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Abstract 
 
 
Kompetensförsörjning inom vård och omsorg till äldre och funktionshindrade är i flera 
avseenden en ödesfråga. Att vård- och omsorgsgivarna har tillräckligt med personal med god 
kompetens för sina uppgifter är en grundläggande och nödvändig förutsättning för att 
kvalitetsbrister inte ska uppstå eller att de ska kunna arbetas bort. Vår undersökning visar 
vilka diskussioner som förs av politiker, tjänstemän och intressenter från 
pensionärsorganisationer i en mindre glesbygdskommun gällande framtida 
personalförsörjning inom den kommunala omsorgen om äldre och funktionshindrade. 
Inledningsvis finns en beskrivning på hur diskussionerna i frågan om kommande 
personalförsörjning ter sig på det nationella planet. I uppsatsens fortsatta bakgrundsdel 
beskrivs historiken kring omsorgen om äldre och funktionshindrade innan ämnen som 
demografi, kompetens, kontinuitet och nationella samt lokala kompetens- och 
personalförsörjnings insatser framställs. En samlad bild av undersökningskommunen finns 
också beskriven. I studien intervjuas sex personer om aspekter kring tillgång och behov av 
kompetent personal idag och i morgon. Vid analys av intervjumaterialet framkommer att 
samtliga är medvetna om problematiken i frågan, men även att det i undersökningskommunen 
inte verkar inträffa någon akut brist på kompetent personal under kommande tio års period. 
Vad man däremot har större fokus på, är frågan om hur yrkeskårerna inom vård och omsorg 
kan bli attraktiva framtidsyrken. Idag har dessa yrken en låg status, främst bland ungdomar, 
och som enligt många rapporter och undersökning kommer att bli framtida bristyrken.  
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Inledning 

Ett aktuellt problem för många av landets kommuner, är att nyanställa och bibehålla en stabil 

personalförsörjning inom den kommunala omsorgen om äldre och funktionshindrade. Det 

handlar om att täcka både pensionsavgångar för de s.k. fyrtiotalisterna och även att kunna 

höja kvaliteten och bevara kontinuiteten i verksamheten, genom att anställa personal med rätt 

kompetens. Tendensen visar idag ett minskat antal sökande till bl.a. det gymnasiala 

omvårdnadsprogrammet och detta leder på sikt till otillräcklig rekryteringsbas. Personalen 

som idag arbetar inom omsorgsverksamhet har relativt hög medelålder och problem finns att 

locka unga till dessa yrken, och även att få dessa att stanna kvar. Det kommunala uppdraget 

har under de senaste tio åren förändrats på flera sätt. Behoven av insatser ökar beroende på att 

antalet personer i mycket hög ålder ökar markant, och det är främst denna grupp av människor 

som får insatser från den kommunala vård- och omsorgssektorn. Dessutom får även allt fler 

yngre människor med stora omsorgsbehov hjälp i det egna hemmet och allt fler får även 

kommunal vård och omsorg i livets slutskede. Detta är ett dilemma som ställer krav på 

kommunerna att planera långsiktigt för sin kompetens- och personalförsörjning. Bristen på 

kompetent personal kan även vara den enskilda faktorn som tvingar fram nya lösningar för 

framtidens omsorg om äldre och funktionshindrade.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika intressenter i en glesbygdskommun 

resonerar kring frågan om hur omsorgen om äldre och funktionshindrade ska kunna ha en 

tryggad försörjning av personal i framtiden. Finns en långsiktig planering eller strategi med 

adekvata åtgärder för att rekrytera ny kompetent personal samt bibehålla den som redan finns?   
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Ett land i åldrande 
Den svenska äldreomsorgen har under 1900-talet genomgått en utveckling i många faser allt 

efter politiska och ekonomiska samhällsreformer.  Utvecklingen av omsorg av våra äldre har 

skiftat från bortauktionering och rotegång fram till dagens äldreomsorg som är baserad på 

Ädelreformens beslut (Edebalk & Lindgren, 1996). 

 

En åldrande befolkning är en naturlig utveckling av den demografiska omvandling som de 

flesta europeiska länder gick igenom under 1800- och 1900-talen. Denna omvandling, som 

även kallas ålderstransition, fortsätter nu på global nivå. Under omvandlingens sista skede, 

åldrandefasen, ligger tyngdpunkten i befolkningsökningen i de äldsta åldersgrupperna. Den 

del av befolkningen som är under pensionsåldern förblir då konstant eller börjar t.o.m. att 

minska. Till år 2030 beräknas Europas västra hälft bli den första region i världen som kommer 

in i åldrandefasen (SOU 2002:29). 

 

Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att antalet och andelen äldre människor 

kommer att öka under de närmaste decennierna. Enligt uppgifter hämtade från SCB, redogör 

Svenska Kommunförbundet (2002) att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år 

och äldre år 2035, vilket innebär en ökning med 41 procent sedan år 2001. Detta är ur 

kommunal synvinkel väldigt intressant, eftersom det ökade antalet äldre påverkar behovet av 

vård och omsorg. Landets kommuner försöker idag finna nya organisationsformer för det 

ökade behovet av vårdplatser (Eliasson-Lappalainen & Runesson, 2000). De demografiska 

förändringarna beräknas leda till ökade skillnader mellan olika län och lokala 

arbetsmarknader i Sverige. Konsekvenserna av denna utveckling på lokal och regional nivå 

kommer att påverka möjligheterna att långsiktigt utveckla omsorgen om äldre och 

funktionshindrade (SOU 2002:29). Denna problemställning blir inte mindre svår att lösa i och 

med de allt stramare ekonomiska ramar som omsorgen har att röra sig med. Dessutom är 

rekryteringen av ny personal till yrkesgrupperna inom vård och omsorg otillräcklig, dels 

beroende av stora pensionsavgångar och dels på de låga lönerna och arbetets låga status. 

Dagens omsorg brottas med hög personalomsättning, långtidssjukskrivningar och brist på 

utbildade vikarier (Eliasson-Lappalainen & Runesson, 2000). 

 

I bilaga 8 till Långtidsutredningen 1999/2000 utgiven av Finansdepartementet framkommer 

dock, att huvudfrågan inte ligger i antalet ökade äldre, utan hur stat och kommun ska kunna 
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skapa ett arbetsliv där den äldre arbetskraften kan och vill göra produktiva insatser. Denna 

fråga är aktuell att realisera eftersom det minskade arbetskraftutbudet de närmaste årtiondena, 

kommer att generera en annan inställning till de äldre på arbetsmarknaden. Dessa kommer att 

behövas i framtida arbetsliv och där känna sig meningsfulla och attraktiva. I bilagan 

framkommer också att det är lika viktigt att yngre personer och då främst invandrare, ges 

större chanser att bidra till samhällets resurser. Det är av stor vikt att ändra samhällets 

attityder till människor med invandrarbakgrund och arbeta för en kulturell mångfald på 

arbetsplatserna. Andelen äldre som i framtiden kommer att vara i behov av vård och omsorg 

kommer från annan kultur. Attitydförändringar gentemot invandrare är enligt utredningen inte 

endast viktigt för dem som redan finns i landet, utan också för att landet vid eventuella behov 

i framtiden ska överväga arbetskraftsinvandring. 

 

Svenska kommunförbundet (1999) belyser i sin rapport Personal och kompetens i förändring, 

som tar sikte på förhållanden år 2010, att många omsorgstagare och deras anhöriga kommer 

att vara mer kunniga och krävande om hur behoven ska tillgodoses än vad man är idag. För att 

dessa krav ska kunna tillgodoses, måste en större samverkan ske mellan landsting och 

kommuner och större resurser kommer att behöva läggas på förebyggande och hälsofrämjande 

åtgärder. Personalen som kommer att finnas i verksamheterna ska vara kvalificerade 

generalister med goda kunskaper om både det friska åldrandet och åldrandets sjukdomar. 

För att klara av kommande personalrekrytering krävs det att man kan behålla befintlig 

personal och att bredda rekryteringsbasen med både unga och äldre från andra yrkesområden 

och andra kulturer. Utbildningar och tillhörande praktik är andra områden som bör ses över, 

för att tillföra studenterna bättre förberedelse än vad som ges idag gällande kommunernas 

äldreomsorg. I rapporten framkommer att de styr- och ledningsinstrument som kommunerna 

använder sig av, ska styra verksamheterna genom mål som bryts ner till mätbara resultatkrav. 

På så sätt kan de anställda ha bättre förståelse och inrikta sig på vad som ska åstadkommas 

och därmed vara mer delaktiga för att nå verksamhetens mål. Andra slutsatser som tas upp i 

rapporten är att de anställda kommer att ställa högre krav på individuella och flexibla 

arbetstider samt kompetensutveckling och ökad tid för reflektion av lärandet i det dagliga 

arbetet. Slutligen tas lönepolitiken upp, vilken ska ha som utgångspunkt att det ska löna sig att 

göra ett bra arbete. Lönespridning ger utrymme för en god löneutveckling när man gör ett bra 

arbete. Kommunerna måste bedriva sin lönepolitik så att de kan rekrytera och behålla sin 

arbetskraft.  
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Omsorg om äldre 

Elmér et al. (2000) påvisar fakta om att äldre personer sedan länge varit den största gruppen i 

samhället som behövt omsorg. För hundra år sedan hade inte alla rätten till vård, men 

fattigvården som var det samhälleliga organet för social omsorg hade som huvuduppgift att ge 

hjälp till medellösa. År 1948 kom dock folkpensionsreformen som förbättrade den 

ekonomiska och omsorgsgivande situationen för landets åldringar. Än större förändringar 

skedde i och med ATP-systemets införande. 

 

Samma författare beskriver äldreomsorgens utveckling enligt följande. Den öppna 

åldringsvården har bedrivits i landet under relativt lång tid. Föregångarna inom äldrevården 

var församlingssystrar, diakonissor och hemvårdarinnor. Under 1950-talet utökade man 

boendekapaciteten på landets ålderdomshem, samtidigt som man började använda sig av 

hemtjänsten i större skala. Tidigare hade man tillåtit friska åldringar bo på hemmen, dessa 

fick nu med hemtjänstens hjälp bo kvar i sina hem. Hemtjänsten bedrevs från början med 

hjälp av timavlönade hemsamariter och heltidsanställda hemvårdare. Idag utförs hemtjänsten 

av del- eller heltidsanställda vårdbiträden med yrkesutbildning. Det förekommer dock i stor 

utsträckning tillfälligt anställda utan utbildning och erfarenhet. Till den öppna åldringsvården 

har under senare tid tillkommit dagcentraler i en del kommuner, med syfte att ge pensionärer 

social samvaro och terapi. Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKTF (2000), uppger i 

en rapport att den öppna verksamheten byggts ut, främst under 1980-talet, men inte i samma 

takt som antalet äldre i samhället ökat. Idag spenderar man fler timmar inom äldreomsorgen 

än man gjort tidigare samtidigt som antalet äldre som får bistånd har blivit färre, detta p.g.a. 

att de som erhåller omsorg är mer vårdkrävande.  

 

I sin fortsatta beskrivning av äldreomsorgens utveckling hävdar Elmér et al. (2000), att den 

slutna åldringsvården (institutionsvård) har sin historiska grund i fattighusen.  Enligt 1918 års 

fattigvårdslag fick kommunerna direktiv om att inrätta ålderdomshem. Sjukhem inrättades i 

slutet av 1940-talet för äldre som hade behov av medicinsk sjukvård.  När socialtjänstlagen 

trädde ikraft införde man termen servicehus som innebar eget boende i pensionärslägenhet 

med möjlighet till hjälp av servicehusets personal. Socialtjänstlagen som fastslogs år 1980 

medförde lagstadgad skyldighet för kommunerna att tillhandahålla erforderlig hjälp till 

samhällets äldre medborgare, såsom anpassad bostad, trygghet, respekt för självbestämmande 

och integritet samt stöd, hjälp och service. Tjugofem år har gått sedan lagen fastslogs och 
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kraven på kvaliteten på hjälpen och servicen har ökat hos dem som idag behöver den, jämfört 

med dem som var aktuella år 1980. 

 

Ädelreformen 

Reformen som trädde i kraft år 1992, innebar att kommunerna övertog ansvaret för de lokala 

sjukhemmen för långtidssjuka och servicehusen för handikappade från landstingen. Reformen 

innebar också att kommunerna fick ansvar för hemsjukvården och för vården av äldre sjuka 

med s.k. äldreboende (servicehus, servicelägenheter, gruppbostäder, ålderdomshem och 

sjukhem). Kommunerna är också betalningsskyldiga till landstingen för medicinskt 

färdigbehandlade personer som inte kan beredas plats i den kommunala omsorgen. Det 

förekommer att vissa landsting och kommuner sluter avtal om att sjukhemmen stannar under 

landstingens ansvar (Elmér et al. 2000). 

 

Omsorg om personer med funktionshinder 

Sedan tidernas begynnelse har människor reagerat olika inför avvikelser, inför det som inte 

anses vara normalt. Begrepp och synsätt på människor med funktionsnedsättning har ändrats 

från termer som vanför och subhuman, till dagens syn på den funktionshindrades rätt till att 

vara som han/hon själv är. Hjälpinsatser till behövande, har under de första sex decennierna 

av 1900-talet givits genom fattigvårdsanstalter, uppfostringsanstalter, specialsjukhus och 

vårdhem (Bakk & Grunewald, 1998). Mot slutet av 1950-talet påbörjades en kritisk 

granskning av institutionsvården och en ändring av synsättet på omsorgen av människor med 

funktionsnedsättning. Detta bland annat genom tankegångar om integrering och normalisering 

för att undvika isolering och segregering av personer med olika funktionsnedsättningar. Man 

resonerade nu på så sätt, att personer med utvecklingsstörning och andra 

funktionsnedsättningar är människor som alla andra, men med en självklar rätt till att vara 

olika. Utifrån funktionsnedsättning ska personen ha rätt till särskilda insatser. Dessa 

tankegångar genomsyrade omsorgslagstiftningen och institutionsavvecklingen tog fart, först 

inom psykiatrin och senare inom äldre- och handikappomsorgerna. Det politiska målet 

uttryckte en stark vilja att bygga ett samhälle med jämlikhet och solidaritet (Brusén & Hydén, 

2000). Författarna beskriver vidare utvecklingen under 1980- och 90-talen då nya direktiv 

kom för stöd och service till personer med funktionshinder. Genom riksdagens införande av 

ramlagar, som ex. Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763), angavs vilka mål som kommunerna ansvarar för att uppnå.  Omsorgslagen (SFS 

1985:568) tillkom 1986 med förstärkta rättigheter för psykiskt utvecklingsstörda m.fl. och 
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förbud mot att skriva in någon på vårdhem eller specialsjukhus utan synnerliga skäl. Denna 

lag gav också staten möjlighet att styra och kontrollera kommunernas verksamhet. 

Kommunerna fick i samband med nya kommunallagens (SFS 1991:900) införande 1992 en 

ökad självbestämmanderätt, samtidigt som man fick ta över ansvaret över servicebostäderna  

för äldre och sjuka av landstingen, genom den s.k. Ädelreformen. Omsorgslagen ersattes 1994 

av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387), som även 

omfattar rörelsehindrade, syn- och hörselskadade och andra funktionshindrade som den 

tidigare lagen inte gällde för. Kommunerna fick i och med denna lag ett ökat ansvar för 

vardagsnära service, samtidigt som funktionshindrade fick rätt att själv begära de insatser som 

han/hon behöver (a.a.). År 1994 gav ”psykädelreformen” kommunerna ansvaret för vård av 

psykiskt funktionshindrade som inte behöver medicinsk behandling (Elmér et al.,2000).  

  

Svensk handikappolitik bygger på en handlingsplan innehållande; självbestämmande, 

tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet, helhetssyn och integritet (Bakk & Grunewald, 1998). 

Utifrån dessa bärande principer ska rätten till ett självständigt och oberoende liv för funktions- 

hindrade förverkligas (Brusén, 2000). 

 

Kompetens 

Tillgång och efterfrågan på personal är liksom många andra faktorer beroende av 

samhällsförändringar. Framtida möjligheter att uppnå en god kompetensförsörjning beror på 

tillgången av personal med rätt kompetens i förhållande till den efterfrågan som kommuner 

och företag kommer att ha. Ett högt arbetskraftsdeltagande och god ekonomisk tillväxt ger 

kommunerna ekonomiska resurser att bedriva vård och omsorg av god kvalitet. Landets 

formella utbildningsnivå bland omsorgspersonal är idag låg, fyra av tio saknar formell 

yrkesutbildning för sitt arbete, alltså kompetens som förvärvats genom dokumenterad 

utbildning. De krav som ställs på yrkeskompetens beror på ett flertal omständigheter. 

Omsorgstagarnas behov och krav samt nuvarande kvalitetsbrister styr framtida 

kompetenskrav. Inom äldreomsorgen kommer omsorgstagarna vara av hög ålder, ofta med 

både kognitiva och fysiska sjukdomstillstånd. Vård och omsorg i livets slutskede kommer 

även att vara ett vanligt förekommande inslag inom den kommunala vården och omsorgen. 

Omsorgsarbetet bland yngre människor kommer att i ökad utsträckning ske bland personer 

med psykiska funktionshinder. Förändringar i behoven hos omsorgstagarna ställer krav på 

generalistkunskap hos de anställda. Förutom grundläggande yrkeskompetens i sociala och 

pedagogiska moment inom social omsorg och omvårdnad, bör dessa även ha kompetens i 
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rehabilitering och habilitering samt om sjukdomar och skadors konsekvenser.  Den viktigaste 

kompetensen är dock förmågan att se och erkänna varje omsorgstagare som unik och anpassa 

omsorgen efter hennes specifika behov och önskningar. En annan viktig komponent är en god 

självkännedom hos personalen och förmågan till samarbete (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Kontinuitet 

Kontinuitet inom männsikovårdande verksamheter är en av förutsättningarna för att hålla en 

god kvalitet.  Man brukar tala om tre olika typer av kontinuitet inom vård och omsorg. Den 

första är personkontinuitet, som kan sammanfattas med relationen mellan personalen och den 

enskilde. God personkontinuitet innebär att det finns en ömsesidig personlig kännedom 

mellan personalen och den enskilde, att personal har insikt om att psykosocialt 

förändringsarbete bygger på förtroendefulla relationer mellan den hjälpsökande och 

socialtjänstens företrädare. Varaktighet i kontakten krävs för en förtroendefull relation. Den 

andra typen av kontinuitet är omsorgskontinuitet, vilken avser personalens förhållningssätt 

och arbetssätt. God omsorgskontinuitet innebär att personalen har gemensamma värderingar 

och förhållningssätt som ligger till grund för de arbetssätt som tillämpas. Den tredje typen är 

tidskontinuitet, vilket avser insatsens omfattning och förläggning. God tidskontinuitet innebär 

att given insats överensstämmer med planerad insats och att denna ges vid de tidpunkter som 

överenskommits (SoS-rapport 1990:29, Kontinuitet och kvalitet i hemtjänsten). 

Kontinuitetsprincipen bygger på insikten om att psykosocialt förändringsarbete grundas på 

förtroendefulla relationer mellan den hjälpsökande och socialtjänstens företrädare. För att 

skapa en sådan relation krävs en varaktighet i kontakten mellan hjälpsökande och den som 

tillhandahåller hjälpen. Detta gäller även vid institutionsvård under en kortare period 

(Bergstrand, 2001).  

 

Enligt Elmér et al. (2000) är begreppet kontinuitet i första hand tillämpligt på individuella och 

familjeinriktade insatser samt på institutionsvård. De menar att klienten i möjligaste mån ska 

ha kontakt med samma personer under behandlingens eller stödinsatsernas gång, under 

förutsättning att det finns ett fungerande lagarbete så att kontinuiteten kan bevaras även om en 

anställd är sjuk eller byter arbete. Under behandlingstiden inom den sociala institutionsvården 

eftersträvar man närhetsprincipen, bl.a. för att underlätta kontakten med hemmets ledning och 

vederbörande socialnämnd. Det ska finnas en nära samverkan mellan socialarbetarna i 

hemkommunen och vårdtagare, så att socialtjänsten kan fortsätta vården i öppna former. På 

det sättet skapar man kontinuitet i vårdtagarens vardag.  
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Marta Szebehely (1996) menar att den traditionella modellen av vård och omsorg är den 

modell där både omsorgstagare och omsorgsgivare trivs bra ihop, tack vare kontinuitet och 

personliga relationer. Enligt forskarna krävs det en personlig relation och kontinuitet för att 

bibehålla kvalitet i vård och omsorg. Detta framkommer i följande citat från Lingås (1998): 

 

”Tjänstgöringsscheman, underbemanning, personalomsättning och en rad andra yttre 
omständigheter påverkar om du och dina kollegor kan erbjuda brukaren en stabil service präglad 
av kontinuitet, eller om det var gång dyker upp en ny person hemma hos brukaren. När det gäller 
vård och omsorg är det självklart att bristande kontinuitet kan vara ett stort problem. Brukaren blir 
tvungen att anpassa sig till olika rytmer och arbetsmetoder när det ständigt kommer nya människor 
in i hemmet. Möjligheten för och ”vitsen” med att knyta mer personlig kontakt försvinner. Stabilitet 
och kontinuitet i bemanningen ger däremot trygghet, förutsägbarhet, personlig kontakt och 
”vana”. Därmed ökar trivseln och möjligheterna för att mäta framgång och tillbakagång i 
problemlösning och välbefinnande” (s. 48). 

 

Waerness beskriver omsorgen som ett kvinnoarbete som historiskt sett varit förbundet med 

personliga relationer. Men menar också att dessa personliga relationer kan försvinna, till 

skada för den hjälpbehövande, om inte en fortgående professionalisering bevarar person- 

orienteringen som funnits i traditionella informella kvinnliga arbetsinsatser. Vidare menar hon 

att en alltför teknisk manlig organisation av arbetet kan komma att äventyra innehållet i 

verksamheten eftersom denna genomsyras av både praktiska och känslomässiga aspekter. 

Kompetensbegreppet i omsorgsforskningen, kallas omsorgsrationalitet vilken kräver personlig 

kännedom och inlevelse i den enskildes situation (Eliasson, 1996).  

 
 
Kommunen i studien. 
Kommunen är en mindre kommun i östra Norrbotten belägen intill finska gränsen. Här bor 

drygt femtusen invånare med en åldersstruktur som visar på en medelålder på runt 50 år. 

Kommunen har en välskött ekonomi med ett rikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter för 

dem som vill. Den allmänna servicen och närheten till Finland erbjuder befolkningen ett 

varierat utbud gällande handel och övrigt näringsliv. Gällande eftergymnasial utbildning kan 

kommunen erbjuda en mångfald av alternativ där en yrkesinriktad utbildningsgivare är den 

största utbildaren med ca trehundra elever. Här finns utbildningar inom många yrkesområden, 

exempelvis undersköterska, kock, kyl- och datatekniker, fordonsmekaniker m.m. Bostäder 

finns det gott om och när det gäller arbetstillfällen finns majoriteten av dessa i privata företag 

och i kommunal verksamhet. För att ge en bild av undersökningskommunens nuvarande och 

framtida utveckling är det lämpligt att studera några faktorer som är väsentliga för ett 



 12

samhälles existens. Demografi och arbetsmarknad är faktorer som är viktiga för kommunens 

utveckling.  

 

Sedan 1980 har folkmängden i kommunen minskat från 6300 till 5182 invånare och i ett tio 

års perspektiv visar prognoser en minskning på ytterligare cirka 500 personer. 

Folkmängden i kommunen efter åldersklass år 2005 respektive år 2014 (Regionfakta, 2005). 

                        

Ålder                                       2005  2014 
      0-5 231  187   
      6-9 202  145 
  10-12 189  118 
  13-15 210  142 
  16-18 241  157 
  19-24 257  234 
  25-44 917  728 
  45-64                                    1565                     1551 
  65-79 990                     1036 
80-100 382  418  
Totalt                                      5182                     4718  
  
 
Prognosen visar en fortsatt negativ befolkningstrend i kommunen. Denna beror på ett negativt 

födelsetal, minskad sysselsättning och det faktum att de yngre människorna flyttar från 

kommunen, dels på grund av utbildning och dels på grund av att arbetstillfällen inte finns att 

tillgå. Det är fler unga kvinnor än män som flyttar från kommunen. Prognosen visar även att 

år 2014 kommer andelen kommuninvånare över 45 år att utgöra 63.7 procent av det totala 

invånarantalet. Dessa siffror tydliggör förståelsen över att det kommer att bli en 

arbetskraftbrist, framför allt inom vård och omsorg och motsatt situation inom barnomsorg 

och skola. Försörjningskvoten som mäts genom det sammanlagda antalet personer i 

åldersgrupperna 0-19 år samt 65 år och äldre, vilka varje person i arbetsför ålder måste 

försörja är högre än i länet. Prognosen visar att försörjningsbördan kommer att hamna på 50 

procent över riksgenomsnittet år 2020. I en prognos som Länsarbetsnämnden i Norrbotten 

gjort påvisas att utifrån nuvarande kända förutsättningar så kommer rekryteringsbehovet öka 

ytterligare efter år 2015. Då måste varannan av dem som kommer in på arbetsmarknaden 

välja ett arbete inom vård och omsorg för att rekryteringsproblem ska kunna undvikas. 

 

Den negativa befolkningsstrukturen beror delvis på sysselsättningen, som i kommunen 

minskat med 29.3 procent sedan år 1985. Riksgenomsnittet för samma tidsperiod är endast 
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3.2 procent. Vid senaste årsskifte fanns i kommunen 2995 personer i arbetsför ålder (16-64 

år) och av dessa var 338 personer arbetslösa. Årsmedeltalet arbetslösa var 7.8 procent år 

2004.  

 
Socialförvaltningen i kommunen 

        Kommunens organisation består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse bestående av 

folkvalda representanter. Under sig har de socialnämnden som har en gemensam 

administration med en socialchef, en medicinskt ansvarig sjuksköterska, tre socialsekreterare 

på individ- och familjeomsorgen och en socialassistent. Ute i verksamheten finns en 

områdeschef för särskilda omsorgen, en för socialpsykiatrin och fyra områdeschefer inom 

äldreomsorgen och en LSS-ansvarig. Områdescheferna ombesörjer all biståndshandläggning 

inom SoL och färdtjänst. I kommunen finns sex äldreboenden och fyra gruppbostäder för 

personer med olika funktionshinder. 

 

De mål som finns nedskrivna för socialförvaltningen är att de människor som är i behov av 

bistånd ska ha rätt till delaktighet och jämlikhet i samhället, få individanpassade insatser 

utifrån ett helhetsperspektiv och kunna erbjudas en meningsfull sysselsättning. Kommunen 

har utifrån socialtjänstlagens vägledande principer om helhetssyn, frivillighet, kontinuitet, 

normalisering, närhet och valfrihet utformat de mål som har betydelse för hur socialtjänsten 

ska fungera.  

 

 

Nationella satsningar i personal- och kompetensförsörjning. 
En stor fråga inför framtiden är hur en minskande andel av befolkningen i arbetsför ålder 

genom produktivt arbete skall kunna försörja en ökande andel av framför allt äldre. 

En grundläggande orsak till skillnader i sjukfrånvaro utgörs av skillnader i arbetsmiljö. 

Resursnedskärningar i den offentliga sektorn slår särskilt hårt mot den äldre arbetskraften. 

Det finns skäl att befara att den nuvarande negativa utvecklingen av antalet sjukskrivna 

fortsätter. De viktigaste åtgärderna för att minska antalet sjukskrivningar måste vara att se till 

att organisation, resurstilldelning och utformning av arbetsrutiner sker på ett sådant sätt att 

anställda orkar ett helt arbetsliv. En allt större del av arbetskraften slutar arbeta långt före 

normal pensionsålder genom sjukskrivning, förtidspension, förtida pension eller via egen 

pensionering. De höga sjuktalen för både män och kvinnor över 50 år, inklusive 
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förtidspensioner, innebär att allt färre kommer att arbeta fram till pensionsåldern. Under 

kommande 10-årsperiod kommer Sverige liksom hela EU att ha en brist på arbetskraft i 

produktiv ålder. Enbart primärkommunerna bedöms fram till 2010 ha ett rekryteringsbehov 

som uppgår till 500 000 personer. En sådan volym av nyrekrytering förutsätter att åtgärder 

vidtas som minskar de nuvarande höga sjuktalen (SOU 2000:121). 

 

En av välfärdspolitikens främsta utmaningar är att långsiktigt säkerställa god kvalitet i vården 

och omsorgen om äldre. Målsättningen är att alla äldre med behov av vård och omsorg ska få 

sina behov tillgodosedda av kompetent personal. I ett försök att nå dessa målsättningar har 

regeringen inlett en nationell satsning, Kompetensstegen, för att stödja kommunernas 

långsiktiga kompetens- och kvalitetsutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. 

Satsningen ska fokusera på att genom idéer, råd och stöd inspirera till att kvalitetsarbetet ökas 

genom att personalen får ta del av kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder. Genom 

verksamhetsnära kompetensutveckling, såsom validering av faktisk kompetens, 

arbetsplatsförlagd utbildning samt handledning och teambildning kommer satsningen att nå 

fler anställda. Under åren 2005-2007 planeras sammanlagt en miljard kronor avsättas till 

satsningen (Socialdepartementet, 2004). 

 

Under perioden 2002 – 2004 fick nio statliga myndigheter i uppdrag att utarbeta en 

gemensam plan för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre och 

funktionshindrade, i syfte att skapa bättre förutsättningar för kommuner och företag att 

fullgöra sina åtagande. Bakgrunden till uppdraget grundades i de växande behoven av insatser 

bland äldre och funktionshindrade i kombination med den generationsväxling som pågår 

bland personalen. Detta leder till att många kommuner har svårigheter att rekrytera kompetent 

personal och detta problem förväntas även växa framöver. Den färdiga handlingsplanen som 

myndigheterna utarbetat, Investera nu! Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård 

och omsorg, färdigställdes år 2004 och där framgår hur staten kan skapa bättre förutsättningar 

för rekrytering och kompetensutveckling i kommuner och företag samt förbättrad arbetsmiljö 

inom dessa verksamheter (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Ett annat projekt som regeringen avsatte 150 miljoner kronor på under åren 2002 – 2005 var 

HelaProjektet, där ändamålet var att stötta utvecklingsprojekt som syftade till att ge 

deltidsarbetande möjlighet att nå upp till önskad arbetstid. Målgrupperna för projektet var alla 

de deltidsarbetslösa och timanställda, vilka är vanligast förekommande inom vård- och 
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omsorg. HelaProjektet  samordnades av Arbetsmiljöverket , Arbetslivsinstitutet, 

Arbetsmarknadsstyrelsen, Jämställdhetsombudsmannen och svenska EFS-rådet.  

(Arbetsmiljöverket, 2004). 

 
 
Socialförvaltningens projekt i personal- och kompetensförsörjning 
Personalförsörjningen inom vård och omsorgssektorn är relativt god i kommunen, dock är 

medelåldern bland anställda inom dessa verksamheter hög, cirka 47 år och sjukfrånvaron är 

12,01 procent eller ca: 31,5 dagar i genomsnitt anställd och år (20050630), vilket är en hög 

siffra..  För närvarande arbetar knappt tvåhundra undersköterskor och vårdbiträden i 

kommunens äldre- och handikappomsorg. Av dessa arbetar cirka 120 personer deltid, varav 

hälften av dessa deltidsstämplar. Man har i kommunen under perioden april 2003 fram till juni 

2004 genomfört ett projekt inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, i uppsatsen kallat 

Projekt 1.  Projektet var ett första steg att finna en modell för att erbjuda fler 

heltidsanställningar, utveckla yrkesrollen och arbetsinnehållet för alla undersköterskor och 

vårdbiträden som är 55 år och äldre. Dessa äldre arbetstagare fanns med i omsorgsarbetet 75 

procent och resterande 25 ägnades åt fysiskt lättare arbetsuppgifter, såsom administrativa 

uppgifter. Genom denna modell skulle man kunna ta tillvara på den specifika kompetens och 

erfarenhet som de äldre i yrket innehar, samt minska sjukfrånvaron och deltidsarbetslösheten. 

En annan aspekt på modellen var att kunna locka fler att arbeta inom vård och omsorg och då 

främst fler män. Projekt 1 delfinansierades med medel från HelaProjektet som i sin tur stöder 

utvecklingsprojekt som främjar heltidsarbete för dem som vill arbeta heltid. Projektet som 

utförts i den studerade kommunen har även finansierats av Arbetsförmedlingen och 

kommunen. Genomförandet skedde i två etapper. Etapp ett innehöll utbildning i mentorskap 

och handledning, organisation och ledarskap, arbetsmiljö och säkerhet, muntlig och skriftlig 

kommunikation, intern och extern information, datoranvändning och nätverk samt reflektion, 

handledning och hemuppgifter. Under etapp två fick undersköterskorna och vårdbiträdena 

ansvara för introduktionen till praktikanter samt ta ett ansvar över vissa administrativa 

arbetsuppgifter som de övertagit av områdescheferna. Under denna etapp gavs även fortsatt 

utbildning i data, svenska samt mentorskap och handledning. En av projektets slutsatser, är att 

kompetenshöjning och utveckling av yrkesrollen främjar en attraktiv arbetsplats för alla 

människor och att dessa ska orka arbeta fram till pensioneringen.  
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Projek 1 resulterade i ett nytt projekt, där två stora personalgrupper inom äldreomsorgen fick 

möjlighet att arbeta fram olika arbetstidsmodeller med önskad sysselsättningsgrad (FoU-

Norrbotten, nr24/2005). Detta projekt pågick under perioden juni 2004 fram till augusti 2005. 

I projektet ingick en studiecirkeln, ”Jag kan- Du vill - Vi gör det tillsammans”, som 

genomfördes med blandade grupper från olika arbetsplatser. Totalt deltog 78 personer i 

cirkeln och i utvärderingen gavs ett gott betyg och att ett viktigt lärande hade skett vid mötet 

med kolleger från andra boenden och verksamheter. Diskussionsämnen som ofta var 

förekommande i cirklarna har varit utveckling av yrkesrollen utifrån begreppen makt, 

delaktighet och inflytande över sin egen arbetssituation. Sjuktalen som kontinuerligt följdes 

upp under projekttiden visade att andelen långtidssjuka inte förändrades nämnvärt och att 

även korttidsfrånvaron var oförändrad. 

 

Under hösten 2005 kommer ett datastöd att upprättas för att dels underlätta 

personalplaneringen, men även för att kunna åstadkomma fler heltidstjänster inom vård- och 

omsorgssektor. Verktyget är framtaget under HelaProjektet och har fallit väl ut där det är 

testat. I den undersökta kommunen inleds detta projekt med stöd från den nationella 

satsningen, Kompetensstegen. Administrativt stöd till områdescheferna på 25 procent kommer 

att införas i respektive verksamhetsområde och en av arbetsuppgifterna som blir aktuell är 

personal- och vikarieplanering. Det nämnda datastödet är lätthanterligt och blir ett viktigt 

verktyg i planeringen. Utbildning har skett till områdeschefer och användarstöd i september 

och under oktober- december ska uppgifterna registreras i databasen.  

 

 

Metod 
Hur framtiden kommer att formas är svårt att förutse, men tydligt är att den demografiska 

utvecklingen leder till fler äldre äldre samtidigt som barnkullarna minskar. Utflyttningen av 

yngre människor från glesbygdskommunerna påverkar den åldersmässiga 

befolkningsstrukturen negativt och de äldre blir betydligt fler än de yngre i arbetsför ålder i 

dessa regioner. Valet av metod föll sig till att genom intervjuer med beslutsfattande 

tjänstemän och politiker inom den kommunala sektorn, få information om vilket behovet är 

och vad som är planerat inför kommande behov samt även om det finns någon strategi för 

personalrekrytering. Intervjun som metod valdes av den anledning att den kunskap och 

information som inhämtas genom denna har ett rikare omfång än vid en eventuell 
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enkätundersökning. Enligt Kvale (1997) är den kunskap som förvärvas i en forskningsintervju 

en mellanmänsklig situation mellan intervjuaren och den intervjuade, där båda parter har ett 

gemensamt intresse för ämnet. Denna kunskap bör vara ny och erhållas på ett metodiskt sätt. 

Uppsatsens syfte och utgångspunkt förankrades hos kommunala tjänstemän och politiker 

innan skrivarbetet startade. Urvalet av tjänstemän föll ut på tre förvaltningschefer och 

samtliga ledamöter i två nämnder. Ett informationsbrev skickades ut till ovannämnda för 

eventuella synpunkter, önskemål eller invändningar berörande uppsatsområdet (Bilaga 1). En 

politiker hörde av sig, dock bara för att ge sitt medgivande. I avvaktan på eventuella 

synpunkter startade uppsatsarbetet med insamlande och genomgång av relevant litteratur, 

publikationer och rapporter. 

 

Valet av intervjupersoner föll på två av förvaltningscheferna, en nämndsordförande och en 

ledamot från den andra utvalda nämnden. I efterhand beslutades även att intervjua en 

områdeschef inom äldreomsorgen samt en representant från en pensionärsorganisation för att 

få infallsvinklar från olika aktörer. Dessa personer ansågs ha den kunskap som eftersöktes och 

fick förfrågan om en intervju, vilken samtliga ställde sig positiva till. Arbetsförmedlingen 

kontaktades också för ett informationsbesök. En intervjuguide med sex frågor, relevanta i 

förhållande till uppsatsens syfte konstruerades. Korta och enkla strukturerade frågor, med 

avsikten att tillsammans med följdfrågor under intervjun få långa uttömmande svar med 

samband till ämnet.  Frågorna skickades i förväg till tjänstemännen och politikerna (Bilaga 2). 

Representanten från pensionärsorganisationen fick svara på fyra av frågorna eftersom två 

stycken inte ansågs vara något som denne person var insatt i.  Frågorna handlade om 

vikarietillgång och kommunens kommande strategi. Intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplatser förutom vid två tillfällen, då en genomfördes i en lokal på ett 

äldreboende och den andra via en inspelad telefonintervju. Varje intervjutillfälle som varade i 

ungefär 30 – 40 minuter, inleddes med information om intervjuns syfte. Ett samtycke om 

inspelning av intervjun samt konfidentialitet av intervjumaterialet diskuterades. I samtliga fall 

var inspelning accepterat. Innan besöket på arbetsförmedlingen genomfördes, kontaktades 

representanten där per telefon angående önskemål om information gällande aktuell tillgång på 

arbetssökande undersköterskor och vårdbiträden. Vid besökstillfället tillfrågades informanten 

om inspelning fick ske och detta accepterades. 

 

Det slutliga intervjumaterialet har skrivits ner ordagrant från inspelningarna och därefter 

analyserats och delats upp i kategorier utifrån de frågeställningar man ville ha svar på. Ely 
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(1993) beskriver kategoriseringen som ett redskap att strukturera fakta. Att komprimera, 

omorganisera och kombinera kategorierna så att läsarna av resultatrapporten får del av 

forskarens upptäckter på enklaste och intressantaste sätt. Informationen som erhölls vid 

besöket på arbetsförmedlingen har genomlyssnats av båda författarna som på var sitt håll. 

Båda skrev ner fakta från det inspelade samtalet som ansågs vara relevanta för uppsatsen. 

Detta utfördes på grund av att besöket på arbetsförmedlingen egentligen inte var en intervju, 

utan endast ett samtal i syfte att få information gällande arbetsmarknaden för vård- och 

omsorgspersonal. För att få ut det viktigaste ur informationen avlyssnades banden av båda 

författarna.  

  

 

Analys och diskussion  
I denna del av uppsatsen följer analys och diskussion hand i hand med utgångspunkt i det 

material som framkommit vid intervjusituationerna. Analysmaterialet är uppdelat i sex 

huvudteman varav några av dessa har ett antal underteman. De huvudteman som analysen är 

uppdelad i är; rekryteringsbehov, tidsbegränsade anställningar, framtidens 

personalrekrytering, hur engageras yngre människor att satsa på vård och omsorg, arbetskraft 

från annat land samt studiekommunen år 2030.  De citat som finns i texten är delvis 

redigerade från tal till skriftspråk för att uppnå bättre läsbarhet.  

 

 

Rekryteringsbehov 
För att få klarhet i vilken omfattning kommande personalrekryteringsbehov som finns i vår 

valda studiekommun, ställdes frågan om hur behovet ser ut i dagsläget och under närmaste tio 

års period. I enlighet med samhällsdebatten bör sannolikt detta vara ett angeläget problem för 

denna lilla kommun. Dels med många äldre invånare och med det faktum att större delen av 

de yngre åldersgrupperna flyttar ut till storstadsregionerna, dels med den höga medelåldern 

bland yrkesverksamma inom vård och omsorg. Intervjuerna visade dock att det i kommunen 

inte råder något större problem i dagsläget gällande personalkategorierna undersköterska och 

vårdbiträde. Inte heller under en kommande tio års period verkar det uppstå några luckor eller 

svårigheter, trots nämnda motsägande faktorer. Författarna antar att uttalandena grundas på 

den aktuella tillgången av vikarierande arbetskraft samt förutsättningen att dessa stannar kvar 

i kommunen i väntan på tills vidare anställning. En av informanterna beskrev scenariot där 
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andra kommuner i stort behov av kompetent personal lockar med bättre förutsättningar och 

därmed bidrar till att rekryteringsbasen urholkas i undersöknings kommunen. Det är inte 

nödvändigtvis vård och omsorgspersonal som kan vara behovet i närliggande kommuner. 

Beaktar man det som ligger närmast i tiden, är den enorma näringslivssatsning inom 

besöksnäringen som nu sker i en av grannkommunerna både ett hot om förlorad arbetskraft 

inom vissa områden och ett gyllene tillfälle att generera fler arbetstillfällen i undersöknings 

kommunen. Satsningen som beräknas generera drygt tusen arbetstillfällen i området kommer 

att ha kringeffekter som ingen kan förutspå. De flesta ser endast fördelar och det är förklarligt 

då en sådan satsning i glesbygd är att jämföra med vad SSAB betyder för Luleå kommun. Fler 

arbetstillfällen kan i och med etableringen erbjudas befintlig befolkning i området, men också 

inflyttningar till området kommer att ske. En av informanterna tar upp denna etablering och 

säger 

 
 ” Vi har ju också företagsetableringen i grannkommunen och där 
    är det beräknad 140 arbeten mot vår kommun, så vi kanske får en ny 
   dager i vårt samhälle. Etableringen kan ses som en möjlighet att  
   rekrytera unga familjer till området, där en arbetar inom omsorgen 
   och den andra i det multinationella företaget. Tillika kan etableringen 
   vara ett hot som innebär att folk plockas ifrån oss ”. 
 

Informanten nämner att det inom snar framtid kommer att föreligga tydliga fakta som visar 

vad olika satsningar i samhället kan leda till. Ett scenario som man i kommunen verkar vara 

medveten om, är att människor ser chansen att byta arbete. Dels genom att man helt enkelt 

söker arbete hos nya aktörer som har etablerat sig och dels att en del ser chansen att pröva på 

eget företagande i någon bransch som har utvecklingsmöjligheter. Detta är exempel på några 

faktorer som kan underminera rekryteringsbasen till bl.a. vård och omsorg. Förhoppningen 

finns dock att hela närområdet ska få ett uppsving på grund av det som händer i en av grann- 

kommunerna och att framtidstron i glesbygdskommunerna åter blir positiv. Det är av vikt att 

inte se frågan om personalrekrytering som en isolerad företeelse, utan en företeelse i en 

samhällelig kontext där många faktorer är beroende av varandra. En snedfördelad 

åldersstruktur med många fler äldre än yngre i en kommun, har på sikt påtaglig verkan på 

bland annat ekonomi, arbetsmarknad och kommunal service. När det gäller den befintliga 

vikarietillgången i studiekommunen så kan denna snabbt minska om en person blir beviljad 

personlig assistans dygnet runt. Sådana insatser kräver ett flertal personal, men å andra sidan 

så kan tillståndet bli det motsatta om någon med beviljad assistans avlider. Vad som däremot 

kunde uttydas av informanterna är att rekryteringsbasen för akademiskt utbildade yrken inom 
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verksamheterna kan bli bristfällig i framtiden. Inom den kommunala omsorgssektorn finner 

man följande yrkeskategorier med universitetsutbildning; arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 

sjuksköterskor, socionomer och utbildade med examen i social omsorg. Bland dessa 

yrkesgrupper kan man redan idag se en tillgångsbrist. En av orsakerna till detta kan vara att 

det är få kommuninvånare som utbildar sig på universitet. Det beror ofta på att 

utbildningsplatserna ligger långt från hemorten och detta medför ökade kostnader för ett extra 

boende samtidigt som privatekonomin som student minskar. På senare år har de regionala 

högskoleförbunden i samarbete med universiteten utökat antalet distansutbildningar, vilket 

möjliggör att fler människor kan utbilda sig utan att flytta från hem och familj. För att göra 

kommunen mer attraktiv för nya invånare bör man kunna tillgodose arbete även till 

medföljande vuxna familjemedlemmar. Vikten av att personalförsörjningen i omsorgen är 

stabil är också en förutsättning för att kontinuiteten i vården fungerar. Hög 

personalomsättning är ett vanligt förekommande problem inom vård och omsorg i Sverige 

idag och detta innebär otrygghet för dem som behöver kontinuitet i sin vardag 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

Pensionsavgångar 

Den massmediala debatten angående de problem med personalrekrytering som uppstår i 

samband med 40-talisternas pensionsavgångar kommer i många kommuner att vara ett 

dilemma inom många verksamheter. I ett pressmeddelande från Statistiska centralbyrån 

(2005-12-06) gällande framtidens arbetsmarknad, tenderar bristen på personal att på lång sikt 

bli mycket omfattande inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Efterfrågan på arbetskraft 

beräknas öka framför allt inom äldreomsorgen där pensionsavgångarna blir stora samtidigt 

som vårdbehovet ökar till följd av en åldrande befolkning. Bristen gäller främst personer med 

gymnasial utbildning mot vård och omsorg. Utifrån informationen som inhämtats vid 

intervjuerna framgår det av samtliga informanter att det inte finns några alarmerande 

tendenser i studiekommunen, men man är ytterst medveten om att situationen kan ändras. 

Inom socialnämndens verksamheter kommer det att under en tio års period försvinna cirka 

femtio personer genom ordinarie pensionsavgång, ett snitt på fem anställda per år. Sedan är 

det svårt att förutse hur många ytterligare som måste avsluta sin yrkesbana i förtid på grund 

av sjukdom. En av informanterna tillägger också att antalet pensionsavgångar inte alltid är 

lika med antalet nyanställningar. Allt beror på rådande situation gällande behov, ekonomi och 

organisatoriska faktorer. Idag är medelåldern bland dessa yrkeskategorier ungefär 48 år och 

då kan man ha i beaktande att endast två anställda bland dem är under 30 år. Förutsätter man 
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att personalen håller sig friska och stannar kvar i yrket, så är relativt många av dessa runt 

sextio om tio år och har fortfarande kvar några år av yrkeslivet. Informanterna är dock 

tveksamma om verksamheterna kan bibehålla den äldre personalen fram till att dessa fyller 65 

år, eftersom de är eniga om att vård- och omsorgsarbetet är tungt och ofta ger 

förslitningsskador. Man betonar dock att det systematiska arbetsmiljöarbete som åligger dem 

som arbetsgivare, konstant efterföljs och förbättringsåtgärder sätts in där det behövs. Som 

exempel på åtgärder är erforderliga arbetstekniska hjälpmedel som ska underlätta olika 

arbetsuppgifter. När dessa finns tillgängliga i verksamheterna, instrueras de anställda i hur 

dessa ska användas och informeras om vikten av att hjälpmedlen används. Av 

intervjumaterialet kan uttolkas att de flesta pensionsavgångarna kommer att ske i slutet och 

efter närmaste tio års period. Om cirka tio år kommer alltså ett stort antal anställda att gå i 

pension från omsorgen om äldre och funktionshindrade, vilken enligt den demografiska 

framtidsanalysen sannolikt har fler omsorgstagare att ta hand om. Detta faktum i samband 

med att den arbetsföra befolkningen minskar i antal gör att den kommunala ekonomin och 

dess möjligheter att erbjuda god kvalitet på servicen minskar. Ålderspyramiden i kommunen 

kommer i fokus och om situationen i samhället är densamma om tio år som den är idag, så 

måste man ta tillvara på den äldre arbetskraften i betydligt större omfattning än vad man gör 

idag, eftersom påfyllnaden med yngre arbetskraft i det närmaste är obefintlig. Vad händer om 

fler anställda än beräknat lämnar sina anställningar för pension, utbildning eller flytt? Eller 

vad händer om ett minskat antal personer utbildar sig inom omsorgsyrkena? Kommer 

ambitionen om stabil personalförsörjning och kvalitet inom omsorgen att kunna bibehållas? 

 

Omskolningar och omplaceringar 

Enligt de intervjuade politikerna och tjänstemännen pågår diskussioner kring olika förslag 

angående kommande personalrekrytering till vård och omsorg. Ett av förslagen är att utnyttja 

den övertalighet av personal som idag är aktuell inom andra kommunala verksamheter. Inom 

barnomsorg och skola har man en övertalighet av personal, vilket tydligt kan härledas till det 

negativa födelsetalet samt utflyttningen från kommunen.  Här finns planer på att omskola 

barnskötare till undersköterskor. Redan idag finns det fall där en barnskötare fått arbete som 

personlig assistent inom omsorgen om funktionshindrade. Denna typ av omplaceringar 

kommer antagligen att vara ett alternativ för dem som vill bo kvar i kommunen. Om vi utgår 

från kommunens åldersstruktur finns det skäl att anta att personalen inom barnomsorg och 

skola också har en relativt hög ålder, och då är frågan om dessa kan lockas till ett arbete inom 

omsorgen om äldre och funktionshindrade där sjukfrånvaron är hög och arbetstiderna 
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obekväma? Är detta den väg som de övertaliga inom barnsomsorg och skola väljer om det 

finns andra möjligheter till buds?  

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron bland omsorgspersonalen i kommunen är i snitt 31.5 dagar per anställd och år. 

Ett flertal långtidssjukskrivningar inverkar emellertid på sjuktalet. De långtidssjukskrivna 

påträffas framför allt bland anställda som är 60 år och äldre och dessa har i snitt 100 dagar 

sjukfrånvaro per år enligt en av informanterna. Informanten säger även att 

långtidssjukskrivningarna tenderar att öka redan efter att många fyllt 50 år. Man har då kanske 

arbetat inom vård och omsorg i 25-30 år och när man påbörjade sin yrkesbana fanns inte 

hjälpmedel att tillgå i någon större utsträckning, vilket på sikt lett till förslitningsskador. I 

dagsläget ska inte brist på hjälpmedel vara en orsak till förslitningsskador eftersom detta 

tillhör arbetsgivarens ansvar att införskaffa nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel, vilket 

nämnts tidigare i uppsatsen och detta framkommer också vid intervjun med områdeschefen, 

som menar att 

  
                     ” Vi tar ju in de hjälpmedel som behövs i det tunga arbetet och 
    de anställda får också information om vikten av fysisk aktivitet. 
   Man ska träna på fritiden  och arbetsgivaren ser också till att man 
   tar ut sin motionstimme under arbetstid.”  
 
 

Tanken med motionstimme under arbetstid har ett hälsoförebyggande syfte och ska inspirera 

de anställda att utöka sin friskvård även på fritiden. På områdeschefens arbetsplats 

schemalägger de anställda sin motionstimme, vilket påminner dem om att den ska utnyttjas. 

Det framkommer även att obekväma arbetstider, förhållandevis låg lön och brist på inflytande 

över den egna situationen kan vara orsak till sjukdom. I en lägesrapport utgiven av 

socialstyrelsen (2003) belyses arbetstiden som en viktig hälsofaktor. Många kvinnor, särskilt 

äldre med smärta, tycker att en förutsättning för att orka arbeta är att få gå ner i arbetstid. Om 

möjligheter till mer flexibla arbetstider finns blir det möjligt för fler långtidssjukskrivna att 

återgå i arbete. I lägesrapporten framkommer också att behovet av återhämtning mellan 

passen är viktigt för att orka arbeta kvar. Vård och omsorgsarbetet har ofta ett stereotypt 

arbetstidsmönster med störst bemanning på vardagarna och minimal bemanning under 

helgerna. Detta trots att hjälpbehovet är detsamma varje dag. En sådan förläggning av arbetet 

leder ofta till långa stressiga arbetspass under helgerna, med lite återhämtning som följd. Vid 

ett intervjutillfälle säger informanten att denne fått signaler från vård- och omsorgspersonalen 
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att dessa får springa med andan i halsen under arbetstid, för att sedan vara helt utpumpade när 

de kommer hem. Informanten anser att dessa omständigheter inte är acceptabla, utan ett arbete 

ska vara inspirerande och utvecklande. En annan aspekt som tas upp i en av intervjuerna är 

det faktum att det finns könsbundna skillnader i sjukfrånvaron. I kommunen är mer än 90 

procent av alla anställda inom socialförvaltningens verksamheter kvinnor, vilka ofta även har 

ansvar över hemarbete. Riksförsäkringsverket (2004) har i en rapport angett att andelen 

långvarigt sjukskrivna kvinnor uppgår till 65 procent av de sjukskrivningar som varat mer än 

femton dagar. Den största enskilda gruppen är kvinnor anställda inom vård och omsorg. Vid 

intervjuerna framkommer även åsikter om att, förutom de praktiska och ofta tunga 

omvårdnadsmomenten är det också ett arbete där man ständigt känslomässigt ger av sig själv. 

En informant betonar också det faktum att när man arbetar inom omsorg om människor 

innebär det att du ska ha rätt utbildning och kompetens, men utan empati och vetskapen om 

att varje människa är formad av sina erfarenheter och livsmiljö och handlar utifrån sin 

verklighet, får man inte heller tillbaka något av dem man hyser omsorg för. Skau (1998) 

beskriver ett resursorienterat tänkande som utgår ifrån att varje människa är en unik och 

värdefull varelse som förfogar över resurser för att lösa livsproblem och göra det bästa 

möjliga av sina liv. Ger man av sig själv och bemöter varje människa som unik, då överväger 

nog tacksamheten av det man får i respons mycket som känns tungt i arbetet. Angelöw (1991) 

menar att anställda har fått en större betydelse i organisationer och att det hänger samman 

med den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden. Framgång i organisationer nås endast om 

så många anställda som möjligt engageras. Om människor däremot har för liten kontroll och 

påverkansmöjlighet kan det leda till stressrelaterad ohälsa. Ohälsan kan reduceras om 

personalen får respons för det de gör.  

 

Utbildning och kompetens 

Kommunen i studien har sedan slutet av 1990-talet satsat mycket resurser på 

kompetensutveckling och utbildning för personalen inom vård och omsorg. Idag har de flesta 

anställda en undersköterskekompetens vilket kan jämföras med hela landet där fyra av tio 

personer inom omsorgen saknar formell utbildning. En av informanterna säger att kommunen 

är generös gällande studier för utökad kompetens inom det egna yrkesområdet. Här kan 

kommunen bistå med exempelvis kurslitteratur och eventuella resekostnader. För ett antal år 

sedan hade man ett projekt där arbetslösa män fick utbilda sig till undersköterskor och faktum 

är att flertalet av dessa män blivit kvar i yrket. Kommunala vuxenutbildningen har i samarbete 

med gymnasieskolan sedan slutet av 90-talet en omvårdnadsutbildning, vilken varje år ger ett 
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tillskott till rekryteringsbasen för undersköterskor. De fem senaste åren har 60 personer 

slutfört denna utbildning. Många av dessa har sedan länge tills vidare anställning, men har 

med kommunens medel höjt sin kompetens från vårdbiträde till undersköterska, enligt en 

informant. Denne säger även att kommunen lägger vikt på personalpolitiken genom 

kompetenshöjande insatser, såsom föreläsningar och kurser. Vi förstår att detta innebär 

stimulans för personalen samt att detta kan bidra till att verksamheten utvecklas. En kunnig 

och välutbildad personal gör det lättare för arbetsledaren att delegera ansvar och befogenheter. 

Vilken kompetens som kommer att behövas bland undersköterskor i framtiden är inget som 

framkommer i intervjuerna. Men det är av vikt att ny personal kontinuerligt utbildas samt att 

befintlig personal fortbildas för att säkerställa en god omsorgskontinuitet. Vi tänker liksom 

Skau (1998) att det är av stor vikt att en människa i utbildning ska få möjlighet att lära känna 

och vidareutveckla olika sidor av sin egen person som ett arbetsinstrument. Mänsklig 

utveckling och förkovran är en viktig källa till professionell värdeökning och gör att de som 

arbetar med andra har mer av värde att erbjuda dem. Kommunen i studien är sannolikt en 

kommun som satsat mer i kompetenshöjande insatser för sin vård och omsorgspersonal än vad 

andra kommuner har gjort. Detta kan bero på den goda ekonomin som råder och även den 

höga prioritet man anser att dessa insatser har. Har kanske denna goda plattform format deras 

framtidstro och därför bedömer att det kommer att lösa sig vad gäller personalfrågan? Det 

finns dock skäl att tro att dessa insatser inte räcker och att kommunen inte ensam kan brottas 

med kompetens- och personalförsörjningsproblematik i framtiden. Detta påvisar de nationella 

satsningar som är för närvarande är på gång från regeringsnivå, där man med stora summor 

pengar stöder åtgärdsprogram för dessa ändamål.   

 

 

Tidsbegränsade anställningar 
En fråga som vi ställde intervjupersonerna var hur tillgången på vikarier såg ut i kommunen. 

Frågan var tudelad, där första delen gällde kortare vikariat vid sjukfrånvaro och den andra 

frågan gällde vikariat vid semesterperioder. Enligt informanterna verkar det i nuläget inte 

finnas några större problem med vikarieanskaffningen i kommunen. Det intervjupersonerna 

hade gemensamt i sina svar var att det inte alltid gick att få tag i utbildad personal till kortare 

vikariat.   
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Behov 
Enligt intervjupersonerna var behovet av vikarier än så länge relativt lätt att tillgodose. 

Närheten till Finland ansågs underlätta anskaffandet av vikarier. Vid en gränskommun som 

denna i undersökningen har det alltid varit naturligt med gränsöverskridande flöden av 

arbetskraft. 

”Men det är väl kanske så att det är Finland som har räddat oss” 
 

Vid eftertanke finns insikten om att närheten till Finland och den naturliga arbetskrafts-

invandringen som pågått under lång tid, har spelat och spelar fortfarande en central roll för 

personalrekryteringen i kommunen. Detta fenomen är en vardaglig företeelse som näst intill 

tas förgiven. 

 

För att bibehålla kontinuiteten inom vården av äldre och funktionshindrade är det viktigt att 

man har en stabil personalgrupp och detta framkommer även vid flera av intervjuerna. Det 

optimala vore enligt dessa, att ha en begränsad personalgrupp inklusive vikarier kring varje 

omsorgstagare. Denne hyser tillit till sin personalgrupp, vilket främjar till goda resultat i 

rehabilitering och kvalitet i den dagliga livsföringen. I undersökningskommunen säger man 

sig inte ha stor personalomsättning och att man i det stora hela försöker se till att personal-

omsättningen hos omsorgstagaren inte blir för stor. Detta bidrar till att kontinuiteten i 

omsorgen bibehålls. Bristen på arbetskraft ser de flesta informanterna som ett problem 

tillägnat södra landsändan samt storstadsregionerna.  

 
”Men det här liksom södra landets problem att man kommer att få brist på 
arbetskraft tror jag där har dom svårigheter redan nu dom tar direkt från gatan 
dom har ingen kvalitet och ingen kontinuitet i jobbet, men jag tror inte att på 
landsbygden och små orter att det blir ett problem”. 

 

Något motsägande uppgifter fås vid en av intervjuerna. Personen anger att det inom 

kommunens omsorg arbetar 0,48 anställd per vårdtagare, vilket denne anser är en låg siffra 

jämfört med andra kommuner som kan ligga på siffran 0,7 och även högre. Här anser 

personen att kommunen sänkt bemanningen aningen för lågt. Om man begrundar över vad 

som händer om grundbemanningen höjs i kommunen så antas resultatet bli det troliga att 

vikarietillgången också minskar, då fler kommer ut i arbete. Om vi spekulerar i framtiden så 

är det nog rimligtvis tvunget med höjning av grundbemanning, då omsorgstagarna blir fler, 

äldre och sjukare och därmed mer omsorgskrävande. En informant säger att uppföljningen av 
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arbetslösa vikarier som tackar nej till vikariat måste bli bättre. Här krävs att kommun och 

arbetsförmedling ser över sin samverkan.  

 
”Och då är det ju så att det är liksom ingen som följer upp det här.  
Områdescheferna fick en lista och dom ringde och dom fick nej från 
många av dom, och då är det ingen som kollar upp varför dom säger nej, 
och dom fick fortsätta och stämpla det blev liksom ingen åtgärd för att 
dom sa nej. Jag tycker att är man arbetssökande så är man 
arbetssökande då ska man kunna, kanske inte alltid nu på 5 minuter 
ställa upp men i alla fall vara tillgänglig så är ju reglerna”. 

 

Arbetsförmedlingens informant tyckte också att samarbetet kunde vara bättre. De uppgav att 

det fanns några områdeschefer som hade kontakt med dem och några som aldrig hörde av sig.  

Områdescheferna har egna vikarielistor som de använder sig av vid behov. Vår tanke är i 

detta fall att det bör ligga i arbetsförmedlingens uppdrag att följa upp dessa bitar och vara i 

kontinuerlig kontakt med arbetsledare och rekryterare, då det ligger i deras intresse att ge 

möjlighet till arbete till så många som möjligt. Dagens samarbete känns tydligen inte 

tillfredsställande för någon av parterna, båda arbetar på sina håll och för inte någon 

kontinuerlig dialog. Detta anser vi vara en förutsättning för att ta vara på alla personalresurser 

i samhället. 

 

På ett större boende i kommunen sa arbetsledaren att de har haft ett projekt för ökade heltider 

som avslutats hösten 2005. Någon fortsättning är inte aktuell på grund av ekonomiska skäl. 

Vid behov av vikarier så pusslar man med scheman för att öka deltidsarbetarnas 

veckoarbetstid. Enligt informanten fungerar det här systemet bra på det här boendet. Det är 

endast vid storhelger som det kan uppstå problem med anskaffningen av vikarier.  

 
” idag gör jag så långt det är möjligt att jag höjer deltiderna, det är inte 
mycket vikarier vi använder under veckorna och ändå  så har jag en 
personalstyrka på 60 personal  under mig,  det är inte många vikarier 
under veckan utan där går deltidarna in. Så jag har inte problem med 
vikarier”. 

 

När det vid vissa tillfällen uppstår situationer då det är ont om vikarier på arbetsmarknaden, 

löser man personalbemanningen med delade skift och som en sista utväg beordra ut ordinarie 

personal. En av informanterna pekar på ett problem som har uppkommit i samband med 

vikariat på tjänster där det krävs akademisk utbildning. Sjuksköterskor, biståndshandläggare, 

arbetsterapeuter och socialsekreterare är en bristvara i glesbygdskommuner enligt denne. 
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Vidare säger personen att om en vikarie blir sjuk kan det vara problem att hitta ersättare för 

dessa under semesterperioderna.  

 
” Sådana här löpande vikarier under året finns det att få, men det är 
svårare när det gäller dom som har akademisk utbildning och som på 
somrarna då blir det brist även på sjuksköterskor och [……]  man får till 
vården också men om vikarien blir sjuk då blir det problem”. 

 

Informanterna är alla ense om att all omsorgspersonal är viktiga och att dessa ska ha 

utbildning och kompetens. Trots detta menar författarna att de flesta av informanterna anser 

att det är rimligt att ta in en outbildad person att ersätta en undersköterska under han eller 

hennes frånvaro. Liknande skulle förmodligen inte ske om det gällde vikariat för en 

sjukgymnast eller sjuksköterska. Detta hänger naturligtvis på den specialistkompetens som 

dessa innehar, men det kan också ge sken av att vem som helst kan arbeta med de 

arbetsuppgifter som undersköterskan innehar i omsorgen om äldre och funktionshindrade. I 

studiekommunen förekommer det inte att områdeschefen eller den som är ansvarig för 

vikarieanskaffningen anställer någon från gatan, så att säga. Det krävs enligt en informant 

alltid handledning och inskolning till en person utan tidigare erfarenhet av verksamheten.  

 

Tillgång 
Tillgången på vikarier är enligt samtliga informanter relativt god. Enligt den lokala 

arbetsförmedlingen fanns det i november 83 arbetssökande undersköterskor. Av dessa var det 

38 som hade en tillsvidareanställning på deltid eller ett deltidsvikariat. I gruppen ingick det 

även 22 timanställda. Ett problem som uppstår för dem som har tillsvidareanställning på 

deltid är att de inte har möjlighet att stämpla upp till heltid efter att deras stämpeldagar är 

förbrukade. Detta kan vara en av anledningarna till att det finns svårigheter att rekrytera 

personer till tjänster med låga tjänstgöringsgrader. Sexton av de inskrivna undersköterskorna 

på arbetsförmedlingen var män. Vid intervjun med arbetsförmedlingens representant 

framkommer att svårigheterna med att få män till vård och omsorg, främst orsakas av 

deltidsarbetet. Männen vill ha heltider för att påbörja ett arbete i denna sektor.  

 

”Fanns det mer karlar inom vård och omsorg skulle det inte finnas så 
mycket deltider och lönerna skulle vara högre”   
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Diskussionen om att fler män i vården skulle höja sysselsättningsgrad och lön i 

verksamheterna är kanske korrekt, men vad krävs för att locka männen till omsorgsyrkena? 

Om heltidsarbete skulle erbjudas till alla, skulle det innebära minskad tillgång på vikarier 

eftersom deltidsanställda skulle få full sysselsättning. Med tanke på de ekonomiska ramarna 

för verksamheterna skulle det nog också innebära att vikarier inte alltid sätts in vid sjukdom, 

vilket även minskar arbetsmöjligheter för den timanställda vikariepersonalen. Deltidsarbete 

som i folkmun kallas för kvinnofälla är troligtvis ett resultat av att organisationerna ska ha 

maximalt antal händer i omsorgen under de tider på dygnet som kräver detta. Det enorma 

uppdrag som kommunerna har med sociallagstiftningen i samband med den negativa 

befolkningsstrukturen kommer att innebära begränsade resurser. Vård och omsorgspersonal är 

den största kategorin kommunanställda och det kan vara svårt att se hur rekryteringen ska 

lösas på sikt. Hur ska denna utmaning lösas?  

 

Framtidens personalrekrytering 
Även om den närmaste tio års perioden ser positiv ut enligt uppgifterna som framkommit 

under intervjuerna, har kommunen i en omvärldsanalys utförd i början av innevarande år 

konstaterat att det är omkring år 2020 som de verkliga problemen gällande rekryteringen av 

personal uppstår. Om utvecklingsdragen fortsätter i samma takt som under de senaste åren 

kommer det inte att finnas tillräckligt med personal att klara av den kommunala servicen och 

det är då framförallt vård och omsorgssektor som drabbas. Vetskapen om en sådan utveckling 

kräver framtida mål och strategi för att bemästra problemen. Etzioni (1982) säger att mål är en 

beskrivning av ett önskat framtida tillstånd och detta kan bli till på flera sätt, bland annat 

genom tryck från omgivningen. Som vi ser det är kommande problem med personal-

rekrytering beroende av påverkan från samhället, vilket kräver att berörda intressenter 

upprättar mål för hur de vill att frågorna ska lösas. Johnson & Scholes (1998) menar att, för 

att nå upprättade mål behövs strategier för vad man önskar uppnå och vilka åtgärder man ska 

vidta för att åstadkomma det. Vid intervjuerna ställdes frågan om det i kommunen finns någon 

strategi för kommande personalrekrytering. På denna fråga svarade samtliga att det inte i dag 

är framtaget någon strategi, men att diskussioner ständigt återkommer då man är medveten 

om att problemet inte är allt för avlägset.  

 
 ” Prognoserna om utvecklingen av olika framtida tillstånd i samhället som 
                             man gör är ofta väldigt osäkra. Prognoser om ingenjörernas försämrade 
                             arbetsmarknad som gjordes under 1990-talet målade upp fan på väggen, 
                             har exempelvis aldrig slagit in”.  
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 Med detta menar informanten möjligtvis, att man inte ska lägga för stor kraft på de negativa 

prognoser som framförs i samhället, utan istället utgå från de faktiska och relativa 

omständigheter som är och sker i den egna verksamheten och dess närhet, dock hela tiden 

med engagemang i omvärldsbevakningen. Utifrån detta ha en framförhållande och 

förändringsbar strategi att följa beroende på utvecklingstrenden i den egna kommunen. Det är 

förvisso så att tio år flyter snabbt förbi och olika samhällsförändringar och åtgärder kan 

snabbt förändra situationen på tillgång och efterfrågan gällande arbetskraft. Holbeck (1984) 

menar att långsiktiga mål kan fungera som vida gränser som tillåter improvisation och 

nytänkande innanför vissa ramar. Detta kan leda till att långsiktiga målsättningar bidrar till 

främjande av flexibilitet och innovation. Man har de senaste åren fått signaler om att 

kompetent personal kan vara svår att rekrytera till semestervikariat under sommaren. 

Vanligtvis är den personal man har inte tillgänglig konstant året runt, eftersom det under 

somrarna ofta är studenter som arbetar på semestervikariat för att tjäna ihop pengar. I en av 

intervjuerna framkom att man nu är på gång med ett nytt projekt inom socialförvaltningen 

vilket vänder sig till långtidsarbetslösa som ska få möjlighet till en tre-fyra månaders praktik 

inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade. Under praktikperioden är planerat att 

deltagarna ska få utbildning i arbetsmiljö samt få annan relevant information gällande 

verksamhetsområdet. Detta projekt sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och syftet är att 

väcka ett intresse för yrket som resulterar i en utbildning efter praktikperioden. Denna idé 

avviker enligt författarna från tidigare försök att locka till utbildning, då arbetssökande utan 

praktik blev hänvisade till utbildningar som de ansåg att de inte hade något intresse av. Att 

aktivt få delta i en verksamhet är ett bra sätt att få en uppfattning om arbetet är något som är 

passande för var och en, tror vi. Att känna arbetstillfredsställelse inför en kommande yrkesroll 

motiverar också till utbildning.  

 

En av förvaltningscheferna har en sammanställning på antalet pensionsavgångar för hela den 

kommunala verksamheten under de kommande tio åren och denne säger: 

  
”Min tanke är att arbeta mer aktivt med rekryteringsbehovet genom 
att delge varje förvaltning de här siffrorna. Sedan får varje förvaltning 
göra sin egen analys. Tanken är att få in denna analys i budgetarbetet. 
När man gör bokslut för det år som har varit och formar budget för 
kommande tre år så beaktar man även framtidsscenariot för 
rekryteringsbehovet”. 
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Rutinerna för detta är inte inarbetade än, men är påbörjade. Personen anser att löpande 

information angående detta ämne ska redovisas till kommunstyrelsen för att den ska ha 

kännedom om förhållandena. Fortlöpande uppföljning av nuläge och kommande behov i 

rekryteringsfrågan tror vi kan ge möjligheter att avvärja eventuella akuta personalbehov. 

 

Hur engageras yngre människor att satsa på vård och omsorg? 

Ett problem som informanterna såg som gemensamt var svårigheterna att rekrytera ungdomar 

till utbildningar riktade mot vård och omsorg. I en liten kommun skulle man tro att det är svårt 

att tillgodose utbildningsbehovet som finns ute i verksamheterna.  I kommunen finns dock 

möjlighet att utbilda sig till undersköterska via två utbildningsanordnare. Dessa samverkar 

även med varandra i vissa moment. De som söker sig till utbildningarna är oftast äldre 

personer, endast en liten del är ungdomar. Studiekommunen satsar varje år på sommarjobb 

inom äldreomsorgen, där man erbjuder högre ersättning till de skolungdomar som väljer dessa 

framför parkarbete. Trots detta är det inte fler som söker sig till de högre betalda 

sommarjobben och de som söker sig dit är till största delen flickor. Det är enligt författarna en 

bra början till att få unga att pröva på ett arbete med äldre. Varför det är få som söker sig till 

dessa sommararbeten är svårt att veta, men vi tänker oss att det delvis kan bero på att många av 

dagens ungdomar inte har kontinuerlig kontakt med äldre människor vilket gör att det kan 

kännas främmande att möta dessa. Detta faktum anser vi också vara en viktig varningssignal 

som måste tas i beaktande, eftersom det bådar illa inför framtida vård och omsorgsverksamhet.  

 

Utbildningar 
Satsningar på att få ungdomar intresserade av utbildningar riktade mot vårdarbete 

framkommer vid samtliga intervjuer vi genomförde. En av informanterna hade idéer om 

utbildningar riktade direkt mot kommunens verksamheter. Där kunde man kontraktera 

ungdomarna till ett arbete inom kommunen. Svårigheterna med ett sådant förslag är att det 

inte går att garantera arbete. Inom den kommunala sektorn sker det kontinuerligt 

förändringar, vilket i detta fall gör det svårt att garantera någon arbete flera år i förväg. Inom 

skola och barnomsorg minskar elevunderlaget stadigt och då kan det bli aktuellt med 

omplaceringar. Arbetsgivaren har även rehabiliteringsansvar för sina anställda med 

eventuella omplaceringar som följd.    
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”Det där är svårt, det är ett stort problem för man tittar på en skala så 
kommer den utbildningen ganska lång ner bland ungdomarna det är inte det 
första man söker, det programmet på gymnasiet. Det är ett problem, jag vet 
inte riktigt men ibland har jag tänkt att man skulle göra som Volvo och Saab 
och t.o.m. LKAB nu dom inrättar ju ett speciellt gymnasium för sina grupper 
där dom utbildas direkt mot företaget. Vi pratade om det för många år sedan 
med politiker i Gällivare dom var rätt intresserade av det här. Jag skulle 
tänka mig nåt slags motsvarande, man gjorde någon slags deal mellan 
kommunen och gymnasiet och dom ungdomarna som vill in på programmet 
för vård och omsorg, visst skulle man kunna anställa dom. […] ja jag skulle 
vilja prova att man säger så här till ungdomar att om ni nu går in på den här 
utbildningen, ni är anställda från och med nu, när ni kommer ut så är ni 
garanterade jobb, och jobb på heltid”.  
 

Detta tycker vi är ett bra förslag för att trygga en del av rekryteringen, men ungdomar i 

gymnasieålder varierar ofta sina visioner och kan trots garanti om arbete vilja ändra yrkesval. 

En obligatorisk praktikperiod innan utbildningen skulle vara lämpligt. En annan av 

informanterna tyckte att personal från kommunens verksamheter skulle gå ut på skolorna för 

att göra reklam för arbetet inom vård och omsorg. Då måste det vara personal som brinner för 

och är engagerade i sitt arbete. Det här kunde man genomföra i projektform och för detta finns 

säkerligen medel att söka. Här tror författarna att det skulle finnas möjligheter att ta tillvara på 

den äldre arbetskraftens yrkeskompetens och för dessa erbjuda en viss del av arbetstiden som 

handledare och marknadsförare av yrket. Projekt 1 som finns omnämnt i uppsatsens bakgrund 

genomfördes i kommunen under 2003-2004 och hade delvis ansatsen att ge anställda över 55 

år en heltidstjänst där 25 procent av tiden innehöll mindre fysiskt tunga arbetsuppgifter. Enligt 

en av informanterna gav projektet erfarenheten att det är möjligt att skapa en situation för 

äldre omsorgspersonal att orka med arbetet. Vid ett intervjutillfälle sägs det att ungdomar i 

allmänhet har fått en alltför negativ bild av arbetet inom omsorgssektorn. Där krävs det 

mycket arbete med att skapa en positivare bild av vårdyrket. 

 
”Jag tror att såna personer som har jobbat själva inom vården är engagerade 
och tycker att jobbet är stimulerande, det är dom som ska vara som 
ambassadörer, gå på utbildningar dom här vårdutbildningarna och berätta om 
jobbet och då menar jag på grundskolan redan, att man måste börja med det 
här kanske, när dom har sina temadagar redan i åttan, nian att man börjar 
tidigt med det här”.  
 

Hur intresset för utbildningar har svängt de senaste två decennierna framkommer i några 

av intervjuerna. Personerna pekar på hur mycket medelbetyget har sänkts för att komma in 

på omsorgsutbildningar. En av informanterna uppgav att av alla elever vid årskurs tre på 

gymnasiet, var det bara en som kunde tänka sig en utbildning inom vård och omsorg och 

det var en tjej som hade planer på att läsa till receptarie.  
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” När jag gick på gymnasiet så var den tekniska linjen svårast att komma in på. 
Näst svårast var vårdlinjen som krävde högt medelbetyg. Det här var i början 
på 80-talet så situationen har förändrats”.  

 

Trenderna för gymnasieutbildningar och yrkesval går upp och ner som det mesta i samhället. 

Under 1980-talet var det många som sökte sig till gymnasiets dåvarande vårdlinje. Endast de 

med höga medelbetyg fick en studieplats. Då var det en betydelsefull och eftertraktad 

yrkestitel att vara undersköterska och arbetsuppgifterna på ett äldreboende innefattade 

moment som idag ombesörjs av sjuksköterskan. Att undersköterskan hade mer status för 

tjugo år sedan kan bero på att de flesta som då arbetade inom omsorgen endast hade en 

kortvarig sjukvårdbiträdesutbildning. I förhållande till dessa var undersköterskorna 

välutbildade. 

 

Statushöjande åtgärder 

Något som alla informanter hade gemensamt var behovet av att höja statusen på arbetet inom 

vård och omsorg. Hur skulle man gå till väga? Där framkom det många olika förslag på 

åtgärder. Betydelsen av marknadsföring av vårdyrket var en punkt som var gemensam för 

alla informanter. Enligt informanterna finns beklagligtvis personal som sänder ut negativa 

signaler om yrket och om korttidsvikarierna får höra det negativa som ett fåtal personer 

sprider omkring sig, blir påverkan negativ. Pfeffer (1992) talar om ryktets makt vilken 

påverkar både hur aktörer i verksamheten handlar och hur andra samverkar med denne. Ett 

rykte, sant eller osant kan bli en självuppfyllande profetia. 

 

”Vi måste ju marknadsföra vårdyrket, det är inte så förfärligt. Visst är det 
stressigt vissa perioder det måste man ju medge, men det blir bättre. Det satsas 
ju mer på vården nu idag, så att om vi säger om 2-3 år så tror jag att det är 
mycket bättre än vad det är idag”.  

 

Man är optimistisk inför framtiden och anser vikten av att satsa på yrket och verksamheten 

och man har förhoppningar om att vård och omsorg om en snar framtid kommer att vara av 

bättre kvalitet än vad den är idag. Genom att höja yrkets status med olika medel samt satsa 

mer på verksamheterna så ser framtiden ljus ut. 
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Ett kommande projekt som är på gång i Sverige är de så kallade plusjobben. Regeringen har 

beslutat om att 20 000 plusjobb ska skapas för att höja kvaliteten i den offentliga sektorn 

under två år. Tanken är att personer som varit arbetslösa i mer än två år ska in i 

verksamheterna för att se och lära samt utföra varierade arbetsuppgifter. Det kan handla om 

arbetsuppgifter som försvunnit vid tidigare besparingar inom offentlig sektor eller 

arbetsuppgifter som skulle öka eller förbättra servicen till allmänheten. En av informanterna 

hade förhoppningar på projektet att det skulle öppna ögonen på arbetstagare, 

verksamhetschefer och på politiker.   

 

”Jag hoppas ju nu när dom här plusjobben kommer att man via dom får upp 
ögonen att man kan använda det för att visa, eller titta så här bra kan vi 
egentligen ha det och då kanske vi måste inse att vi ändå måste skapa mer luft”. 

 

Med detta menar informanten kanske att man på detta sätt kan bli medveten om vad som 

fattas i omsorgen idag, det där lilla extra, som är så viktigt. Vi ställer oss frågan om det är så 

att man med tillfälliga arbetare måste visa att det behövs mer personal i vård och omsorg? 

Eller är detta ett tillfälle som ges för att vården är underbemannad idag? Kanske dessa 

plusjobbare kan bevisa vad vård- och omsorgspersonal försökt säga under en längre tid, det 

vill säga att det behövs fler personal för att ge omsorgstagarna den omsorg de har rätt till. 

Frågan är om detta leder till varaktig kvalitet i omsorgen eller om det endast är en 

tidsbegränsad kvalitetshöjning? Man kan också ifrågasätta vad dessa tillfälliga arbeten 

innebär för vård- och omsorgsyrkenas status, kommer dessa att höja statusen eller kommer de 

att sänka statusen? Man kan med viss försiktighet anta att den befintliga vård och 

omsorgspersonalen får tankar om huruvida deras yrkesval är ett viktigt arbete eller inte, då 

det plötsligt finns flera plusjobbare på arbetsplatsen som utför det som ordinarie personal inte 

hinner med. Intervjupersonen tyckte även att arbetet måste göras mer stimulerande. Genom 

enkla medel kunde man skapa bättre arbetsmiljöer för anställda att trivas i. Med mer personal 

kunde man underlätta för personalen samtidigt som man höjde kvalitén i omvårdnaden av 

äldre och funktionshindrade.  

 

” Man kan göra den här guldkanten på jobbet, så att man inte behöver springa 
med andan i halsen hela tiden och liksom känna när man kommer hem att man 
är helt slut, utpumpad att man inte orkar med sin egen familj gå och sova och 
så upp igen, det är inget liv egentligen. Det ska inte vara så, ett jobb ska vara 
roligt att gå till det ska kännas inspirerande och att man är kreativ, oj vad kul 
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idag ska vi göra det och det här. Det ska vara utvecklande hela tiden, det är så 
det ska kännas”. 

 

Av allt att döma är det nog inte så enkelt att förbättra arbetsmiljön med ökad bemanning. 

Detta alternativ skulle nog ha blivit genomfört redan för länge sedan om det hade funnits 

ekonomiska resurser. En informant uttryckte ett behov av en karriärstege inom yrket. Om man 

exempelvis är intresserad av palliativ- eller demens vård skulle möjlighet beredas att utbilda 

sig djupare på det området och sedan vidareförmedla sina kunskaper till sina medarbetare.  

Det skulle få till följd att personalen kände sig mer delaktiga i vården av de äldre och 

funktionshindrade. Författarna tror att om de anställda får möjlighet att påverka sin 

arbetssituation och verksamheten leder det till att arbetsglädjen blir större och engagemanget 

och effektiviteten ökar. Samtidigt innebär en höjd kompetens även krav på högre lön från den 

enskilde, men för att detta ska bli verklighet måste den nya kompetensen vara av vikt för 

verksamheten och för detta måste det finnas någon slags policy i verksamheten som ger 

möjlighet till avans om någon är beredd att genomföra en kompetenshöjning. Dessutom ska 

den nya kunskapen omsättas i praktiken och anammas av alla i verksamheten. På så sätt 

kommer den slutligen verksamheten till godo. Sociologen Anthony Giddens (1998) menar att 

arbetstillfredsställelsen i arbetet höjs om individen själv bland annat får ta ansvar för den egna 

arbetsinsatsen, att arbetet innehåller olika typer av uppgifter och att man har ett bra samarbete 

med andra personer. Giddens anser också att den anställde får utlopp för sin kreativitet men 

också att motivationen att utföra ett bra arbete ökar. En annan viktig statushöjande åtgärd är 

handledning enligt författarna. Syftet med handledning är att de handledda skall nå en 

yrkesmässig växt och identitet för att i sin tur säkra vårdkvaliten för patienten. Ett annat syfte 

är att stärka personalgruppens samarbete vid grupphandledning. Handledningen skulle 

genomföras av handledare utifrån, men också av personal i verksamheten med lång erfarenhet 

av yrket och med erfarenhetsmässiga kunskaper som skulle komma andra tillgodo. Det är 

viktigt att personalen känner att de har en yrkeskompetens och att de därför genom 

handledning blir medvetna om varför de handlar på ett särskilt vis i olika situationer 

(Petersson & Vahlne, 1997). Känner personalen att de har yrkeskompetens höjs automatiskt 

statusen inom yrket.  

 

Samtliga informanter är eniga om att det inte räcker med att göra prognoser och strategier som 

säger hur stort behovet av personal kommer att vara i framtiden. Alla är medvetna om att de 

viktiga yrkeskategorierna inom vård och omsorg måste höja sin attraktivitet för att locka ny 
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arbetskraft. En del i detta arbete har påbörjats genom att medvetet höja lönerna för 

undersköterskor och vårdbiträden, dels för att tjänsterna domineras av kvinnor och dels för att 

prioritera vård och omsorg. Vid ett intervjutillfälle ger en av politikerna följande kommentar 

till löneläget inom verksamheten: 

  
                         ”Jag tycker att det är helt på sin plats att de som jobbar inom vården 
  äntligen får höjda löner. Om du jämför metallarbetarens och vårdpersonalens 
  lön, så tjänar metallarbetaren lika mycket efter fyra arbetade helger som en  
  heltidsanställd undersköterska tjänar under en hel månad. Det är ju något 
  som är sjukt i systemet”. 

 

Vi tror att även om lönen är en faktor som kan öka arbetstillfredsställelse är det nog också 

sannolikt att de anställdas uppfattning om sin egen profession och som medarbetare har 

betydelse för motivation och trivsel. Det yrke och den verksamhet som blir positivt omnämnd 

vinner också förtroende i samhället. Den uppfattning som finns i samhället har stor betydelse 

för möjligheten att rekrytera till arbete och utbildning.  

 

 

Arbetskraft från annat land. 
En av frågorna som ställdes till informanterna var om de trodde på att kommunen kommer att 

måsta förlita sig på en arbetskraftsinvandring i framtiden. Två av personerna trodde inte på att 

detta ska bli aktuellt i kommunen men däremot i storstadsregionerna. Där får man redan idag 

plocka in folk från gatan för att klara bemanningen. När man har kommit i det stadiet så råder 

varken kvalitet eller kontinuitet i verksamheten. De informanter som ställde sig positiv till 

arbetskraftsinvandring ansåg dock att det inte blir någon större inflyttning, men eftersom 

befolkningen behöver öka så skulle en större satsning i näringslivet kunna ge skjuts till alla 

samhällssektorer. 

 

Naturlig arbetskraftsinvandring 

Det geografiska läget för studiekommunen har i alla tider inneburit en naturlig arbetskrafts- 

invandring. Kommunen angränsar till Finland och de flesta av invånarna i detta geografiska 

område är tvåspråkiga, det talas både svenska och finska. Många i området har valt 

möjligheten att arbeta i grannlandet, men bo kvar i hemlandet. Det mest förekommande i 

studiekommunen är finländare som arbetar i Sverige. Att ha arbetskraft boende i annat land 

innebär minskade skatteintäkter för kommunen på grund av att dessa arbetstagare betalar skatt 
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i sitt hemland. Om man ser på socialförvaltningens verksamheter kan man se att relativt 

många anställda kommer från andra sidan riksgränsen. Bland sjuksköterskorna är mer än 

hälften ursprungligen från Finland. Detta beror på att det varit brist på utbildade 

sjuksköterskor på svenska sidan under en längre tid, vilket har gett möjlighet till finländarna 

att få en tillsvidare anställning här. Samhällsutvecklingen i angränsande områden i Finland 

torde likna den som råder i studiekommunen, vilket på sikt leder till att Finland behöver sina 

landsmän i arbete och att lönerna på detta sätt trissas upp. Det skulle innebära problem på den 

svenska sidan om de anställda boende i Finland valde att arbete i sitt hemland. 

 

Språk, kultur och traditioner. 

Den arbetskraftsinvandring som sker naturligt i kommunen är inte förenad med några problem 

gällande språk, kultur och traditioner. Eftersom de flesta är tvåspråkiga kan man 

kommunicera med varandra och kulturen och traditionerna som råder är gemensamma för 

båda länderna. Kommer arbetskraften från Sydeuropa eller från någon öststat blir skillnader i 

kultur och tradition tydligare, eftersom dessa skiljer sig åt från länderna på Nordkalotten. Ur 

språklig synvinkel tar det betydligt längre tid skola in sig på arbetsmarknaden om man inte 

har kunskaper i det svenska språket. Yrkeslegitimationer är andra faktorer som fördröjer 

tillgängligheten till det arbete man har utbildning för.  

 

 

Studiekommunen år 2030. 
På den här frågan blev svaren mer avvikande från varandra. Två av informanterna var positiva 

inför framtiden och såg på den med tillförsikt. De trodde inte att befolkningen skulle öka i 

antal men ej heller minska alltför mycket. Turismnäringen trodde dessa skulle blomstra tack 

vare den vackra och orörda naturen. De hoppades på att utflyttade kommunbor skulle flytta 

tillbaka till kommunen för att ge deras barn en lugn och trygg uppväxt. Det multinationella 

företag som etablerar sig inom snar framtid i en grannkommun tror de ska ge en skjuts framåt 

även till denna kommun.  

 
”Jag är ju en sån där obotlig optimist jag tror på det. Titta på hur våran kommun ser 
ut var ligger den och allt det här finns det någon vackrare plats och leva på och låta 
ungarna växa upp och det är rent och fint man kan dricka vatten från bäcken”. 
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De flesta av informanterna trodde däremot att kommunerna i en glesbygd som denna var 

tvungna att samarbeta mer i framtiden. Samordning kommuner emellan är en fråga på 

agendan som blir mer aktuell på några års sikt om den negativa befolkningstrenden fortsätter. 

 
”Om vi inte klarar vård skola och omsorg upphör vi som egen kommun, vi måste 
givetvis samverka med både de andra kommunerna i våran närhet men också de finska 
kommunerna. Så det finns egentligen två scenarier, ett att vi har upphört att vara en 
egen kommun att vi har blivit så pass få och ett att vi kanske till och med har ökat i 
folkmängd och har bibehållit vår goda service och vår goda ekonomi som vi faktiskt 
har”. 

 
Detta visar att det finns en framtidstro för kommunen och att man är öppen för samverkan 

och samarbete för att de som bor kvar ska ha den service som behövs. I anslutning till 

intervjuns sista fråga berördes frågan om hur den framtida omsorgen om äldre- och 

funktionshindrade kommer att utvecklas. Vilka krav antar man kommer att ställas på 

kommunernas omsorgsuppdrag om 25 år? Människor som är fostrade på 1940- och 50 talen 

kommer kanske att ha andra krav på vård och omsorg än vad äldre människor har idag. Vi 

tänker oss att kravet på självbestämmande kommer att väga tungt i förväntningar på god 

omvårdnad. Representanten från en pensionärsorganisation menade att det pensionärerna 

efterfrågar idag är seniorboenden. Vidare ansåg informanten att kriterierna för att bli aktuell 

för ett särskilt boende är så hårda idag att det är många människor som hamnar mellan 

stolarna. Många multisjuka människor med hög ålder bor kvar i det egna hemmet med 

hjälpinsatser från hemtjänst och anhöriga. Ett seniorboende med egna lägenheter och 

gemensamma samlingslokaler där pensionärerna kan få den hjälp som är anpassad för varje 

enskild individ är många äldres önskan. Som det är idag är det många som blir sittande 

hemma utan någon som helst social kontakt enligt denne informant.   

 

 

Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur olika intressenter i en glesbygdskommun 

resonerar kring frågan om hur omsorgen om äldre och funktionshindrade ska kunna ha en 

tryggad försörjning av personal i framtiden. Finns en långsiktig planering eller strategi med 

adekvata åtgärder för att rekrytera ny kompetent personal samt bibehålla den som redan finns?  

Enligt många utredningar och rapporter från statliga verk och myndigheter tyder det på att det 

kommer att bli stor brist på personal inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Det låg 

i vårt intresse att som kommande yrkesutövare inom äldre- och social omsorg få vetskap om 
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hur stor problematiken kring detta är i vår närhet. Vi ansåg det troligt att det skulle vara ett 

problem eftersom andelen äldre hela tiden ökar i samhället och få unga söker sig till 

omsorgsarbetet. Till vår förvåning visade det sig att de vi valt att intervjua inte har den 

problembild som vi förutsatte att de skulle ha vad beträffar personaltillgången inom vård och 

omsorg. I alla fall inte under den närmaste tio års perioden. Däremot tror de flesta att det på 

längre sikt kommer att bli svårare att rekrytera personal till omsorgen av äldre och 

funktionshindrade. Dessa tankegångar kanske beror på att man förlitar sig på det relativt 

gynnsamma läge inom rekryteringen som dominerat i kommunen fram till idag. Man har 

tillgång till tämligen välutbildade vikarier, det finns omvårdnadsutbildning i kommunen, man 

värdesätter närheten till Finlands arbetsmarknad och man tillsätter även till viss del outbildade 

personer på vikariat. De outbildade är dock inte många till antalet och de flesta av dem har 

erfarenhet från yrket. Vård och omsorg är den typen av verksamhet som inte kan lämnas, utan 

problem måste lösas och på sikt är det en neråtgående spiral att ta in outbildad personal, vilket 

underminerar yrkets värde. Den kontinuerliga ökningen av utbildad omsorgspersonal som 

förekommer i kommunen är dock inte någon garanti för att rekryteringsbasen hålls stabil. 

Med tanke på den snedfördelade åldersstrukturen som råder kan man befara framtida 

dilemman, tillika det faktum att stor del av befolkningen inom snar framtid inte längre finns 

till arbetsmarknadens förfogande. Det kommunala uppdraget innebär ansvaret för 

sociallagstiftningen som exempelvis kan innebära beslut om personlig assistans där flera 

personer försvinner från vikariesidan? Dessutom tror vi att den enorma näringslivssatsning 

som är på gång i en grannkommun kan innebära omfattande ändringar på arbetsmarknaden i 

området. Problemen med rekrytering till vård och omsorg kan vara närmare än vad man kan 

ana.  I kommunen har man satsat mycket resurser på kompetenshöjande åtgärder och man har 

även försökt utveckla yrket att bli mer attraktivt med bl.a. arbetstidsmodeller och fler män i 

vården. Frågan är om dessa satsningar ger resultat i framtiden?  Mycket beror alltså på mot 

vilket håll samhällsutvecklingen leder.  

 

Brist på personal eller ekonomi kan frambringa nya former av omsorgsalternativ. Kommunen 

kanske kan tillhandahålla en grundläggande omsorg, sedan är det upp till varje omsorgstagare 

att betala extra för exempelvis städning och klädvård. Ett annat alternativ är att den privata 

omsorgen slår genom på marknaden. Här kan de som vill få omsorg efter sin 

betalningskapacitet. Människorna som är i hjälpbehov om 20 år har förmodligen andra krav 

på omvårdnad än vad som är fallet i dagsläget. Människor blir mer medvetna om sina 

rättigheter och vågar ställa högre krav. De har redan som unga vant sig vid en högre 



 39

levnadsstandard jämfört med vad ungdomar hade för exempelvis 100 år sedan. Morgondagens 

äldre har mest troligt bättre ekonomi än dagens på grund av att de flesta förvärvsarbetat i 

många år. I en verksamhet som är styrd av lagar vet man inte vilka förändringar som kommer 

att ske i framtiden. Ett icke önskvärt scenario är om omsorgen blir en klassfråga, där den som 

inte har ekonomiska resurser får begränsat med hjälp. Det är vi, genom våra politiker som kan 

påverka framtidens äldreomsorg.  Beslut om besparingar kan vara välgrundade ur ekonomisk 

synvinkel, men svåra att försvara inför dem som blir drabbade och tvingas ta konsekvenserna 

när resurserna inte räcker till.  

 

De grundläggande principerna för omsorgen om äldre och funktionshindrade är; 

självbestämmande- integritet, trygghet och valfrihet. Rätten att själv bestämma innebär att alla 

har en självklar rätt till att utforma sitt fortsatta liv. Trygghetsprincipen innebär att alla ska ges 

förutsättningar att känna sig trygga och att denna känsla är individuell, ingen annan kan 

bestämma någon annans trygghet. Valfrihet innebär att ingen ska känna begränsningar i 

möjligheterna att utforma sitt fortsatta liv, som exempelvis i frågan om boende och 

samhällsgemenskap. Dessa principer innebär att den enskildes inflytande utgör en viktig 

förutsättning i samband med det dagliga arbetet. För att uppnå alla mål som eftersträvas i 

omsorgen om äldre och funktionshindrade, krävs ett helhetsperspektiv. Hela människans 

behov måste tillgodoses i ett sammanhang med utgångspunkt från han eller hennes totala 

livssituation. Människan påverkas under hela sitt liv av den situation hon lever i och av vilka 

människor som finns i hennes närhet. Varje människa har en bakgrund som bidragit till att 

forma henne till just den hon är. Betydande är att försöka förstå vad som är viktigt för varje 

enskild person och utifrån detta göra sin bedömning. Dessa aspekter är särskilt viktiga när vi 

möter människor från annan kultur än vår egen. Även om vi inte delar deras synsätt och 

uppfattningar måste vi kunna förstå dem. Dessa principer belyser vilket mångskiftande arbetet 

är inom människovårdande verksamheter. För detta krävs en kompetent personal med 

erforderliga kunskaper inom många områden. Tillräckligt med personal i grupper med låg 

personalomsättning ger både kontinuitet och kvalité i omsorgen, men om tillståndet är det 

motsatta undermineras omsorgen om äldre och funktionshindrade i landet. 

 

Vi ställer oss frågan om kvalité ska behöva ställas mot kvantitet. Vilken vård och omsorg har 

vi råd, eller rättare sagt, vilken vård och omsorg ska vi ta oss råd till i framtiden? 

Socialstyrelsen (2003) beskriver att ett genomgående mönster idag är att omsorgstagare är 

mer nöjda än medborgare i allmänhet. Vidare beskriver man att de som är beroende av 
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medierna för sin information, t.ex. storstadsbefolkningen, är mer negativa till omsorgen om 

äldre och funktionshindrade än de som bor i mindre samhällen där den personliga 

kommunikationen har större betydelse för opinionsbildningen. Kommer svenskarnas krav på 

god vård och omsorg att påverka de styrande, eller kommer svenskarna att behöva inse att 

detta inte är en självklar medborgerlig rättighet utan snarare att var och ens ansvar att 

ombesörja sig med? Tendenserna i samhället gällande demografi och personalrekrytering 

visar på att anhöriga åter kommer att få ett naturligt ansvar över sina gamla och sjuka 

släktingar.  

 

Vad vi kan se utifrån studien är att beslutsfattare och tjänstemän är medvetna om att problem 

med rekrytering kan bli aktuell men att detta inte är något som kommer att ske inom närmaste 

åren. Man har heller inte någon egentlig långsiktig planering för detta utan förlitar sig bland 

annat på en rekryteringsbas som kontinuerligt tillkommer varje år från 

omsorgsutbildningarna. Alla anser dock att man måste öka attraktiviteten i vård och 

omsorgsarbete för att intressera yngre människor att söka sig dit, genom höjda löner, god 

arbetsmiljö, ändrade attityder, anpassad sysselsättningsgrad och mer inflytande. 

Kompetenshöjning är alla beredda att lägga resurser på eftersom man anser att detta bidrar till 

kvalité för både arbetstagare och verksamhet. Och det är väl så att dessa är lågstatusyrken i 

dagens samhälle, var man ständigt proklamerar för att alla ska satsa på akademiska 

utbildningar för att få ett bra arbete. När det gäller utbildningen av undersköterskor så kan den 

förslagsvis ändras till en mellanform mellan undersköterska och sjuksköterska med 

legitimation för att svara upp mot morgondagens vård och omsorgsbehov samtidigt som det 

eventuellt också höjer statusen. Social omvårdnad tillsammans med medicinsk kompetens ger 

undersköterskan anpassning till omsorg om äldre och funktionshindrade.  

 

Sammanfattningsvis gav studien en inblick i hur olika intressenter resonerar kring frågan om 

kommande personalrekrytering. Även om vårt antagande om problematik kring 

frågeställningen inte bekräftades av informanternas så tror vi ändå att det är på sin plats att 

inte se allt för lättvindigt på frågan, eftersom situationen snabbt kan ändras beroende på vad 

som händer i samhället. Det är trots allt en av de största utmaningar som offentliga sektorn har 

och det ser man genom att regeringen nu satsar enorma summor pengar på personal- och 

kompetensförsörjning. Kommer dessa satsningar att bidra till höjd status, fler yngre anställda 

och bättre arbetsmiljö, eller ger de bara ökad tillgänglighet. Kommer ungdomar som väljer 

omvårdnadsprogrammet att känna att de sökt sig till ett unikt yrke? Det är uppenbart att det 
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måste satsas engagemang i frågorna både på nationell och kommunal nivå för att positiva 

resultat ska kunna uppnås. Våra förhoppningar är dock att du, jag, politiker och beslutsfattare 

gemensamt kan frambringa en attraktiv arbetsplats inom omsorgen om äldre och 

funktionshindrade där kvalitén och kompetensen ger omsorgstagarna en värdig och 

meningsfull vardag. 
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     Bilaga 1 
 
XXXXXXX den 29 september 2005 
 
 
 
Information gällande kommande examensarbete i social omsorg. 
 

Ett aktuellt problem för många av landets kommuner, är att nyanställa och bibehålla en stabil 

personalförsörjning inom den kommunala omsorgen om äldre och funktionshindrade. Det 

handlar om att täcka både pensionsavgångar för de s.k. fyrtiotalisterna och även att kunna 

höja kvaliteten i verksamheten genom att anställa personal med rätt kompetens. Tendensen 

visar idag ett minskat antal sökande till bl.a. det gymnasiala omvårdnadsprogrammet och 

detta leder på sikt till otillräcklig rekryteringsbas. Personalen som idag arbetar inom 

omsorgsverksamhet har relativt hög medelålder och problem finns att locka unga till dessa 

yrken, och även att få dessa att stanna kvar. Detta är ett dilemma som ställer krav på 

kommunerna att planera långsiktigt för sin kompetens- och personalförsörjning.  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om en liten glesbygdskommun, som i detta fall xxxxx 

har resurser att möta dessa frågeställningar. Hur kan man långsiktigt planera in adekvata 

åtgärder för att rekrytera ny kompetent personal? På vilket sätt? Vilka konsekvenser får detta 

för brukarna? Uppsatsen är tänkt att bli en analys av nuläge och av kommande behov gällande 

berörda frågeställningar samt möjliga förslag på lämpliga åtgärder för att lösa dessa. Vi tror 

att denna problematik gällande framtida personalrekrytering inom vård- och omsorgs sektor är 

något som politiker, tjänstemän och omsorgspersonal anser vara nödvändig att få ökad 

kunskap om.  

 

Författare till examensarbetet är Karl-Erik Harnesk och Katarina Wälimaa, båda studerande 

på Sociala omsorgsprogrammet, vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska 

universitet. 

Eventuella synpunkter, önskemål eller invändningar berörande vårt uppsatsområde, kan 

lämnas till: 

Karl-Erik Harnesk   Katarina Wälimaa  

Tel. 520 41 eller 070- 688 96 80  Tel. 773 13 eller 070-513 78 88 

e-mail: karhar-2@student.ltu.se  e-mail: katarina.vlimaa@telia.com 
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     Bilaga 2 
C-uppsats      
Intervjuguide 
 
 
 
 

1. Hur ser rekryteringsbehovet ut i dagsläget? Om 5 år resp. 10 år? 
 

2.   Hur ser åldersstrukturen ut på personalen inom vård och omsorg? 
 

 
3. a. Finns det vikarier att tillgå vid behov?  

b. Vid sommarsemestrar? 
 

4. Har kommunen någon strategi för kommande personalrekrytering nu när 40–talisterna 
börjar gå i pension? 

 
5. Enligt statistik minskar intresset bland ungdomar att söka sig till omsorgsutbildningar. 

Hur kan man göra arbetet inom vård och omsorg mer lockande för ungdomar att söka 
sig till? 

 
6. Tror Du/Ni att kommunen måste förlita sig till arbetskraftinvandring i framtiden? 

 
7. Hur tror Du att det ser ut i kommunen år 2030? 

 
 
 
 


