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VÄSTERÅS STAD  

 
 140.000 
 1.000 – 1.500 
 10.000 
 800-1.000 
 7 miljarder 
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Därför är det viktigt med kompetensförsörjning !! 

 Anttila (2005) menar att den viktigaste faktorn för organisationers 
framgång är medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de står inför. 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp som innefattar 
utveckling och säkerställande av denna förmåga hos medarbetarna. 

 Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste 
utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer 
oavsett bransch, storlek eller verksamhet. 

 Genom ett förhållningssätt som innebär att man arbetar med 
systematik, medvetenhet och proaktivitet i sin process för 
kompetensförsörjning skapar organisationen möjlighet att: 

• Utföra sitt uppdrag och visa sin förmåga att  

 uppnå korta och långsiktiga mål 

 

• Stärka sin attraktionskraft mot kund/brukare, 

befintliga och potentiella medarbetare samt andra 

intressenter 

 

• Öka beredskap för och förmåga att effektivt hantera 

förändringar 



Nr Beskrivning med mätbarhet Riktning Tidpunkt Prioritet 

E1 Västerås stad har en tydligt 

identifierad 

kompetensförsörjningsprocess  

  

Inåt 2011-

06-30 

50% 

E2 Västerås stad har styrdokument som 

beskriver organisationens syn på 

kompetens och tydliggör styrning av 

kompetensförsörjningsprocessen 

Inåt 2011-

12-31 

15% 

E3 Västerås stad har väl fungerande 

stödsystem för 

kompetensförsörjningsprocessens 

olika steg 

Inåt 2011-

12-31 

35% 

Vilken kompetens behöver 
vi i morgon? 
Vilken kompetens behöver 
vi idag? 
…och hur löser vi glappet 
däremellan? 

Hur tar vi hand om 
pensionsavgångarna? 
Hur blir vi attraktiva som 
arbetsgivare? 
Hur kan vi rekrytera dom vi 
behöver? 
Hur kan vi behålla dom vi 
behöver? 
Behöver alla i en grupp kunna 
allt – eller hur kan olika 
kompetenser komplettera 
varandra? 
Vad måste vi vara bra på? 
Tar vi vara på dem som kan lära 
andra? 
Kan ledarskapet fördelas på 
fler och administrationen 
minska? 
Vad kan vi egentligen och hur 
hittar vi talangerna? 
 

Vilken kompetens 
behöver vi egentligen ? 



Formell kompetens  

Är den som vi har intyg på som är  

värderad , bedömd och fäst 

på papper.  

Reell kompetens  

Innefattar de kunskaper och färdigheter vi 
faktiskt har oavsett hur vi lärt oss det.   

Mina egenskaper – jag är 

Mitt beteende – jag visar 

är att :  förvärva, använda, utveckla och  sprida 

Kunskap, Färdigheter och Erfarenhet   

Kompetens 

Definition av begrepp 
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Kompetensförsörjningsprocessen  

Omvärld 

 

 

 
• Ekonomi 

• Politik 

• Lagstiftning 

• Teknik 

• Socialt  

• Miljö 

• Marknad 

• Media 

• Opinion 

• Kommunikation 

 

 

 

 

”Invärld” 

Affärs &  

Verksamhetsidè  

Vision 

Strategi 

 Plan & Mål 

• Flerårsplan 

• Verksamhetsplan 

• Lokala planer 

 

 Uppföljning 

• Mål & Resultat 

• Leveranser 

• Kompetens 

  profiler 

• Utvecklingsplan 

Arbetsgivarmärket 

Rekrytering 

Kompetens- 

utveckling 

Lärande 

Attraktionskraft 

Omställning 

Kompetens 

Behov & Krav 

Analys 
MÅL Val av strategi och 

handling 

Befintlig 

Kompetens 

 

Organisationen som kompetent 
kravställare av kompetens 

Medarbetare med rätt kompetens 
- för Anställningsbarhet 



Ägarskap i Kompetensförsörjningsprocessen 

Respektive förvaltningschef och därmed linjeorganisationen har det yttersta ansvaret för att 

skapa förutsättningar för och att aktivt arbeta med kompetensförsörjningsprocessen.  
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Förvaltningar 

Identifiera och specificera krav på medarbetarnas kompetens 

Vilka kompetenser krävs för att kunna uppnå verksamhetens mål? 

Inventera befintlig kompetens i organisationen 

Vilka kompetenser har våra medarbetare idag? 

Genomföra gap-analyser  

Vilka är gapen mellan befintlig och önskvärd kompetens? 

Genomföra kompetensförsörjningsinsatser 

Vilka är våra åtgärder – hur ska gapen fyllas? 

Vilka medel och metoder ska vi välja för att fylla gapen? 

Analysera effekterna av genomförda insatser  

Vad fick åtgärderna för effekt och varför? 

Vad lärde vi oss, vad behöver förändras? 

 

HR-funktionen 

Stöd till linjen vid 

genomförande 

- Processkompetens 

- Metoder och verktyg 

- Analysarbete 

- Stödsystem 

- Best practice 

HR – direktören har som processägare för kompetensförsörjnings-processen ansvaret för att 

vidmakthålla, utveckla processen. I detta inkluderas styrdokument, stödsystem och verktyg samt 

uppföljning av respektive förvaltnings arbete i processen.      

Västerås stad 
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Omvärld 
 
 
 
• Ekonomi 

• Politik 
• Lagstiftning 
• Teknik 
• Socialt  
• Miljö 
• Marknad 
• Media 

• Opinion 
• Kommunikation 

 
 

 
 

”Invärld” 

Affärs &  

Verksamhetsidè  

Vision 

Strategi 

 Plan & Mål 

• Flerårsplan 

• Verksamhetsplan 

• Lokala planer 

 

 Uppföljning 

• Mål & Resultat 

• Leveranser 

• Kompetens 

  profiler 

• Utvecklingsplan 

Arbetsgivarmärket 

Lärande 

Kompetens 

Behov & Krav 

Analys 
MÅL Val av strategi och 

handling 

Befintlig 

Kompetens 

           

Kompetensförsörjningsprocessen – guide och stödsystem 

Attraktionskraft 

Rekrytering 

Kompetens 
utveckling 

Riktlinjer i Västerås stad 

Guide 

Guide 

Guide 

Guide 
Omställning 
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Kompetensförsörjningsprocessen  

Omvärld 

 

 

 
• Ekonomi 

• Politik 

• Lagstiftning 

• Teknik 

• Socialt  

• Miljö 

• Marknad 

• Media 

• Opinion 

• Kommunikation 

 

 

 

 

”Invärld” 

Affärs &  

Verksamhetsidè  

Vision 

Strategi 

 Plan & Mål 

• Flerårsplan 

• Verksamhetsplan 

• Lokala planer 

 

 Uppföljning 

• Mål & Resultat 

• Leveranser 

• Kompetens 

  profiler 

• Utvecklingsplan 

Arbetsgivarmärket 

Rekrytering 

Kompetens- 

utveckling 

Lärande 

Attraktionskraft 

Omställning 

Kompetens 

Behov & Krav 

Analys 
MÅL Val av strategi och 

handling 

Befintlig 

Kompetens 

 

Vilka 
förändringar 
står vi inför 

 Vilken 
kompetens 
behöver vi 

Hur kan vi 
skaffa den 
kompetens vi 
behöver 

     Vilken   
     kompetens   
     har vi 

Är vi på rätt 
väg 



Vilka förändringar i vår omvärld tror vi kommer att påverka vår verksamhet under de 
närmsta 1-3  åren  

Vilken effekt och vilka följder tror vi att de eventuella förändringarna kommer att 
innebära för vår verksamhet & hur kommer detta att påverka våra strategier 

Vilka  
förändringar 
står vi inför  

  
 Scenario byggande – att förstå och tolka omvärldsfaktorers påverkan över tid i relation till egna 

strategier och planer för att få bilder av vad som kan vänta 
 Kund och Intressent/Aktör - perspektiv/krav/återkoppling analyseras 
 Intervjuer med nyckelpersoner i olika positioner på skilda nivåer inom verksamheten 
 Analys och kritisk granskning av strategier och verksamhetsplaner  
  
Resultat: 
 
 Bilder av förändringsbehov som är begripliga och kommunicerbara 
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- Vilka är de huvudsakliga strategierna i verksamheten under de närmsta 6-12 
månaderna 

- Vilka övergripande kompetenskrav på organisationen kan ställas utifrån dessa strategier 

                 Vilken 
Kompetens 
behöver vi 

 
 
 
 
 
Resultat: 
 Bilder av kompetensbehov/krav som är begripliga, kommunicerbara, förankrade och möjliga att 

såväl agregera som bryta ned 
 Fastställda och dokumenterade kompetensbehov som är möjliga att styra mot i 

Verksamhetsplaner och vara del i äskande av investeringsbudget samt i lönebildningsprocessen  
  
 Uppdatering:              
  Kalibrering genom korta intervjuer med nyckelpersoner i olika positioner på skilda nivåer inom 

verksamheten för att ta ”tempen”, eventuella förändringar i kravbilder 
  

 APT – arbetsplatsträffar 
 Benchmarking 
 Intervjuer med nyckelpersoner i olika positioner på skilda nivåer inom verksamheten 
 Workshops med chefer och nyckelpersoner för analys av verksamhetsplaner 



Vilken 
kompetens 

har vi 

- Inventera befintlig kompetens i organisationen 
- Identifiera och specificera krav på medarbetarnas kompetens 
- Genomföra gap-analyser 

Resultat: 
  
 Bilder av kompetensläge på organisations och individnivå som ger möjligheter till 

prioritering av områden och målgrupper, val av åtgärder, uppföljning och utvärdering av 
vidtagna åtgärder 
 
 
 

 Säkrare kunskap av I vilken utsträckning verksamheten har förmåga att möta nuvarande 
och kommande krav utifrån strategier, mål & planer 



Erfarenheter från Upphandling  & 
Implementation av IT stödsystem 



Förvaltningsnamn / Datum 

 Bjud in möjliga leverantörer till en inofficiell mötesserie för att presentera eget behov och få respons från ett    

         antal presumtiva kandidater. 

        - direkt känsla av go/no go 

        - vidareutveckla din bild av det egna behovet och slipa på argument för det 

        - tydligare bild av marknaden med dess aktörer , kulturer , produkter 

       -  ”förstudie” till anbudsinbjudan/förfrågningsunderlag (FFU) 
 

 

 Besluta om hur förfrågningsunderlag (FFU) bör utformas . 

        
 

 

 

 

        

  

 

 

 Besluta om viktning av urvalskriterier, det sätter scenariot för urvalet 

         - diskutera och väg noga för och nackdelar samt vilka konsekvenser  viktningen medför gällande val av   

           metoder och värdering av kriterierna 

 

 Välj adekvat modell för upphandlingen  

          Öppet anbudsförfarande  

                     vs 

         Förhandlad upphandling 

       -  utifrån kriterier som vad som ska upphandlas , grad av komplexitet,  antal möjliga leverantörer, egen          

          kapacitet & kompetens mm mm 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Säkra intern teknisk kompetens under upphandlingsfasen ( kravspecifikation , IT säkerhet, 
implementering/infrastruktur) 

       om det inte sker…. 
       - är vi inte en kompetent kravställare 
       - sitter vi i knäet på både leverantörer och eventuella partners 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Säkra upphandlingsstöd med hög kompetens , starkt engagemang och ett kraftigt driv 
       - Upphandlingskompetens är kritisk  
       - internt: välj ”rätt” projektgrupp både avseende egenskaper och kompetens. Less is more…….. 
       -  externt: välj ”rätt” konsult 
 
 
 

 Genomför systemdemonstrationer 
         - brett deltagande från berörda grupper av användare 
         - gör användarfall utifrån FFU 
           kompetenser                         - identifiera & specificera 
                                                             - inventera  
                                                             - gap analys  
 
          kompetensutveckling           - kompetensförsörjningsinsats 
                                                             - analysera effekter 
 

 



 Skapa mycket tidigt (första mötet) en gemensam bild av: varför, vad, hur, vem, när 
        - förhistoriken och bakgrund 
        - effektmål 
        - produktmål 
        - roller & ansvar 
        - tid & aktivitetsplan 

 
 
 

 Driv i projektform  & använd projektmodell som stöd 
      -  dokumentation , beslut , ansvar , leverans , uppföljning 
 
 Resurser och Kompetens 
      - Drivna interna IT projektledare  
      - Mycket god insikt i tidigare funktionalitet , förmåga att förutse ny funktionalitet i ny miljö 
      - God relation med tidigare leverantör 
      - Ny leverantör - långsiktigt, flexibelt och inkluderande  förhållningssätt 
 
 IT projekt  
         
        Mer anpassningar än beräknat  
        Mer migrationsarbete än beräknat  
        Mer integrationsarbete, framförallt beroende på en komplicerad integration  
        Många mindre förändringar sent i projektet  
        Sent ändrade förutsättningar  
        Ju fler aktörer desto mer komplexitet  -  teknik & kommunikation 

        Se till att ha en stabil IT plattform för distribution av systemet……… 
 

 
 



Kartläggning 
BUF 

 

Kartläggning 
Vård och 
Omsorg 

 

Befattnings specifik kompetensprofil   

 
 
 
 
   
 

Standard ramverk via 
Skolverket – hanteras 
av Competenz Fr.om 
2014 

Koppla & Integrera lönekriterier 
• Ta fram stöd dokument / guider / manualer för 

samtal & länka mot Medarbetarsamtal & 
Utvecklingssamtal 
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Värde 
• Uppfylla lag krav 
• Kompetensinventering 
• Personalplanering 
• Kompetensutveckling 

Gemensam kompetensprofil medarbetare 

Affärsmässighet   
Organisationskompetens 
Innovation 
Bemötande 
Kommunikation 

Värde 
• Anställningsbarhet – individ 
• Påverka sin egen utveckling 
• Synliggöra sin kompetens 
• Nå Vision & Mål 

Att ha en organisation som är 
kompetent för sin uppgift  

                Chef  / Projektledare / Ekonom / HR / Utredare  
                                                samt 
 De befattningar som är av specifik strategisk betydelse och de med stor volym. 

 
 

Vilken 
kompetens 

har vi 



Hur kan vi 
skaffa den 
kompetens 
vi behöver 

Attraktionskraft 
 
 
Lag & Avtal, Lön/Villkor,  
Tjänstgöringsgrad, Arbetsmiljö, 
Karriärvägar, Praktik & Examensjobb,  
Mångfald, Rekryteringsprocess, Omställning  
  
  
Uppdrag , Värderingar,  
Ledarfilosof & Ledarskap,  
Ledarförsörjning, Ledarutveckling 
Medarbetarfilosofi,  
Kompetenssyn & Kompetensförsörjning   
 
 

Organisationsidentitet 
 Vi måste anstränga oss hårdare 

för att skapa en attraktiv helhet 
som medarbetarna gärna 
berättar om. Gör vi det skapas 
en intern samsyn, stolthet och 
glöd som får medarbetarna att 
stanna, vilja utveckla sig själva 
och verksamheten i stort. 



Lärdomar och reflektioner 

Ledarskap 
Chefens agerande påverkar 
 

Skapa förutsättningar  

Tid att möta sina medarbetare 

Tillgänglig information 

Beteende 

Ledarfilosofi 

 

Kompetens/insikter 

Ledarens egen systemförståelse 

Ledarens uppdrag att bidra till systemförståelse 

Ledarens roll som medskapare av 
organisationsidentitet 

Metoder för samtal 

 

Övrigt 

Möten över gränser 

 

 

 
 

Systemförståelse 
Bristande förståelse påverkar 
 

Kompetens/insikter 
Massmedias roll 
Den politiska logiken  

(Beslut ideologiska. Retoriken i opposition/i majoritet) 

Resultat, vad är det i offentlig verksamhet 
Resursfördelning, rättvisa 
Kommunens alla verksamheter och 
beroendet av varandra 
 
Information/kommunikation 
Symboler för identifikation  
Det gemensamma uppdraget, 
samhällsbyggarrollen 
Välskött organisation 
 
Övrigt 
Möten över gränser 



Rekrytering 
 
Några exempel på viktiga områden att tänka på: 
  
 En rekrytering är ett utmärkt tillfälle att genomlysa sin organisation och skapa 

förutsättningar för att möta framtida utmaningar. Var står vi och vart ska vi? 
 Att utgå från en genomarbetad behovsanalys som mynnar ut i en kravprofil för 

att matcha organisationens behov och den sökandes kompetens 
 Professionella rekryteringskonsulter oavsett om de är interna eller externa 
 Att söka öka och stärka våra chefers kompetens inom området 



• Utföra sitt uppdrag och visa sin förmåga att  
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• Utföra sitt uppdrag och visa sin förmåga att  

  

Är vi på 
rätt väg 

• Följa hur processen genomförs i organisationen 
 -  att strategier för kompetens är kopplade 
            till 

• Följa hur processen genomförs i organisationen 
 -  att strategier för kompetens är kopplade 
            till strategier för verksamheten   
 -  få översikt och helhetsbilder av är- och bör lägen 

• Sprida kunskap, erfarenhet och best practice 

 Förbättrad/Tydligare bild av utmaningar per förvaltning 
 Förbättrad/Tydligare bild av pågående och/eller planerad respons för att möta 

utmaningar 
 Vår uppfattning är att det varierar från systematik, helhet och involvering i 

ledningsgruppen till mer av parallell processer , där verksamhet/affärsplan sätts för 
sig och kompetens strategi/plan för sig gällande processen kring hur man konkret 
arbetar med att skapa kopplingen 
 
 



Utgångspunkt 

- Befintlig kompetens 
- Ekonomiska förutsättningar 
- Flerårsplan, verksamhetsplan 
- Omvärld 
- Strategisk plan, HR-plan 
- För verksamheten aktuell lagstiftning 

Intervju VC  

Syfte:  
- Kartlägga behovet av  
kompetens för 
verksamhetsblocket 
- Underlag för workshop 

Workshop 
ledarforum/ledningsgrupp 

Syfte:  
- Fastställa kompetensbehov  
för resp. enhet 
- Fastställa kompetensbehov för 
verksamhetsblocket 

 

Sammanställning/ 
Återkoppling 

- HR samanställer 
materialet per 
verksamhetsområde. 
- Återkoppling till VC. 

Resultat: 
Kompetensförsörjningsplan 

- Enhet 
- Verksamhetsområde 
- proAros 

Återkoppla  

Återkoppla/förankra 
resultatet med 
medarbetarna på 
enheten 

Lokal arbetsplan 

För in enhetens 
kompetensförsörjningsplan  
i den lokala arbetsplanen 

Lärande 

Uppföljning, analys 

Vad har genomförda  

insatser fått för effekt 

Best 
Practice 



Organisationen som kompetent 
kravställare av kompetens 

• Utföra sitt uppdrag och visa sin 

förmåga att  

 uppnå korta och långsiktiga mål 

 

• Stärka sin attraktionskraft mot 

kund/brukare, befintliga och potentiella 

medarbetare samt andra intressenter 

 

• Öka beredskap för och förmåga att 

effektivt hantera förändringar 

• hur viktigt det är, och hur sällan vi verkligen ägnar oss åt att ta ett systematiskt helhetsgrepp 
• den relativa oförmågan bland tjänstemän och politiker att greppa vad ett helhetsgrepp innebär 
• vi har ofta svårt att nå fram med ett helhetsgrepp på rätt nivå, agendan på den politiska arenan 

samt på kommun ledningsnivå innehåller olika delar av kompetensförsörjningsfrågorna men sällan 
helheter 

  
  

Medarbetare med rätt kompetens 
för - Anställningsbarhet  


