och äldre. De flesta av de svarande, 63 procent, upp-
ger att de tycker att det är ganska eller mycket viktigt 
för dem att göra karriär.

Inget  
utmärkande bland 
de som kan tänka 

sig arbeta för 
ett kommunalt 

företag

21 %

 5
Mycket viktigt

42 %

4

27 %

3

6 %

2

2 %

1
Helt oviktigt

2 %

Osäker/
Vet ej

77 %

66 %
61 %

Upp till och 
med 24

25–29 år 30 år eller 
äldre
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Sobonas medlemmar erbjuder den  
samhällsnytta som morgondagens  
medarbetare söker

Resultatet av framtidsstudien visar tydligt att morgon-
dagens medarbetare har höga ambitioner och vill göra 
karriär, men att de samtidigt har långtgående förvänt-
ningar inte bara på arbetsuppgifterna i sig utan även 
på arbetsgivarens roll i samhället och på vilket sätt 
verksamheten bidrar till samhällets positiva utveckling. 
För många av den nya generationens medarbetare är 
det viktigt att söka sig till företag och organisationer 
vars uppfattningar stämmer överens med de egna 
värderingarna. 

De kommunala företagen är verksamma inom en rad 
olika områden med olika förutsättningar och olika  
ägarförhållanden. Men det finns en gemensam 
nämnare – samhällsnytta. Det gäller det kommunala 
VA-bolaget som säkerställer vattenleveranser till de 
boende i kommunen, det kommunala energibolaget 
som ordnar elförsörjning till hushållen, skolorna och 
det kommunala renhållningsbolaget som ansvarar för 
att återvinningen fungerar och att gatorna är rena. 
Av den anledningen är det särskilt uppmuntrande att 
så många av morgondagens medarbetare vill arbeta 
i verksamheter som bidrar till samhällets utveckling. 
69 procent av de svarande i framtidsstudien tycker 
att det är ganska eller mycket viktigt att arbetsgivaren 
bidrar till samhällsnytta. 

Låg kännedom om kommunala företag

Utmaningen för Sobonas medlemmar består i att skapa 
och förmedla en tydlig bild av vad sektorn för kommunla 
företag representerar. Kunskapen om de kommunala 
företagen och kommunalförbunden och vad de gör är 
låg bland respondenterna, vilket framgår av framtids-
studien. Bara 22 procent av de svarande uppgav att de 
har en tydlig bild av sektorn.  

Den låga kännedomen innebär naturligtvis också en 
betydande potential. För att skapa bättre förutsätt-
ningar att attrahera och rekrytera rätt medarbetare 
är det viktigt att synliggöra den samhällsnytta som 
sobonas medlemmar bidrar med varje dag. Det finns 
också stor potential i att synliggöra vad det innebär 
att arbeta i ett kommunal företag med de karriär- 
och utvecklingsmöjligheter som finns.

STOR POTENTIAL FÖR DE 
KOMMUNALA FÖRETAGEN

tycker att det är viktigt 
att arbetsgivaren bidrar 

till samhällsnytta

har en tydlig bild  
av de kommunala  

företagen

69%

22%

Hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?
– Vi jobbar med frågan på flera olika nivåer. Det handlar om att skapa utrymme 
för medarbetaren att utvecklas i sin tjänst, men också om att göra det möjligt för 
personen att ta sig an nya utmaningar och växa inom organisationen. För att vi ska 
kunna rekrytera rätt medarbetare behöver vi också kunna erbjuda möjligheter för 
människor att få ihop arbetsliv och privatliv.

Hur arbetar ni för att möta de förväntningar som morgondagens  
medarbetare har?
– Nyckelordet är långsiktig, strategisk kompetensförsörjning. Det blir allt viktigare 
att ge medarbetarna möjlighet att axla ett eget ansvar och att ge dem som vill 
möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. Det förutsätter i sin tur ett bra 
ledarskap med chefer som är förberedda att hantera en föränderlig verklighet.

Nämn tre ord som gör Gävle Energi till en drömarbetsgivare?
– Drivkraft, samverkan, möjligheter.

Hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?
– Vi har en stor verktygslåda. Det handlar om att skapa rätt kultur och att arbeta 
för att utveckla medarbetarskapet. Ett viktigt instrument är resultatet av de regel-
bundna medarbetarundersökningarna. Genom att fästa stor vikt vid dem försöker 
vi stärka delaktigheten i hela organisationen. Det handlar också om att erbjuda 
konkurrenskraftiga löner och förmåner. Det viktigaste för att uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare är nog ändå att ha så engagerade och nöjda medarbetare 
som möjligt.

Hur arbetar ni för att möta de förväntningar som morgondagens  
medarbetare har?
– Vi vet att morgondagens medarbetare sätter stort värde på kultur, värderingar 
och att ha en bra chef. Vi ska givetvis ha marknadsmässiga löner, men man får inte 
glömma att det finns fler värdeskapande faktorer för kommande medarbetare.

Nämn tre ord som gör Sydvatten till en drömarbetsgivare?
– Stolthet, balans mellan arbete och fritid och kamratskap.

HALLÅ DÄR HELENA HELLING,  
GÄVLE ENERGI!

HALLÅ DÄR PETRA AXELSSON,  
SYDVATTEN!

Helena Helling

Petra Axelsson
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Hur väl förberedda är svenska arbetsgivare överlag för 
de förändringar som nu sker på arbetsmarknaden, när 
tekniken rullar in och en generation med nya värde-
ringar träder in?
– Alldeles för lite! Eventuellt pratar man om situationen 
samtidigt som det sannolikt råder alldeles för lite verkstad hos 
arbetsgivarna. Vi behöver lösa problem på nya sätt annars blir 
det samma fel igen och igen. Den gamla synen på kompetens 
är förlegad. Det handlar om att ställa frågorna: Vad behöver 
vår kund ha? Hur ser behovet ut i morgon? Vad är det vi 
ska erbjuda kunden för att tillgodose det behovet i morgon? 
Vilken kompetens vill du ha för att lösa behovet som kunden 
nu har? Och så vidare.

Kompetens kommer från det latinska ordet ”competensia” 
och betyder överensstämmelse. Vilken kompetens överens-
stämmer med det vår kund efterfrågar av oss? Vi behöver 
fråga oss själva hur gapet ser ut mellan den kompetens vi har  
i dag och den kompetens vi behöver i morgon?

Om man inte har fokus på följande områden i sin organisation 
kommer man inte klara förändringarna och utmaningarna: 
Begreppet ”delta” står inom matematiken för förändring och 
skillnad. Gör vi ett verb av begreppet ”delta” blir det att delta. 
Den mest affärskritiska kompetens du behöver i morgon är 
människor som gör skillnad i jämförelse med i går, människor 
som vill förändras i jämförelse med i går och människor 
som vill delta på den resa vi nu gör. Har vi inte människor 
som vill delta, göra skillnad och förändra kommer det aldrig 
hända något i en organisation! Då blir vi kvar på ”ruta ett” när 
många andra har tagit sig vidare till ”ruta två”. Kompetens 
äldre än tre år, är i många fall numera gammal kompetens. 
Ja, det går faktiskt så fort! Alla arbetsgivare borde fundera 
på vilken kompetens de behöver ha i morgon för att lösa 
morgondagens utmaningar. Detta innebär att man behöver 
fokusera på en ”people plan”.

Morgondagens medarbetare vill arbeta i verksamheter 
med en tydlig samhällsnytta. Hur kan arbetsgivare 
göra det till en konkurrensfördel när det handlar om 
kompetensförsörjning. 
– Genom ”varumärkesresan”! Vi är numera på varumärke 3.0. 
Varumärke 1.0 är rationella attribut i vårt varumärke, det vill 
säga fakta. Varumärke 2.0 emotionella värden. Vilka känslor 
framkallar vårt varumärke. Vi måste beröra. Varumärke 3.0 
handlar om existentiella värden. Varför finns vi till? För vem 
finns vi till? För vem gör vi någonting gott? Och det är ju just 
det som är fördelen med sektorn för kommunala företag. 
Berätta om just det! 

Många av morgondagens medarbetare rangordnar 
bra ledarskap och goda karriär- och utvecklings-
möjligheter högre än lön. Vad beror det på och vad 
innebär det för arbetsgivarna?
– Genom att medarbetare utvecklas! Med utveckling menar 
jag att lära sig det vi behöver kunna i morgon. Vi behöver ha 
ledare som hjälper oss att utvecklas.

En organisation kan aldrig bli bättre om dess människor inte 
får möjlighet att utvecklas och bli bättre. Det är fundamentalt. 

För cheferna är det bra att veta att kandidater tar referenser 
på dem. Det är inte längre enbart arbetsgivarens marknad. 
Det är numera även arbetstagarens marknad. Det finns ett 
gammalt utryck som lyder ”you join organizations and you 
leave managers”. Den här inställning har byts ut till ”you join 
managers, you stay because of managers, and you leave 
managers”. Ledarskapet är centralt och avgörande i alla orga-
nisationer. 2018 är året då många väljer chef före logotype. 

”2018 ÄR ÅRET DÅ MÅNGA VÄLJER 
CHEF FÖRE LOGOTYPE.”

Svante Randlert
Svante Randlert är författare till boken Drömarbetsgivaren, en handbok för chefer 
som vill bli förstahandsvalet hos dagens samt morgondagens medarbetare. 
Svante Randlert är den mest anlitade konsulten och föreläsaren när det 
kommer till att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Svante föreläser 
om hur organisationer kan bli medarbetarnas förstahandsval och han arbetar 
dagligen med att hjälpa Sveriges största arbetsgivare och föreläser kontinuerligt 
för organisationer runt om i landet och Europa. Hans bok har tryckts och redan 
sålts i tre upplagor och även översatts till engelska.

Om det nu är så att potentiella medarbetare väljer arbetsgivare 
utifrån chef, utvecklingsmöjligheter och kulturen i företaget. 
Handen på hjärtat, hur mycket procentuellt av detta finns 
nämnt i de kommunala företagens platsannonser? Jag skulle 
säga 10 procent. Samtidigt är det till 90 procent den informa-
tionen arbetstagare som söker jobb vill ta reda på. Kommunala 
företag, vilken möjlighet!

För att lyckas attrahera rätt medarbetare framöver 
krävs förståelse för morgondagens medarbetares 
ambitioner och förväntningar. Men också insikt i den 
egna organisationens styrkor och svagheter. Ungefär 
så uttrycker du dig i din bok ”Drömarbetsgivaren”.  
Vad menar du med det?
– Att bli förstådd börjar med att förstå. Det ironiska just nu är 
att vi aldrig tidigare har informerat så mycket som vi gör nu 
och samtidigt aldrig uppfattats som så otydliga som vi gör 
just nu. 

I medarbetarundersökningar är tydlighet något som hamnar 
på rött och ändå kommuniceras det information i överflöd. 
Därför bör vi ifrågasätta på vilket sätt vi kommunicerar. 

Ett tips på att förstå den nya målgruppen arbetssökande, är 
omvänt mentorskap. Matcha nyanställda med nytänkande 
lösningar med någon som arbetat på företaget i 30 år. Det 
borde nämligen vara de som jobbat länge som lyssnar in de 
som är nya på jobbet. Den seniora medarbetaren borde ställa 
frågorna: Vad är viktigt för dig? Vilka drivkrafter har du? Hur 
tar du beslut? Hur får du engagemang? Till och med vd:ar 
bör ha en mentor som är under 30 år och ny på jobbet. De 
skulle kunna inleda sin relation med att sätta sig bredvid 
varandra och jämföra Iphoneappar. Då kommer de inse att 
de inte ens är på banan att tänka likadant. Vi borde försöka 
förstå de personer vi kommunicerar med i stället för att de nu 
försöker lära sig av det ”gamla” sättet att se på allting. Därför 
tror jag på omvänt mentorskap. Lär er och förstå den nya 
versionen medarbetare.

Vilken roll har medarbetarna i att stärka en organisa-
tions attraktionskraft?
– Allt! Jag är övertygad om att inom fem år kommer ingen 
att läsa platsannonser längre. Och i hela världen pratar man 
om arbetsgivarvarumärke, så kallad employer branding. Jag 
pratar däremot bara om arbetstagarvarumärke det vill säga 
employee branding. 

I hela konsumtionssamhället lyssnar vi bara på de som 
upplevt varumärket, de som har bott på ett hotell, de som 
har köpt en bil och så vidare. Varför tror vi att arbetstagaren 

är annorlunda? Vad arbetstagare säger till andra människor 
kommer bli helt avgörande för kompetensförsörjningen fram-
över. Summan av alla människors uppfattning och upplevelse 
av arbetsgivaren varje dag är dess varumärke. Utan ambas-
sadörer, glöm kompetensförsörjning!

Vilken roll har chefen/ledaren för att stärka en organi-
sations attraktionskraft?
– Utan en bra chef får vi aldrig någon som pratar gott om oss. 
Det börjar och slutar med chefen.

Kunskapen om vad kommunala företag är och gör är 
låg bland morgondagens medarbetare. Hur ska våra 
medlemmar göra för att attrahera rätt medarbetare?
– Vilken profil, attityd, värdering, beteende, ambition efterfrågar 
vi i morgon? Först när vi vet det kan vi arbeta med hur vi gör 
det. Här kommer en liknelse: först bestämmer man vilken 
sport det är sen bestämmer man sig för vilka spelare man vill 
ha. Man väljer inte spelare först för att sedan fråga vad det är 
för sport som ska spelas i morgon. Med det sagt menar jag 
att people plan och business plan måste lira ihop.

Vad är enligt din erfarenhet den främsta styrkan i 
sektorn för kommunala företag?
– Kontributionen i samhället! Vilken skillnad de gör i samhället 
för oss medborgare. Det man gör, gör skillnad på riktigt! Vilket 
ligger helt i linje med vad människor vill arbeta med. Men tre 
av fyra vet inte vad de kommunala företagen gör. Snacka om 
potential! 

Och genom Sobona som arbetsgivarorganisation blir före-
tagen tillsammans en stark röst för sektorn för kommunala 
företag. Together each achive more. Många arbetsgivare tar 
medarbetare från varandra. Kommunala företag tar med-
arbetare från varandra. Ni måste få införsel till sektorn och 
branscherna inom sektorn. Annars blir det urvattnat. Ni borde 
få in människor som i dag inte tänker på er. Ni borde vara 
förstahandsvalet för dem!

”UTAN AMBASSADÖRER – GLÖM 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING!”
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Sobona ska sätta sektorn för kommunala företag på 
kartan.  Genom att skapa attraktion kring sektorn 
bidrar Sobona till att flytta fram positionerna för de 
kommunala företagen.

I dag är det enligt framtidsstudien endast 22 procent 
av morgondagens medarbetare som tror sig veta vilka 
företag som finns inom sektorn för kommunala företag, 
av dessa har knappt hälften en verklig kännedom. Det 
finns därför stor potential att marknadsföra de kommu-
nala företagen till en målgrupp som i dag har mycket 
låg kännedom om sektorn.

Om den strategiska kompetensförsörjningen ska vara 
lyckad i dag och i framtiden, kräver det att ledningen 
investerar tid och energi och att frågan kommer högt 
på agendan av viktiga strategiska frågor. 90 procent av 
de tillfrågade vd:arna och ordförande tycker att det är 
viktigt att se frågan utifrån ett strategiskt perspektiv 
om kompetensförsörjningen ska fungera väl framöver. 

För att skapa förutsättningar att kunna arbeta med 
frågorna konkret presenteras en rad rekommenda-
tioner baserat på studier och intervjuer med experter 
på området, bland annat Svante Randlert, om hur ni 
kan jobba med strategisk kompetensförsörjning för att 
säkra er organisations framtid och utveckling.

Sobonas medlemmar utgör en majoritet av sektorn för kommunala företag,  
en sektor som är bärare av de värden som morgondagens medarbetare, enligt 
Ungdomsbarometerns framtidsstudie, värdesätter hos sina framtida arbetsgivare. 
Gemensamt för organisationerna inom sektorn för kommunala företag är att de 
bidrar till välfärden genom affärsmässig samhällsnytta.

DE KOMMUNALA FÖRETAGEN  
– SVERIGES ATTRAKTIVASTE  
FÖRETAG  

REKOMMENDATIONSDEL
DE KOMMUNALA FÖRETAGEN   

– FRAMTIDENS ARBETSGIVARE

Sobona samlar en bredd av organisationer: 
kommunala och landstingskommunala aktie-
bolag, handelsbolag, stiftelser, ideella fören-
ingar, ekonomiska föreningar och kommunal-
förbund, men även bolag som ägs av redan 
nämnda medlemmar, samt en del privata 
utförare av viktig kommunal- eller landstings-
kommunal verksamhet som har lämnats 
över. Gemensamt för samtliga dessa är att de 
bidrar till den gemensamma välfärden genom 
affärsmässig samhällsnytta. 

Sobona har valt att använda begreppet företag 
för samtliga medlemmar. Begreppet används i 
ordets bredaste bemärkelse och syftar till att på 
ett inkluderande sätt beskriva medlemmarna  
oavsett organisationsform.

Företag har innebörden ”Att företa sig något”. 
Begreppet företag har en bredare innebörd, 
där det definieras som en sammanslutning av 
personer som bedriver ett medvetet arbete för 
att uppnå ett eller flera mål. 

Kommunala företag - ett inkluderande sätt att 
tala samlat om medlemmarna, oavsett bolag, 
kommunalförbund, stiftelser eller annat.

Om Sobonas medlemmar
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Värdesätt er unika och särskiljande position 

Inom kommunala företag finns ett driv att förbättra, förvalta, utveckla och framtidssäkra välfärden, 
infrastrukturen och annan samhällsservice. Varje dag arbetas det för en hög kvalitet, affärsmässig 
samhällsnytta och alltid med fokus på långsiktig hållbarhet. Det är bra för verksamheterna, med-
arbetarna, ägarna och, inte minst, alla som tar del av de nyttor som ni skapar. Genom det upp-
drag ni har, att dagligen bidra till samhällsnyttan, har ni redan en unik och särskiljande position. 

Här finns en samstämmighet med vad morgondagens medarbetare värdesätter. Dessa vill arbeta 
för en arbetsgivare som bidrar till samhällets positiva utveckling och en klar majoritet vill att 
arbetsgivaren ska bidra till samhällsnyttan. Det finns därför en enorm potential att marknadsföra 
organisationen till en målgrupp som värdesätter det ni som arbetsgivare dagligen bidrar med. 

Kommunicera era konkurrensfördelar

Kommunicera ert varför. Vad är syftet med er verksamhet? Är det att bidra till ett hållbart klimat 
för framtida generationer? Är det att bidra till att möta den ökade efterfrågan på förnybara energi- 
källor? Är det att skapa möjligheter för infrastruktur, samhällsutveckling, nya stadsbyggnads-
projekt, bättre vård till medborgarna på lika villkor, eller annat som bidrar till samhällsnyttan? 
Paketera och leverera! Det vill säga kommunicera era konkurrensfördelar genom att paketera 
det på ett attraktivt och kommunikativt sätt och använd kommunikationen i olika sammanhang 
såsom vid rekrytering.

Identifiera även vad som är unikt för er kopplat till hur ni värderar och investerar i medarbetarnas 
utveckling och hur ni engagerar dem. Bland det viktigaste är den uppsättning värden som orga-
nisationen vilar på snarare än på enskilda förmåner eller hög lön.

Uppgradera synen på humankapitalet

Omvärlden påverkar alla företag och organisationer och utvecklingen drivs av digitalisering och 
automatisering. Detta gör att nya kompetenser kommer behövas och att arbetsgivare och företag 
tvingas tänka nytt när det gäller att se över vilka behov verksamheten har. 

Förutom att produktutvecklingen går framåt träder hela tiden ny arbetskraft in på arbetsmarkna-
den och i dag står vi inför en utmaning vad gäller kompetensförsörjningen. Arbetsgivare konkurrerar 
om arbetskraften och ser man till de som nu kliver in på, eller är nyetablerade på arbetsmarknaden, 
är det en ny generation som ser på sitt arbetsliv på ett nytt sätt i förhållande till tidigare generationer.  
Det är en generation som strävar efter att göra skillnad, bidra och utvecklas.

Både omvärldsförändringar och nya generationers synsätt kan mötas genom att uppgradera synen 
på humankapitalet, kompetenser är inte längre endast meriter som står på ett CV. Lägg upp en 
strategi för arbetet med att möta dessa utmaningar och utmana er själva att tänka nytt. 

Tona ner vikten av CV vid rekrytering

Fundera över de krav ni ställer på kompetensen hos potentiella kandidater vid rekrytering och 
behåll endast de mest nödvändiga kraven för att få en större bredd av sökande. Det som bedöms 
hos kandidaterna vid en rekrytering är meriter/färdigheter och personliga egenskaper. I de bästa 
av världar hittar ni kandidater som har rätt meriter och direkt kan gå in i arbete samtidigt som 
det är en person som har samma värderingar som organisationen och personliga egenskaper 
som passar bra i sammanhanget. Ofta är dessa individer svåra att hitta och då kan det vara en 
idé att satsa på att utbilda en person som stämmer väl överens med organisationens kultur och 
värderingar. På så sätt satsar ni på ett långsiktigt engagemang och en drivkraft som bidrar till 
verksamheten.

Bredda rekryteringsbasen genom att inkludera nya målgrupper

Våga bredda rekryteringsbasen genom att inkludera nyanlända, personer med funktionshinder 
eller andra grupper som ofta exkluderas i rekryteringssammanhang. Sobona erbjuder utbildningar 
och verktyg för detta.

Lärande organisationer och traineeprogram

Bristen på kompetens gör att alla företag måste hitta nya sätt att skapa eller ersätta den kom-
petens organisationen behöver. Därför kommer det att bli allt viktigare att tillvarata de befintliga 
medarbetarnas erfarenheter och färdigheter. Var därför modiga och gå i bräschen genom att 
utmana föreställningar om vem som bör göra vad. Genom lärande organisationer och internut-
bildningar bibehålls kompetens och medarbetare kan utvecklas. Genom att bygga en struktur för 
hur medarbetarna lär av varandra kommer organisationen att bli mindre sårbar, samtidigt som 
medarbetarna ständigt utvecklas. Dolda kompetenser kan också komma fram då medarbetare 
får möjlighet att bidra inom nya områden.

Ett annat sätt att skapa hållbara organisationer där lärandet utgår från den interna kompetensen 
är att skapa traineeprogram. Ni som arbetsgivare kan då också förbättra chanserna att hitta rätt 
medarbetare, tillexempel genom att låta nyexaminerade akademiker arbeta inom olika delar av 
verksamheten under en period om 1-2 år. Efter avslutat traineeprogram har både medarbetare 
och arbetsgivaren hunnit skaffa sig en god uppfattning om var i verksamheten personen i fråga 
kan bidra på bästa sätt.

Sobonas rekommendationer  Några konkreta tips på detta är:  
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1. Fråga ert humankapital, det vill säga medarbetarna, 
om varför de anser att företaget är bra, och jobba sedan 
vidare på det som anses vara bra. 

Genomför ”stannasamtal”. Vad är vi som företag bra på? 
Varför stannar du? Varför gillar du oss? Varför går inte du 
till en konkurrent? Ställ de frågorna till dina nyckelpersoner. 
När personalomsättningen går upp i många företag brukar 
vi göra så kallade ”exitsamtal” vilket resulterar i en analys 
av varför medarbetarna väljer att sluta och kanske svar på 
frågan varför de inte gillar oss som arbetsgivare längre. Ta 
hand om de medarbetare ni har, ta reda på varför de älskar 
er och se till att de fortsätter med det och att fler börjar 
älska er. 

2. Gör slut med orden behålla och nöjd som är de  
vanligaste orden inom personalstrategier i Europa.

Många arbetsgivare jobbar efter ARUBA-modellen. Attra-
hera, rekrytera, utveckla, behålla. Men ingen människa vill 
känna sig behållen. Ingen känner sig lycklig över att vara 
nöjd. I stället ska vi jobba med: 

• Attrahera dina medarbetare så att de väljer att stanna. 
• Vi ska engagera medarbetarna som vi har eftersom  

vi föredrar engagerade medarbetare före nöjda  
medarbetare.

• Utveckla medarbetarna! Ett företag blir aldrig bättre  
om de anställda inte blir bättre. 

• Uppskatta din personal! 94 procent vill ha upp- 
skattning, men bara 24 procent får det. 

Om företagen jobbar med att attrahera, engagera, utveckla  
och uppskatta sina medarbetare, väljer medarbetarna 
sannolikt att vara kvar på företaget. Det är så företagen får 
ambassadörer och har medarbetare som vill jobba kvar. 
Det är företagets ambassadörer som attraherar nya med- 
arbetare till organisationen.

3. Säkerställ och jobba aktivt för medarbetarnas del-
aktighet och engagemang i varje ring i organisationen. 
Med ring menar jag organisationsled. Det finns organisa-
tioner som har 7–8 ringar och enligt modern forskning har 
engagemanget sjunkit mycket redan vid det tredje ledet och 
är faktiskt hela 75 procent lägre än i ledningsgruppen. 

Sammanfattningsvis: Jobba med att stämma av yttersta 
ringen. Jobba med stanna-samtal och jobba med att attra-
hera, engagera, utveckla och uppskatta medarbetarna. Då 
blir det här bra! 

Många arbetsgivare vill ha medarbetare som fungerar som 
ambassadörer för varumärket samtidigt som majoriteten 
missar att jobba på det här sättet. Börja förändra er och följ 
mina råd! Då blir sannolikt effekten att medarbetarna prata 
gott om företaget vilket automatiskt leder till att ni har am-
bassadörer, som i sin tur attraherar nya medarbetare till er. 
Kom också ihåg att börja med de medarbetare ni har inom 
företaget. Attrahera kvar dem!

”TA HAND OM DE MEDARBETARE 
NI HAR, TA REDA PÅ VARFÖR DE 
ÄLSKAR ER OCH SE TILL ATT DE 
FORTSÄTTER MED DET OCH ATT 
FLER BÖRJAR ÄLSKA ER”

Tre handfasta tips från experten Svante Randlert

”OM FÖRETAGEN JOBBAR MED ATT ATTRAHERA, 
ENGAGERA, UTVECKLA OCH UPPSKATTA SINA 
MEDARBETARE, VÄLJER MEDARBETARNA SANNO-
LIKT ATT VARA KVAR PÅ FÖRETAGET.”

”SÄKERSTÄLL OCH JOBBA AKTIVT FÖR MED- 
ARBETARNAS DELAKTIGHET OCH ENGAGEMANG  
I VARJE RING I ORGANISATIONEN.”

”JOBBA MED STANNA-SAMTAL OCH JOBBA MED ATT 
ATTRAHERA, ENGAGERA, UTVECKLA OCH UPPSKATTA 
MEDARBETARNA. DÅ BLIR DET HÄR BRA!”

Inom ramen för rapportproduktionen har tre undersökningar genomförts. Ungdoms-
baromentern har på uppdrag av Sobona genomfört en framtidsstudie bland 2 154 
personer i åldrarna 20–35 år som antingen studerar en högre utbildning eller som 
nyligen avslutat studier på eftergymnasial nivå. Studien genomfördes under perioden 
november–december 2017.

Sobona har också genomfört två egna undersökningar där medlemmarnas vd:ar  
och förbundsdirektörer respektive HR-ansvariga har haft möjlighet att besvara frågor 
på ämnet kompetensförsörjning. Undersökningar genomfördes under perioden 
februari–april 2018. Svarsfrekvensen var i båda undersökningarna relativt låg –  
32 procent bland vd/förbundsdirektörer och 17 procent bland HR-ansvariga. Av den 
anledningen är det viktigt att understryka att de slutsatser som görs i rapporten inte 
uteslutande vilar på svaren i undersökningarna utan är resultatet av en samlad be-
dömning baserad på den löpande dialog som Sobona har med medlemmarna samt 
den expertis och erfarenhet som finns inom organisationen.
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SOBONA ÄR KOMMUNALA FÖRETAGENS ARBETSGIVARORGANISATION

Medlemsföretagen står för samhällsnytta och ser till att du har vatten i kranen, 
ljus och värme, sjukvård, räddningstjänst, kollektivtrafik, återvinning och andra 
samhällsnyttiga tjänster som får din vardag att fungera. Vi på Sobona gör våra 
medlemmar till attraktiva arbetsgivare genom att teckna kollektivavtal samt ge 
stöd i och utveckla arbetsgivarfrågor. Genom vår professionella arbetsgivarservice 
kan medlemsföretagen koncentrera sig på det de är bäst på.

Läs mer på sobona.se och följ oss i våra sociala kanaler.

Adress: Hornsgatan 20, 118 20 Stockholm, T-bana Slussen
Telefon växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20
E-post: kontakt@sobona.se


