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Förord
Välfärdssektorn behöver de bästa medarbetarna. För att kunna fortsätta
att leverera skola, vård, omsorg, teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet måste arbetsgivarna få kompetenta medarbetare att
trivas och vilja stanna kvar, samtidigt som de lockar unga att söka sig till
välfärdsjobben.
För första gången presenterar nu Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
en övergripande prognos för hela välfärdssektorn: kommuner, landsting/regioner samt privata utförare. Prognosen visar inom vilka områden de största
rekryteringsbehoven finns och vilka yrkesgrupper som har bäst möjligheter
att få jobb inom de närmaste åren. Vi redogör även för samhällstrender som
påverkar rekryteringsbehoven samt presenterar de arbetsgivarpolitiska utmaningar som sektorn står inför.
Rapporten ingår i SKL:s kommunikationssatsning Sveriges Viktigaste
Jobb som bland annat syftar till att öka kunskapen om de viktiga jobben i
välfärdssektorn. Satsningen sker parallellt med SKL:s uppdrag att påverka
utbildningssystemet så att utbildningarna motsvarar de behov som arbetsgivarna har.
Vår förhoppning är att rapporten ska kunna användas både som underlag
för en debatt om välfärdssektorns rekryteringsutmaningar, samt – med sitt
nationella perspektiv – vara ett komplement till de lokala och regionala prognoser som våra medlemmar själva gör.
Välfärdssektorn är en framtidsbransch. Här finns jobben för den som vill
göra skillnad, Sveriges viktigaste jobb.
Stockholm i december 2011

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting
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Bilaga. Hur har vi gjort prognosen?

Sammanfattning
Välfärdssektorn behöver rekrytera över 420 000 medarbetare under perioden 2010 till 2019. Det beror på stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
Dessa yrkesgrupper har särskilt goda utsikter att få jobb inom den närmaste tioårsperioden.
>> Förskollärare
>> Lärare i till exempel matematik, teknik och yrkesämnen, vissa språk samt
speciallärare
>> Teknisk nyckelkompetens som ingenjörer och bygglovshandläggare
>> Undersköterskor
>> Vissa specialistsjuksköterskor, till exempel narkos, psykiatri, röntgen,
operation, intensivvård och vård av äldre
>> Specialistläkare, särskilt inom psykiatri och allmänmedicin
>> Tandläkare utanför storstadsområden och studieorter
Andelen äldre och unga i befolkningen kommer att öka, vilket skapar större
efterfrågan på välfärdstjänster. De regionala skillnaderna i rekryteringsbehov är stora. I glesbygdskommunerna blir andelen äldre i befolkningen allt
större, vilket skapar stora behov i bland annat äldreomsorgen. I storstäderna
ökar däremot behoven av personal i förskola och skola mer än i andra delar
av landet.
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Sammanfattning

De demografiska förändringarna ställer stora krav på att välfärdstjänsterna fortsätter att förbättras och effektiviseras. Ny teknik och IT-utveckling,
nya läkemedel och behandlingsmetoder samt nya kommunikationsmöjligheter gör detta möjligt samtidigt som det skapar nya välfärdsjobb med krav
på nya kompetenser hos medarbetarna.

Bra måste bli bättre

Rätt kompetens är
en framtidsfråga
för välfärdens
arbetsgivare.

Rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare. Undersökningar visar att medarbetarna i kommuner och landsting är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med sina jobb och arbetsplatser. Men
för att kunna locka människor med rätt kompetens att söka sig till välfärdssektorn måste kommuner och landsting hela tiden utvecklas för att bli ännu
bättre och mer attraktiva arbetsgivare. En viktig del av detta är att marknadsföra alla de intressanta jobb som finns i sektorn.
Goda arbetsinsatser ska premieras. Kommuner och landsting måste ha
konkurrenskraftiga löner och den enskilde medarbetaren ska kunna se en
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tydlig koppling mellan prestation och lön. Många arbetsgivare måste individualisera lönerna i större utsträckning än idag.
Ledarskapet behöver stärkas. De närmaste 10 åren kommer 15 000 av de
37 000 chefer som finns i kommuner och landsting att ha nått pensionsålder.
För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att
välfärdssektorn både kan locka till sig duktiga chefer och utveckla de potentiella ledare som redan jobbar i sektorn.
Fler ska få jobba mer om de önskar. Att erbjuda fler medarbetare heltid gör
arbetsgivarna mer attraktiva samtidigt som det ger positiva effekter i form
av minskade rekryteringsbehov och bättre kontinuitet för brukarna.
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1

Rekryteringsbehov
i välfärdssektorn
>> Var fjärde anställd i Sverige, 1,1 miljoner människor,
arbetar idag inom välfärdssektorn.
>> I genomsnitt beräknas 42 000 nya medarbetare om året rekryteras
under perioden 2010 till 2019.
>> Rekryteringsbehovet beror på stora pensionsavgångar och en större
efterfrågan på välfärdstjänster. Skälen till att behovet av välfärd
ökar är att det blir fler äldre och fler barn i befolkningen.
>> Totalt kommer mer än en tredjedel av medarbetarna att vara nya
2019 jämfört med 2010.

Fler medarbetare behövs i välfärdssektorn
när befolkningen blir äldre
Mellan 2010 och 2019 ökar både andelen äldre och andelen barn i befolkningen, vilket innebär att efterfrågan på välfärdstjänster ökar. Antalet anställda i sektorn behöver därför öka med ungefär 90 000 fram till 2019, varav
cirka 65 000 till det kommunala området och 25 000 till landstingsfinansierade verksamheter. Både de verksamheter som kommuner och landsting

90 000 fler anställda
fram till 2019
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bedriver i egen regi och de företag, stiftelser och andra som utför offentligt
finansierade välfärdstjänster behöver nyrekrytera.

Många medarbetare går i pension
Cirka 330 000 personer når pensionsålder mellan 2010 och 2019. Av dessa
jobbar 290 000 inom kommuner och landsting och 40 000 hos andra offentligt finansierade utförare. Det största antalet pensionsavgångar kommer att
ske fram till år 2014.
figur 1. Mer än var tredje anställd i välfärdssektorn kommer att gå i pension under
år 2010–2019.

Totalt antal anställda
i välfärdssektorn år 2010
(1 075 000)
Antal som kommer
att gå i pension
år 2010–2019 (331 000)
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I andel av nuvarande anställda är pensionsavgångarna störst på området
service där mer än fyra av tio (41 %) går i pension fram till 2019.
figur 2. Andel som går i pension mellan 2010 och 2019 inom respektive verksamhetsområde.
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Förskola
och skola

Socialtjänst

Hälso- och Tandvård
Kultur Teknik och
sjukvård
och fritid samhällsbyggnad

Service

Välfärdssektorn behöver rekrytera
över 420 000 personer
Den rekryteringsprognos som presenteras i denna rapport omfattar hela
välfärdssektorn, det vill säga kommuner, landsting/regioner eller verksamheter finansierade av dessa. Prognosen har fokus på yrken och kompetenser
som behövs i sektorns kärnverksverksamheter.
Var fjärde anställd i Sverige, 1,1 miljoner människor, arbetar i sektorn.
Av dessa arbetar 700 000 i kommuner, 250 000 i landsting/regioner och
125 000 hos privata utförare.
Totalt behöver cirka 422 000 personer rekryteras till välfärdssektorn
mellan 2010 och 2019 som en följd av pensionsavgångar och ökad efterfrågan
på välfärdstjänster. Rekryteringsbehoven skiljer sig mycket mellan olika regioner och olika verksamheter.
Störst i antal är rekryteringsbehovet i socialtjänst/äldreomsorg samt i
förskola/skola. Dessa verksamheter svarar för närmare hälften av det totala rekryteringsbehovet, cirka 100 000 vardera. Det innebär att en tredjedel av medarbetarna i skolan, förskolan och omsorgen kommer att vara nya
2019 jämfört med 2010. Näst störst rekryteringsbehov i antal har hälso- och
sjukvården, där drygt 80 000 personer beräknas behövas. Det innebär att
en dryg tredjedel av medarbetarna (36 %) kommer att vara nya 2019 jäm-

Behoven skiljer sig
mellan olika regioner
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fört med 2010. Andelen nyanställda inom området service är ännu högre,
46 procent.
figur 3. Antal anställda år 2019 i olika verksamheter.
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Totalt antal anställda 2019
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Källa: SKL

I sektorn finns också stöd- och ledningsfunktioner som är viktiga för verksamheten. Det är till exempel ekonomer, jurister, HR- och personalfunktioner, kommunikatörer, administratörer och chefs- och ledningsfunktioner.
Enligt prognoser från andra bedömare kommer det på arbetsmarknaden i
stort att råda balans mellan tillgång och efterfrågan på civilekonomer, personalvetare och jurister de närmaste åren. Behoven kan dock skilja sig både
mellan arbetsgivare och mellan olika regioner. Vad gäller chefer, har SKL i
en tidigare rapport konstaterat att 15 000 av 37 000 chefer i kommuner och
landsting kommer att gå i pension under den närmaste tioårsperioden.1

Utbildningssystemet måste anpassas efter välfärdsbehoven

Kommuner och
landsting har
en stor andel
högutbildade
medarbetare.
Not. 1.
Chefer i kommuner och landsting, feb. 2011.

Verksamheten i välfärdssektorn är kunskapsintensiv. Kommuner och landsting har en stor andel högutbildade medarbetare. Nästan hälften av de anställda inom kommunerna och närmare 70 procent av de anställda inom
landstingen har minst en eftergymnasial utbildning. Det kan jämföras med
den privata sektorn där andelen är drygt 30 procent. Det är viktigt att dimensioneringen av utbildningar som ska förse välfärdsområdet med arbetskraft
är anpassade för framtida behov av välfärdstjänster. Det gäller både högskoleutbildningar, andra eftergymnasiala utbildningar och gymnasieutbildningar.
Flera aktörer har ett ansvar för att utbildningssystemet kan möta välfärdssektorns kompetensbehov. Utbildningsanordnare bör ha ett nära samarbete med arbetsgivare för att säkra att utbildningarna matchar de behov
som finns i skolan, vården, omsorgen och övriga välfärdsverksamheter. Ar-
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betsgivarna måste förse universitet och högskolor med prognoser över rekryteringsbehoven.

1,1 miljoner arbetar i välfärdssektorn
I den här rapporten är verksamheten inom välfärdssektorn indelad i sju
olika huvudgrupper: skola/förskola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, teknik/samhällsbyggnad, service samt kultur/fritid. I socialtjänst ingår äldreomsorg. Nedan presenteras en uppdelning av rekryteringsbehovet
per verksamhetsområde. I kapitel 5 finns mer detaljerade prognoser där rekryteringsbehoven är uppdelade per yrkesgrupp. Stöd- och ledningsfunktionerna är inte inkluderade i de sektorsvisa prognoserna men finns med i
prognosen för det totala välfärdsområdet.

tabell 1. Välfärdssektorns rekryteringsbehov.
Anställda
2010

Anställda
2019

Pension
eringar
2010–2019

1 075 000

1 166 000

331 000

422 000

296 000

318 000

87 000

109 000

Socialtjänst

286 000

316 000

76 000

106 000

Hälso- och sjukvård

223 000

242 000

62 000

81 000

Tandvård

24 000

26 000

8 000

10 000

Kultur och fritid

22 000

23 000

6 000

7 000

Teknik och samhällsbyggnad

31 000

33 000

9 000

11 000

Service

75 000

81 000

31 000

37 000

Totalt
Förskola och skola

Rekryteringsbehov
2010–2019
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Här finns jobben
i välfärdssektorn
Välfärdssektorns arbetsgivare behöver locka de bästa medarbetarna för att
kunna erbjuda vård, skola, omsorg och teknisk service av högsta kvalitet.
Här lyfter vi några yrkesgrupper med särskilt goda utsikter att få jobb inom
den närmaste tioårsperioden.

Yrkesgrupper med goda utsikter

>> Förskollärare
>> Lärare i till exempel matematik, teknik och yrkesämnen, vissa
språk samt speciallärare
>> Teknisk nyckelkompetens som ingenjörer och bygglovshandläggare
>> Undersköterskor
>> Vissa specialistsjuksköterskor, till exempel inom narkos, psykiatri,
röntgen, operation, intensivvård och vård av äldre
>> Specialistläkare, särskilt inom psykiatri och allmänmedicin
>> Tandläkare

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn 17

Kapitel 2. Här finns jobben i välfärdssektorn

Mycket bra arbetsmarknad för förskollärare
Förskollärare är ett framtidsyrke. Redan idag är det svårt att rekrytera
förskollärare på många håll. Fler barn i kombination med att det pedagogiska uppdraget i förskolan har förstärkts innebär att efterfrågan
kommer att öka ytterligare och att det kan bli brist på förskollärare.

29 000 förskollärare
behöver rekryteras

Inom förskolan pågår stora förändringar. Trenden är att det pedagogiska
uppdraget förstärks och fokus på barnens lärande ökar. Det innebär att förskollärarens roll stärks och att andelen förskollärare behöver öka. Samtidigt
ökar antalet barn i förskole- och grundskoleåldern fram till 2019. Sammantaget innebär detta att ungefär 29 000 förskollärare kommer att behöva rekryteras fram till år 2019. Detta kan bli problematiskt mot bakgrund av att
det, under flera år, har utbildats för få förskollärare.
För att möta kommande behov av förskollärare
behövs flera insatser:
>> Fler platser på förskollärarutbildningen.
>> Fortsatt positiv utveckling med fler sökande till utbildningen.
>> Yrket behöver marknadsföras mer.
>> Bättre möjligheter för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare.

Ljus framtid för många lärare
Det kommer att vara en bra arbetsmarknad för lärare i till exempel matematik, teknik, vissa språk, yrkesämnen samt speciallärare. Om inte
flera insatser genomförs, kan skolorna få svårt att rekrytera tillräckligt
med lärare i de ämnen som skolorna efterfrågar.

Att ha en bra lärare är
den enskilt viktigaste
faktorn för en elevs resultat. Och för den som
lockas av läraryrket, ser
framtiden ljus ut.

Att ha en bra lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en elevs resultat.
Och för den som lockas av läraryrket, ser framtiden ljus ut. Med en ökande
andel barn och unga i befolkningen ökar behovet av till exempel yrkeslärare,
speciallärare, lärare i matematik, teknik och vissa språk, som spanska och
modersmål.
Införandet av snävare behörighetsregler och lärarlegitimation ställer
dessutom nya krav på vilken utbildning läraren behöver ha för att få undervisa i olika årskurser och ämnen. De nya kraven innebär att det kan bli svårt
att rekrytera behöriga lärare till vissa ämnen, särskilt i små kommuner, små
skolor och i glesbygd.
Sammantaget kommer det att behövas drygt 50 000 nya lärare till grundoch gymnasieskolan fram till 2019. Behoven skiljer sig mellan kommuner
och regioner.
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”Matematik kan bota hjärtesorg”
3 frågor till Tiina Salmela, matematiklärare på högstadiet på
Hjällboskolan i Göteborg.
Vad fick dig att vilja bli matematiklärare?
– Jag älskar matematik och drivs av viljan att föra mitt intresse och lust
till ämnet vidare till andra. Att lösa ett matematiskt problem kan vara ett
roligt spel som själen mår bra av, som till och med kan bota hjärtesorg.
Vad är roligast med ditt jobb?
– Jag vill få mina elever att förstå att det finns oändligt många vägar att
gå för att lösa ett problem. Och det är vägen till problemets lösning som
är viktigast, inte själva svaret. Det roligaste med jobbet är att se hur det
lyser i ögonen på den elev som plötsligt förstått hur något fungerar, att se
hur polletten trillar ner. Jag har jobbat som matematiklärare i tjugo år nu
och brinner fortfarande för det här.
Hur är du som lärare idag jämfört med när du började för 20 år sedan?
– Jag har förändrats mycket. Som mattelärare möter jag många barn
som tycker att ämnet är svårt. En del är nästan rädda. Det hanterar jag
på ett helt annat sätt nu än när jag började. Idag har jag en tydlig regel
för mig själv: att aldrig ställa ett barn inför ett problem där barnet inte
kan bidra till lösningen. Jag måste skapa uppgifter som är så pass öppna
att alla elever känner att de kan komma med en ledtråd till problemets
lösning.

Namn: Tiina Salmela
Yrke: Högstadielärare i matematik
på Hjällboskolan i Göteborg

För att möta skolornas behov av lärare behövs
insatser på flera områden:
>> Det sammanlagda antalet platser på lärarutbildningen behöver öka.
>> Lärarutbildningen måste utbilda de lärarkategorier som skolorna har
behov av. Den nya lärarutbildningen kommer att vara mer anpassad efter
skolornas behov än den tidigare vilket kan ha positiva effekter på matchningen men det är viktigt att studenter lockas att söka de utbildningsinriktningar där efterfrågan är störst.
>> Läraryrket behöver bli mer attraktivt eftersom skolan behöver de mest
motiverade medarbetarna. Mellan 2010 och 2011 minskade antalet sökande med 14 procent. Insatser görs för locka fler till läraryrket till exempel
stärka ledarskapet i skolan och utveckla olika typer av karriärvägar.
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Teknisk nyckelkompetens avgörande för
kommunal service
Möjligheterna för den som har teknisk kompetens och vill jobba i välfärdssektorn är många. De kommunala arbetsgivarna riskerar att få
svårt att rekrytera ingenjörer under perioden. Kommunerna har redan
idag svårigheter att rekrytera bygglovshandläggare.

”Jobbet ger ständigt nya
utmaningar.”
Katarina Södergren, Bygglovshand
läggare i Nacka kommun

Kommunerna behöver de närmaste åren rekrytera fler specialister till tekniska verksamheter som samhällsplanering, bygglovshandläggning och
infrastruktur – allt från planering av vägar till ansvar för vatten- och avloppsverk. Ingenjörer, tekniker och tekniska handläggare utgör omkring
två procent av samtliga anställda i kommunerna. Även om gruppen i antal
är liten så är det en strategiskt viktig yrkesgrupp, särskilt med tanke på att
kraven på kommunerna har ökat. Pensionsavgångarna är stora då närmare
hälften av ingenjörerna beräknas gå i pension under prognosperioden. Dessutom är rörligheten högre än för många andra yrkesgrupper. Även om många
studenter årligen utexamineras från tekniska utbildningar, är studenternas
kunskaper om de jobb som finns i välfärdssektorn liten. Konkurrensen med
den privata sektorn om teknisk kompetens är hård.
För att möta kommande rekryteringsbehov behövs flera insatser:
>> Kunskapen om tekniska yrken i välfärdssektorn behöver öka. Jobben
behöver marknadsföras och behoven lyftas.
>> Studie- och yrkesvägledare kan förses med mer och bättre information om
tekniska yrken i offentlig sektor
>> Kommuner och landsting kan använda praktik och feriearbeten för studenter på tekniska utbildningar som ett sätt att marknadsföra de yrken
som finns i sektorn.

Fler undersköterskor till vård och omsorg
när befolkningen blir äldre
Framtidsutsikterna är ljusa för den som vill jobba i vård och äldreomsorg. När efterfrågan på välfärd ökar i takt med att befolkningen blir
äldre, kan det på sikt innebära att många arbetsgivare får svårare att
rekrytera undersköterskor.
Med en ökad andel äldre i befolkningen kommer efterfrågan på vård och omsorg att öka. Mer än en fjärdedel av dem som idag arbetar som undersköterskor kommer att uppnå pensionsålder under prognosperioden. Det innebär
att efterfrågan på undersköterskor successivt kommer att öka, en utveckling
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”Det här är ett jobb där man
gör skillnad”
3 frågor till Mikael Eriksson, undersköterska, som tillsammans med
kollegan Mattias Nilsson tog silver vid yrkes-VM i London 2011.
Hur gick det till när ni kom tvåa i yrkes-VM?
– Vi vann först en regional uttagningstävling och gick vidare till SM
som vi också vann. Sen fick vi åka till London tillsammans med övriga
yrkeslandslaget. Att vi lyckades komma tvåa i vår klass är den häftigaste
upplevelsen i mitt liv hittills. Faktum är att vi ställde upp i den regionala
tävlingen redan för tre år sen. Men då gick det inte så bra. Den erfarenheten blev en slags aha-upplevelse. Jag förstod att det inte räckte att utföra
alla moment korrekt. Man måste vara bra på omvårdnad och bemötande
också.
Vad är roligast med jobbet?
– Jag valde vårdyrket för att jag ville jobba med människor och jag visste att jag skulle få jobb efter skolan. Inom hemtjänsten där jag jobbat en
längre period träffar jag spännande människor med långa liv och spännande erfarenheter att dela med sig av. Varje möte är unikt och det gör att
jag utvecklas hela tiden. Jag lär mig tolka signaler och förstå vilken slags
hjälp och umgänge de som jag besöker trivs med. Det roligaste är nog att
jag känner att jag verkligen gör skillnad. För en ensam äldre människa betyder det så mycket att jag sätter mig ner och lyssnar en stund.
Hur ser du på din egen yrkesframtid?
– Jag kommer att fortsätta inom vården. Om 5–10 år vore det roligt att
prova på att vara chef. Jag tror jag har de kvaliteter som krävs av en bra
chef. Man måste vara ödmjuk men ändå rakt på sak och ha sinne för organisation.

som förstärks av att allt fler arbetsgivare förväntas ersätta vårdbiträden med
undersköterskor, när de förra går i pension. Arbetsmarknaden ser på några
års sikt mycket bra ut för yrkesgruppen. De regionala skillnaderna kommer
dock att vara stora – behoven i glesbygd kommer att vara större än i storstadsområdena. Totalt behöver drygt 64 000 nya undersköterskor anställas
i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen fram till 2019.

Namn: Mikael Eriksson
Yrke: Undersköterska, Östersund

64 000 under
sköterskor behövs
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”Varje möte är unikt och
det gör att jag utvecklas
hela tiden.”
Mikael Eriksson, Undersköterska,
Östersund

För att möta kommande behov av undersköterskor
behövs flera insatser:
>> Det är angeläget att ungdomars intresse för vård- och omsorgsprogrammet fortsätter att öka. Ett sätt för kommuner och landsting är att visa upp
välfärdsjobben genom praktik- och praoplatser och feriejobb. Över
70 000 unga erbjöds sommarjobb i kommunerna 2011. Arbetsgivarna i
sektorn bör även fortsättningsvis använda denna möjlighet att visa upp de
viktiga välfärdsjobben.
>> Det behövs även fortsättningsvis många utbildningsplatser inom vuxenutbildningen för att komplettera ungdomsutbildningen. Idag står vuxenutbildningen för två tredjedelar av de nyutbildade undersköterskorna.
>> Det är viktigt med ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och
arbetsliv på både regional och lokal nivå för att garantera att utbildningarna håller hög kvalitet och attraherar unga.

Fler specialistsjuksköterskor behövs
Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda för specialistutbildade
sjuksköterskor med inriktning på vård av äldre, narkos, operation, röntgen, intensivvård och psykiatri. Det kan för några landsting bli svårt att
rekrytera specialistsjuksköterskor inom ett eller flera områden.
Varje år examineras cirka 2 000 specialistutbildade sjuksköterskor. Inom de
flesta inriktningar har antalet utbildade specialistsjuksköterskor ökat relaterat till befolkningen. Men de reguljära utbildningarna motsvarar inte fullt ut
de behov som finns i vissa landsting inom specialiteter som till exempel vård
av äldre, narkos, operation, röntgen, intensivvård och psykiatri. Landstingen
löser detta på olika sätt genom att stimulera sökande till prioriterade utbildningar med olika typer av bidrag. Några landsting tvingas köpa uppdragsutbildning från lärosätena för att möta behoven av specialistsjuksköterskor.
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Eftersom behoven skiljer sig mellan verksamheter och landsting är det
svårt att mer exakt förutsäga var efterfrågan kommer att överstiga tillgången framöver.
För att möta kommande behov av specialistsjuksköterskor
behövs flera insatser:
>> Fler högskoleplatser inom vissa specialiteter. Detta är ett statligt ansvar.
>> Ökat samarbete mellan lärosäten. Om inte behovet i ett landsting räcker
för att fylla en utbildning, kan lärosäten behöva gå samman och anordna
gemensamma utbildningar för flera landsting.
>> Högskolorna behöver anpassa utbildningarnas form och innehåll efter
både studenternas behov och den dagliga verksamheten i vården. Till
exempel bör möjligheterna till distans- och deltidsutbildning öka. Utbildningar kan behöva förläggas på andra orter. Regelverk bör ses över så att
inte sjuksköterskor med äldre utbildning stängs ute från fortsatta studier.
Stödet till studenterna, till exempel särskild handledning till dem som är
studieovana, kan förbättras.
>> Hur de teoretiska kunskaperna fungerar i den praktiska verksamheten bör
kontinuerligt följas upp. Exempelvis genom undersökningar med specialistsjuksköterskor som har arbetat ett par år efter studierna och deras arbetsgivare. Kunskaper om eventuella brister i den teoretiska utbildningen
måste föras tillbaka till utbildningsanordnarna.
>> Kommuner och landsting kan bli bättre på att göra långsiktiga prognoser
och förse lärosätena med kunskap om vilken kompetens de behöver.

Högskolorna behöver
anpassa utbildningarnas form och innehåll
efter både studenternas
behov och den dagliga
verksamheten i vården.
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Bra arbetsmarknad för läkare
Läkare har en bra arbetsmarknad. Tillgången på läkare förbättras under prognosperioden, men läkare måste förmås välja de specialiseringar där efterfrågan är störst, annars finns risk för brist på vissa typer av
specialistläkare, till exempel psykiatri och allmänmedicin.

Många läkare med
utbildning från andra
länder har rekryterats
för specialiseringstjänstgöring.

Sverige har under en längre period utbildat för få läkare i förhållande till efterfrågan. Många läkare med utbildning från andra länder har rekryterats
för specialiseringstjänstgöring. Eftersom arbetsmarknaden för läkare är internationell – många svenskar utbildar sig till läkare utomlands, och många
utländska läkare jobbar i Sverige är det svårt att exakt prognostisera hur
tillgången kommer att vara framöver. Men eftersom antalet utexaminerade
läkare ökar, bedöms möjligheterna att rekrytera läkare som goda. Det kan
dock bli problem att rekrytera läkare till vissa specialiteter, till exempel psykiatri och allmänmedicin.
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För att möta kommande behov av läkare behövs flera insatser:
>> Antalet läkare som examineras måste öka och arbetsgivarna måste se till
att den verksamhetsförlagda utbildningen håller hög kvalitet.
>> Arbetsgivarna bör bli bättre på att styra antalet platser för specialiseringstjänstgöring till de områden där behoven är störst och brist riskerar att
uppstå.
>> Läkare måste förmås välja de specialiteter där behoven är störst, till exempel psykiatri och allmänmedicin.

Ljus arbetsmarknad för tandläkare utanför studieorterna
Tandläkare kommer att ha stora möjligheter att få jobb framöver om
de väljer att arbeta utanför utbildningsorter och storstadsområden. I
storstäder och på studieorterna kommer efterfrågan att vara mindre.
Ungas förbättrade tandhälsa kan leda till minskat behov av tandvård. Pensionsavgångarna i tandvården är dock stora. Under prognosperioden går
var tredje anställd i tandvården i pension. Samtidigt har antagningarna till
tandläkarutbildningen successivt ökat de senaste fem åren. Sammantaget
beräknas att 1 000 nya personer varje år behöver rekryteras till tandvården
Totalt sett kommer det att vara balans mellan tillgång och efterfrågan på
personal inom tandvården. Men på vissa håll, främst i glesbygden, kan rekryteringsbehovet överstiga tillgången på personal framförallt när det gäller tandläkare.
För att möta kommande behov av tandläkare behövs flera insatser:
>> Antalet utexaminerade tandläkare bör hållas på nuvarande höga nivå.
>> Tandläkare måste lockas att söka jobb utanför studieorterna.
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3

Hur påverkar trenderna
i samhället rekryterings
behoven?
Samhällstrender

>> Fler äldre och unga i befolkningen ökar efterfrågan på välfärdstjänster.
>> Stora regionala skillnader i rekryteringsbehov och tillgång på
arbetskraft.
>> Generationsväxlingen skapar möjligheter för unga att få jobb i
välfärdssektorn samtidigt som arbetsgivarna tillförs ny kompetens
och nya perspektiv.
>> Rörligheten på arbetsmarknaden ökar.
>> Effektiviseringar görs, men det är svårt att beräkna hur de påverkar
rekryteringsbehoven.
>> Nya välfärdsjobb skapas.
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Fler äldre och fler unga i befolkningen…
”Vi behöver tekniker,
administrativ personal
och lärare. Men det
största bristyrket är nog
undersköterska.”

Sveriges befolkning ökar med ungefär en halv miljon människor mellan 2010
och 2019. Endast 20 procent av befolkningsökningen är i arbetsför ålder. Övriga är barn eller äldre. Detta kan jämföras med hur det sett ut historiskt.
Mellan 1980 och 2005 var 70 procent av befolkningsökningen i arbetsför
ålder. Det är framförallt antalet äldre som ökar kraftigt framöver. År 2029
kommer åldersgruppen 75–84 år att vara nästan 60 procent större än idag.

Göran Wikström, kommunchef Sorsele

…ökar efterfrågan på välfärd
Människor behöver välfärdstjänster under livets alla skeden, men behovet
är oftast störst för dem som är yngre än 20 år och äldre än 75 år. Ju fler barn,
ungdomar och äldre i befolkningen, desto större krav ställs på välfärden. Till
exempel är vård- och omsorgskostnaderna för en genomsnittlig 80-åring tre
gånger högre än för en 50-åring. Stora delar av dessa kostnader är personalkostnader. Behovet av skola och förskola ökar med fler barn och unga i befolkningen, vilket också ökar personalbehovet i skolan under perioden.
figur 4. Befolkningsutvecklingen för respektive åldersgrupper, index år 2010 = 100.
De unga och äldre, som efterfrågar välfärdstjänster, ökar kontinuerligt medan antalet
20–64-åringar endast ökar med totalt 3 procent de kommande 30 åren.
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Stora geografiska skillnader i rekryteringsbehov
Rekryteringsbehoven skiljer sig mycket mellan olika delar av landet och det
kan på många håll bli en utmaning att ersätta medarbetare som går i pension. Det blir allt fler äldre i befolkningen, framför allt i glesbygdskommunerna vilket gör att det kan bli svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.
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”Vi vänder befolkningskurvan
med invandring”
4 frågor till Göran Wikström, kommunchef i Sorsele kommun med
2736 invånare varav 350 är anställda av kommunen.
Hur är det att jobba med personalförsörjning i en glesbygdskommun
som Sorsele?
– Vår största utmaning är att vända befolkningskurvan. Under de senaste 20 åren har kommunen tappat två tredjedelar av befolkningen.
Dessutom har vi en hög medelålder och många som går i pension framöver.
Det säger sig självt att det blir svårt att ha ett gott utbud av välfärdstjänster när skatteintäkterna hela tiden sjunker. För några år sedan beslutade
vi oss för att satsa på arbetskraftsinvandring. Bland annat riktar vi oss till
ryssar från kommunens vänort Apatity i närheten av Murmansk. Vi vet
att intresset från rysk sida är väldigt stort.
Hur kom det sig att ni valde arbetskraftinvandring?
– Vi tar emot många flyktingar och har väldigt goda erfarenheter av att
vara ett mångkulturellt samhälle. Till exempel har vi tre boenden för ensamkommande ungdomar. Flera av dem har valt att stanna kvar, utbilda
sig och jobba i kommunen.
Inom vilket område har ni störst behov av arbetskraft?

Namn: Göran Wikström
Yrke: Kommunchef, Sorsele

”Vi tar emot många flyktingar och har väldigt
goda erfarenheter av att
vara ett mångkulturellt
samhälle.”
Göran Wikström, kommunchef Sorsele

– Vi har behov inom alla områden. Vi behöver tekniker, administrativ
personal och lärare. Men det största bristyrket är nog undersköterska.
Hur ser du på framtiden för Sorsele?
– Det har varit väldigt frustrerande att befolkningsantalet sjunkit
under så lång tid. Men jag tycker att vi har bra koll på läget genom de åtgärder vi planerar. Vi har också stora kvaliteter, till exempel fantastisk
natur, att erbjuda den som väljer att komma hit.

Välfärdens arbetsgivare måste konkurrera både med lokala arbetsgivare i
andra sektorer och med lockelsen i att flytta till större städer, där det finns
utbildningsplatser och goda möjligheter att välja mellan olika typer av jobb.
I storstäderna ökar samtidigt antalet barn och ungdomar, varpå behoven av
personal i förskola och skola blir större än i andra delar av landet.
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”Den som väljer vården har
fantastiska möjligheter”
3 frågor till Lisa Davidsson, chef för enheten för kompetensför
sörjning, Region Skåne.
Vilken typ av kompetens kommer vården att behöva i framtiden?

Namn: Lisa Davidsson
Yrke: Chef för enheten
för kompetensförsörjning,
Region Skåne

”Förutom den kompetens
vi redan har innebär
den medicinsk-tekniska
utvecklingen att vi kommer att behöva fler som
är specialiserade och
nischade inom till exempel IT och telemedicin.”
Lisa Davidsson, chef för enheten
för kompetensförsörjning, Region Skåne

– Förutom den kompetens vi redan har innebär den medicinsk-tekniska utvecklingen att vi kommer att behöva fler som är specialiserade och
nischade inom till exempel IT och telemedicin. Samtidigt gör nya arbetssätt att gränserna mellan olika yrkeskategorier blir mindre tydliga, och
många medarbetare behöver en bredare kompetens än vad de har idag.
Till exempel behöver en röntgensjuksköterska i framtiden även kunna
biomedicinsk teknik och en strålningssjuksköterska måste kunna mer
om röntgen.
Vad gör ni för att locka studenter att välja de områdena
där behoven är störst?
– Redan idag jobbar vi med erbjudanden om betald utbildning för dem
som vill specialisera sig inom vissa prioriterade områden. Det finns även
tankar om andra belöningssystem, till exempel en anställningspremie
för den som väljer att komma tillbaka och jobba efter avslutad specialistutbildning.
Hur ser du på framtiden?
– Vi har stora behov, men jag känner mig inte direkt orolig. Det gäller
bara att få unga att förstå vilka fantastiska möjligheter vi kan erbjuda.
Inom vården kan man kompetensutveckla sig åt nästan vilket håll som
helst. Vi har något för alla.

Generationsväxlingen skapar möjligheter
för arbetsgivarna…
Den demografiska utvecklingen innebär också nya möjligheter. I många
verksamheter behövs ny kompetens för att svara upp mot förändrade krav.
De som går i pension kan ersättas av medarbetare med aktuell utbildning
och andra kunskaper – så kallad kompetensväxling. När en yngre generation medarbetare med andra förväntningar och värderingar än de som slutar
kommer in på arbetsplatserna tillförs nya perspektiv.
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…och för de unga
I stora delar av landet överstiger antalet pensionärer som lämnar arbetsmarknaden det antal ungdomar som börjar jobba. I vissa glesbygdskommuner går fler medarbetare i välfärdssektorn i pension än som kommer nya på
hela den lokala arbetsmarknaden.
Detta innebär förstås goda möjligheter för de unga som gör entré på arbetsmarknaden att få jobb. I många glesbygdskommuner blir arbetsmarknaden särskilt ljus för den som vill arbeta inom äldreomsorgen. Även personer
med andra nyckelkompetenser som behövs för att klara den offentliga servicen, till exempel teknisk kompetens, tandläkare eller lärare kommer att ha
en god arbetsmarknad.

”Vi har stora behov, men
jag känner mig inte direkt
orolig. Det gäller bara att
få unga att förstå vilka
fantastiska möjligheter vi
kan erbjuda.”
Lisa Davidsson, chef för enheten
för kompetensförsörjning, Region Skåne

Rörligheten på arbetsmarknaden ökar
Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt och mellan sektorer och enskilda arbetsgivare. Arbetsmarknadsområdena blir större i takt
med att kommunikationerna förbättras. Även människors inställning har
förändrats – fler kan tänka sig att röra sig över större geografiska områden
och fler pendlar. Också rörligheten mellan arbetsgivare och sektorer ökar.
Den generation som nu gör entré har vuxit upp med en stor grad av valfrihet och kommer sannolikt att byta arbetsgivare betydligt oftare än tidigare
generationer.

Utveckling skapar effektivare arbetssätt…
Effektiviseringar och produktivitetsökningar är nödvändiga. Aldrig förr har
så mycket resurser satsats och så mycket offentligt finansierade välfärdstjänster utförts som idag. Men såväl förväntningarna som behoven ökar i
snabb takt. Under de närmaste tio åren läggs grunden för att klara den kraftiga ökning av äldre över 85 år som kommer att ske efter 2020. Det förutsätter
nytänkande, innovationer och utnyttjande av ny teknik. I många kommuner

Ökade behov av
välfärdstjänster
kräver nytänkande,
innovationer och
utnyttjande av ny
teknik.
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och landsting pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att åstadkomma
en bättre och effektivare verksamhet. Hur dessa förändringar kommer att
påverka behovet av personal är inte lätt att beräkna eftersom det är svårt att
förutse när och i vilka verksamheter produktivitetsökningar kommer att ske.
Några exempel på förändringar som kan påverka
behovet av personal:
>> Undervisning kan ske på distans i ämnen där det inte finns lärare att tillgå
i alla delar av landet.
>> Kunskapsutveckling och ny teknik gör det möjligt att ge vård och omsorg
på nya sätt. Vissa diagnoser kan ges på distans. Logopeder kan distansbehandla patienter med tal- och röststörningar. Personer som gjort enklare
operationer kan få rehabiliteringsstöd via videokonferenssystem. Det är
bara några av de otaliga exempel på förbättringar och effektiviseringar
som möjliggörs av den tekniska utvecklingen.
>> Utvecklingen går också mot att patienters och anhörigas inflytande i vård
och omsorg ökar, vilket har stor betydelse för vårdens resultat. Till exempel kan njurpatienter själva utföra dialys på sjukhusen på tider som passar
dem. Diabetespatienter kan sköta provtagning, rapportera och få återkoppling på sina provresultat utan att besöka sjukvården. Det ger naturligtvis en ökad frihet för den enskilda patienten men kan också innebära
att resurser frigörs i vården.

…och ger nya välfärdsjobb
”Det är roligt att jobbet hela
tiden förändras genom den
tekniska utvecklingen.”
Berit Olsson, biomedicinsk analytiker,
Skånes universitetssjukhus

Teknik- och IT-utveckling, nya kommunikationsmöjligheter, nya läkemedel och nya behandlingsmetoder innebär att kompetenskraven hela tiden
förändras i de flesta av välfärdssektorns verksamheter. Utvecklingen leder
både till helt nya välfärdsjobb och till att arbetsuppgifter omfördelas mellan
yrkesgrupper.
Inom vården är behovet av medarbetare med teknisk nyckelkompetens
avgörande för att Sverige ska fortsätta ha en vård som ligger i internationell
framkant. Logistiker, tekniker och beteendevetare används redan idag, och
behovet av dessa och andra kompetenser kommer att öka i vården.
Inom många områden behöver yrkesspecialiseringen fördjupas. Till exempel kommer den högspecialiserade vården att kräva allt mer specialistkunskaper hos såväl läkare som sjuksköterskor.
På andra områden behövs mer generalistkunskaper. Hemsjukvården inom
äldreomsorgen kommer att kräva allt mer av lagarbete och breda kunskaper
för att tillgodose behoven. I många kommuner ger servicekontor och kundtjänst kvalificerad service inom en rad områden, som avlastar handläggare i
olika verksamheter. Det kräver generalister som har kunskap på en mängd
olika områden.
På många områden har teknik- och metodutveckling lett till vidgade kompetensområden. Några exempel är skopister. Erfarna sjuksköterskor med
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särskild vidareutbildning utför självständigt endoskopiundersökningar
som i vanliga fall utförs av läkare. Ett annat exempel är erfarna biomedicinska analytiker som självständigt utför undersökningar, analyserar och gör
utlåtanden.

”Är man säker i sin roll blir
patienten trygg”
4 frågor till Berit Olsson, biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi.
Hur kom det sig att du blev biomedicinsk analytiker?
– Det var något av en slump. Jag hade egentligen tänkt bli sjukgymnast.
Men sen kom jag in på utbildningen till laboratorieassistent och när jag
väl började plugga kändes det bättre och bättre. Och nu har jag jobbat i
25 år.
Vad går ditt jobb ut på?
– Som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi arbetar jag med
att undersöka funktionen i kroppens olika organ hos patienter som har
problem med framför allt hjärta, lungor eller njurar. I många fall gör vi
EKG eller arbetsprov för att se hur hjärtat mår. Vi utför undersökningar
på lungorna för att studera lungfunktionen hos patienten. Vi gör även isotopundersökningar, då vi sprutar in ett radioaktivt ämne och tar bilder
med en gammakamera för att se hur ämnet tas upp i kroppen av till exempel skelett, hjärta eller tumörer.
Vad är roligast med jobbet?
– Det är roligt att jobbet hela tiden förändras genom den tekniska utvecklingen. Just nu breddar jag min kompetens inom röntgen, CT. Men
det allra roligaste är nog att jag får träffa så många patienter, allt från små
barn till äldre. Det är spännande och lärorikt att komma i kontakt med
människor som jag kanske aldrig hade fått träffa annars.

Namn: Berit Olsson
Yrke: Biomedicinsk analytiker på
Skånes universitetssjukhus

”Det är spännande och
lärorikt att komma i
kontakt med människor
som jag kanske aldrig
hade fått träffa annars.”
Berit Olsson, biomedicinsk analytiker,
Skånes universitetssjukhus

Hur lär man sig hantera människors oro?
– Är man säker i sin yrkesroll så ger man ett säkert intryck. Det tror jag
lugnar många patienter och gör att de känner sig trygga och väl omhändertagna.
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Bra arbetsgivare kan bli bättre
De prognoser som presenteras i denna rapport avser hela välfärdssektorn,
det vill säga kommuner, landsting/regioner och privata utförare.
I detta avsnitt behandlas frågor som rör kommuner och landsting/regioners roll som arbetsgivare.

Högt engagemang…
De mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden
finns i kommuner och landsting. Medarbetarna tycker jobbet är mer utmanande, ser mer fram emot att gå till jobbet och ser i högre utsträckning än
privat och statligt anställda betydelsen av vad de gör.

De mest engagerade och motiverade
medarbetarna på
arbetsmarknaden
finns i kommuner
och landsting.

…men sämre image
Mer problematiskt är att när samma medarbetare svarar på om deras arbetsplats har en god image i samhället så får arbetsplatserna i kommuner
och landsting lägre betyg. Det visar bland annat Svenskt kvalitetsindex
medarbetarundersökning, som sammanställts i SKL:s rapport Stolthet och
Fördomar.
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figur 5. Motivations- och imagefrågor. Index.

”För att klara personal
försörjningen måste vi
jobba målmedvetet och
professionellt för att bli
en ännu mer attraktiv
arbetsgivare.”
Lisskulla Lindström, personaldirektör
i Göteborgs stad

Index

Stat

Kommun

Landsting

Privat

100
80
60
40
20
0
Du känner dig
Du är villig att
motiverad i göra en extra insats
ditt arbete
om det behövs

Du ser fram
emot att gå
till arbetet

Du ser
Din arbetsplats har
betydelsen av
en god image/
det du gör
bild i samhället

Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Vad gör kommuner och landsting
för att bli mer attraktiva?
Rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare. Även om
medarbetarna är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med
sina jobb och arbetsplatser måste kommuner och landsting hela tiden utvecklas för att bli ännu bättre och mer attraktiva arbetsgivare. Det pågår utvecklingsarbete på många områden.
Stärka ledarskapet

Unga, potentiella
chefer efterlyser
också förebilder
i form av erfarna
chefer.

De närmaste 10 åren kommer 15 000 av de 37 000 chefer som finns i kommuner och landsting att ha nått pensionsålder. 7 000 av dessa kommer att
gå i pension under de närmaste fem åren. Intervjuer med potentiella chefer i
kommunala chefsaspirantprogram visar på ett antal viktiga faktorer för att
få fram fler unga chefer. Några sådana är att gradvis få växa in i chefsrollen, få
tydlig information om karriärvägar och att kunna växla mellan att vara chef
och specialist. Unga, potentiella chefer efterlyser också förebilder i form av
erfarna chefer.
Det finns en stor medvetenhet i kommuner och landsting om utmaningen att rekrytera framtida chefer. Det pågår en rad initiativ:
>> Många kommuner och landsting har utbildningar och trainee-program för
att utveckla framtida chefer. Dessutom finns satsningar på ledarskaps- och
mentorsprogram där flera kommuner samverkar.
>> Ett stort utbildningsprogram, ”Leda för resultat”, som riktar sig till ledningsgrupper och chefer i socialtjänst/äldreomsorg pågår. Just nu deltar
ledningsgrupper i 32 kommuner i satsningen som ska pågå i tre år.
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”Vi får mer genomslagskraft
med ett enhetligt budskap”
3 frågor till Lisskulla Lindström, personaldirektör i Göteborgs stad.
Vad är employer branding?
– Det handlar om att stärka sitt varumärke som arbetsgivare. Vi står
inför flera utmaningar, bland annat pensionsavgångar och en ökad konkurrens om arbetskraften. För att klara personalförsörjningen måste vi
jobba målmedvetet och professionellt för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Vi är övertygade om att vi får större genomslagskraft om vi har
ett enhetligt budskap.
Vad har ni för budskap?
– Vi har tagit fram ett arbetsgivarerbjudande som beskriver hur vi vill
att våra nuvarande och framtida medarbetare ska uppleva sina jobb. Erbjudandet är formulerat i tre meningar: ”Jag jobbar för en bra vardag för
alla göteborgare. Jag är med och utvecklar Göteborg. Jag kan välja många
intressanta jobb och karriärvägar.”

Namn: Lisskulla Lindström
Yrke: Personaldirektör
i Göteborgs stad

Hur jobbar ni konkret för att fler ska uppfatta ert budskap?
– Bland annat har vi tagit fram en kommunikationsplattform för vårt
varumärke som arbetsgivare. Det innebär ett kommungemensamt sätt att
kommunicera och synliggöra oss som arbetsgivare, till exempel i form av
annonsmallar och webbaserat introduktionsmaterial för alla nyanställda. Vi har också en gemensam strategi för hur vi når och lockar unga till
våra yrken och till utbildningar som leder till jobb hos oss.

>> SKL och Rektorsakademien startar vid årsskiftet 2011/2012 en praktisk
ledarskapsutbildning specialanpassad för rektorer som redan gått den
statliga rektorsutbildningen.
>> Varje år deltar ett antal högre chefer i SKL:s toppledarprogram, ett program som fokuserar på det strategiska ledaruppdraget i politiskt styrd
verksamhet.
>> SKL stödjer initiativ för att lyfta fram goda förebilder, bland annat genom
stiftelsen Ungt ledarskap som varje år delar ut stipendier till unga chefer
som visat prov på gott ledarskap.
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”Att erbjuda heltid är viktigt för
att bli en attraktiv arbetsgivare”
4 frågor till Jan Ericsson, personalchef i Avesta kommun med
1 800 anställda.
Varför drog ni igång ett projekt för att erbjuda samtliga
anställda heltid?

Namn: Jan Ericsson
Yrke: Personalchef i Avesta
kommun

”Vi vill gärna se en utveckling där fler kvinnor
väljer att gå upp i tjänstgöringsgrad så att vi
på det viset får en ökad
jämställdhet.”
Jan Ericsson, personalchef i Avesta
kommun

– Omfattande pensionsavgångar är en stor utmaning för oss, liksom
för många andra kommuner. Skillnaden är att våra pensionsavgångar ligger tidigare än vad som är fallet för de flesta andra. Vi är redan inne i en
period då vi måste rekrytera 100 personer om året för att klara personalförsörjningen. I ett sådant läge gäller det att göra sitt yttersta för att bli en
så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Som ett led i det arbetet bestämde
vi oss för att erbjuda alla medarbetare heltidstjänst. Vi vill att de ungdomar som funderar på att utbilda sig inom vården ska veta att kommunen
kan erbjuda heltidsjobb när de är klara.
Hur har det gått?
– I stort sett alla anställda som vill ha heltidsanställning har idag fått
det. Vi ligger också i topp bland kommunerna i Sverige när det gäller andel heltidsanställda. Det har förbättrat personalsituationen och underlättat för kommunen då vi inte behöver använda oss av timanställda i lika
stor utsträckning längre.
Hur går ni vidare med projektet?
– Vi kan inte slå oss till ro. Bara för att nästan alla är heltidsanställda
betyder ju inte det att alla verkligen arbetar heltid. Vi vill gärna se en utveckling där fler kvinnor väljer att gå upp i tjänstgöringsgrad så att vi på
det viset får en ökad jämställdhet.
Hur ser du på framtiden?
– Behoven är stora, om vi ska klara situationen räcker det inte att erbjuda heltid, vi vill skapa förutsättningar för att fler människor ska tycka
att det är attraktivt att bo och verka i Avesta. I framtiden kan jag tänka
mig att vi till exempel satsar på en speciell vårdutbildning för invandrare
och på att få olika universitet och högskolor att lägga utbildningar här.
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Fler ska få jobba mer om de önskar
Kommuner och landsting strävar mot att kunna erbjuda fler anställda heltid
eller ökad sysselsättningsgrad. Redan idag har arbetsgivaren skyldighet att
erbjuda de deltidsanställda som vill arbeta mer en heltidsanställning om det
är möjligt. Utvecklingen går sedan länge mot att fler arbetar heltid. Det är en
fråga om att vara attraktiva arbetsgivare. Men det kan också ge positiva effekter som minskade rekryteringsbehov och bättre kontinuitet för brukarna.
Svårigheten ligger i att bemanna en verksamhet med ojämn arbetsbelastning med få heltider i stället för många deltider. Det ställer krav på medarbetarnas vilja och förmåga att arbeta mer flexibelt, kanske även med andra
arbetsuppgifter eller på andra arbetsställen, och att oftare arbeta på helger
och kvällar. Denna förändring gäller i lika hög grad för den som sedan länge
arbetat heltid som för den som går upp från deltid till heltid.

Utvecklingen går
sedan länge mot att
fler arbetar heltid.
Det är en fråga om
att vara attraktiva
arbetsgivare.

Kommuner och landsting arbetar för att fler medarbetare
ska få jobba mer:
>> Många kommuner och landsting har fattat beslut om att erbjuda anställda
heltid eller önskad sysselsättningsgrad.
>> SKL har inlett ett gemensamt arbete med Kommunal för att stötta de
lokala arbetsgivarna för att fler ska få jobba mer.
>> Mellan åren 2000 och 2010 har andelen heltidsanställda i kommunerna
ökat med 11 procent och andelen heltidsanställningar i landstingen med
8 procent.
>> Under perioden 2000–2010 har antalet heltidsanställningar i kommunerna blivit 33 000 fler. Idag har ungefär 490 000 medarbetare en heltidsanställning.
>> Under perioden 2000–2010 har antalet heltidsanställningar i landstingen
blivit 17 000 fler. Idag har ungefär 200 000 medarbetare en heltidsan
ställning.
Goda arbetsinsatser ska premieras
Kommuner och landsting måste som alla arbetsgivare ha konkurrenskraftiga löner.
Det är viktigt att medarbetarna kan se en tydlig koppling mellan prestation och vad man får i lönekuvertet. Varje arbetsgivare har ett stort ansvar
att använda den individuella lönen för att premiera resultat och prestation.
Då måste också medarbetare och fackliga organisationer acceptera en lönespridning på arbetsplatserna. Hos många arbetsgivare fungerar detta bra
medan det på andra ställen finns mer att göra.
I den kommunala sektorn finns de avtal som ger störst utrymme för lokal
lönebildning och individuell lönesättning. Rapporter från både SACO och
Ledarna visar att individuell lönesättning är ett framgångsrikt arbetssätt
att minska löneskillnader mellan män och kvinnor. Avgörande för en bra individuell lönesättning är ett starkt ledarskap, med aktiva, närvarande chefer
som sätter upp tydliga mål, ser och värderar varje medarbetare och premierar bra arbetsinsatser. Därför är det arbete som pågår i sektorn för att stärka
ledarskapet bra även för att på sikt förbättra den lokala lönebildningen.

”Vi vill att de ungdomar som
funderar på att utbilda sig
inom vården ska veta att
kommunen kan erbjuda
heltidsjobb när de är klara.”
Jan Ericsson, personalchef i Avesta
kommun
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Kommuner och landsting arbetar för att utveckla
den lokala lönebildningen:

Lönerna i den kommunala sektorn
har ökat mer än
lönerna på övriga
arbetsmarknaden de
senaste två åren.

>> Lönerna i den kommunala sektorn har ökat mer än lönerna på övriga
arbetsmarknaden de senaste två åren. Enligt Medlingsinstitutet hade
kommunal sektor år 2009 löneökningar på 3,9 procent att jämföra med
näringslivets 3,2 procent. Motsvarande 2010 var 2,7 procent för kommunal sektor respektive 2,5 procent för privat.
>> Anställda i kommuner och landsting har de mest jämställda lönerna på
svensk arbetsmarknad. Med hänsyn tagen till ålder och yrkeskategori är
kvinnors löner i kommunerna 99,6 procent av männens. I landstingen
tjänar kvinnorna 95,2 procent av vad männen tjänar. Det är mer än i både
statlig och privat sektor.
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Bli bättre på att lyfta jobben och resultaten i verksamheten
En miljon medarbetare gör skillnad för medborgarna varje dag. Men det
finns ett glapp mellan hur medarbetarna i välfärdssektorn upplever sina
arbetsplatser och jobb, och hur de upplever att omvärlden ser på deras arbetsplatser. Detta glapp är viktigt att överbrygga. En angelägen insats är att
kommunicera resultaten av arbetet i välfärdssektorn, vad jobben innebär
och vilka villkor som finns.
Några insatser som görs:
>> SKL publicerar varje år öppna jämförelser mellan verksamheter för att
öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader. Jämförelserna sporrar ambitionen att nå bättre resultat och visar
goda exempel på hur man kan arbeta vidare.
>> Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex hur nöjda de som nyttjar välfärden
är med kommuner och landsting. Sedan den första mätningen för fem år
sedan har medborgarnas genomsnittliga nöjdhet med servicen ökat. Sektorn ligger bättre till än statliga myndigheter. Detta kan också ses som ett
mått på medarbetarnas insats.
>> Kommuner och landsting måste jobba med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Det är också, enligt en undersökning med personalcheferna i sektorn, en av de viktigaste uppgifterna för arbetsgivarna de närmaste åren.
>> Även SKL kan bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket för kommuner
och landsting. Därför driver SKL en fyraårig kommunikationssatsning
som ska öka kunskapen om jobben i sektorn och villkoren hos kommuner
och landsting som arbetsgivare.
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Sektorsvisa prognoser
Skola och förskola
>> Sammantaget beräknas drygt 10 000 nya medarbetare årligen
rekryteras till skola och förskola mellan 2010 och 2019.
>> Både skolan och förskolan genomgår stora förändringar som
påverkar rekryteringen av ny personal.
>> Införandet av snävare behörighetsregler och lärarlegitimation gör
att efterfrågan kommer att vara stor på bland annat speciallärare,
yrkeslärare och lärare inom matematik, teknik och vissa språk,
till exempel spanska och modersmål. Att locka till sig lärare med
behörighet i dessa ämnen är redan idag en stor utmaning för många
kommuner.
>> Inom förskolan förstärks det pedagogiska innehållet samtidigt som
barnkullarna ökar. Efterfrågan på förskollärare beräknas därför öka
under perioden.

10 000 nya medarbetare fram till 2019

Vilka arbetar inom skolan och förskolan?
Sammanlagt arbetar cirka 300 000 personer2 inom skolan och förskolan. Av
dessa är 170 000 anställda inom grund- och gymnasieskolan. Förutom lärare och rektorer finns en rad andra yrkesgrupper som arbetar i skolan, bland
annat barnskötare, elevassistenter, fritidspedagoger, studie-och yrkesvägledare förskollärare och kuratorer. Utöver detta finns också lärare i andra
kommunala verksamheter som till exempel SFI, Svenska för invandrare.

Not. 2.
Exklusive stöd- och ledningsfunktioner.
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Inom förskolan arbetar drygt 125 000 personer, varav de flesta är förskollärare och barnskötare.
Ökad konkurrens och mer statlig styrning påverkar
rekryteringsbehoven
Skolan och förskolan är verksamheter med ett växande antal privata utförare. Det ökade antalet skolor innebär att konkurrensen om personalen ökar
mellan olika arbetsgivare.
Under senare år har den statliga styrningen av skolan intensifierats genom bland annat införandet av en ny gymnasieskola, lärarlegitimation och
skärpta behörighetsregler och ny skollag med förstärkt pedagogiskt uppdrag
för förskolan. Allt detta är reformer som påverkar det framtida rekryteringsbehovet.
Lärarlegitimation och skärpta behörighetsregler innebär en begränsning
i vilka ämnen och årskurser en lärare får undervisa i. Mer resurser kommer
därför att behöva läggas på att rekrytera behöriga lärare och planera för vidareutbildning av lärare som redan idag är anställda men inte har behörighet att undervisa i vissa ämnen.
Störst rekryteringsbehov i förskola och grundskola

Antalet gymnasieungdomar minskar

Elevkullarnas storlek
förändras över tid vilket
ställer stora krav på
förskolans och skolans
förmåga att anpassa
verksamheten.

Bland gymnasielärarna är nästan hälften äldre än 50 år. Inom förskola och
fritidshem är andelen äldre betydligt lägre. Men eftersom antalet ungdomar
i gymnasieåldern minskar under perioden medan antalet barn i förskoleoch grundskoleåldrarna ökar, är rekryteringsbehovet ändå betydligt större i
förskolan och de lägre årskurserna.
Behovet av lärare till grundskolan bedöms öka under perioden. På grund
av drygt 3 000 pensionsavgångar årligen och ett ökat antal elever kommer
det att behövas cirka 42 000 nya grundskollärare fram till år 2019. Skolreformerna med skärpta behörighetsregler i skolan gör det dock svårt att helt
bedöma rekryteringsbehovet. Vissa kategorier av lärare kan bli svårare att
rekrytera, till exempel lärare i teknik, matematik och vissa språk, som spanska och modersmål, där efterfrågan redan idag är större än tillgången.
Elevkullarnas storlek förändras över tid vilket ställer stora krav på förskolans och skolans förmåga att anpassa verksamheten. Ökningarna i de yngre
årskullarna förväntas framförallt ske i storstadsområdena, vilket innebär att
behoven av personal kommer att vara större där än i övriga delar av landet.
Tillgången och efterfrågan på gymnasielärare i olika ämnen har inte varit
i balans på många år. Till exempel har det varit stor brist på lärare i yrkesämnen samtidigt som det varit överskott på vissa lärare i allmänna ämnen i
gymnasieskolan.
Behovet av lärare till gymnasieskolan kommer att minska på grund av
att antalet elever minskar kraftigt de närmaste åren. Eftersom cirka 1 500
lärare i gymnasieskolan når pensionsåldern varje år behövs ändå omkring
10 000 nya gymnasielärare under tioårsperioden. Dock skiljer sig behoven mellan ämnen och mellan olika delar av landet, vilket gör det svårt att
matcha de olika lärarbehörigheterna till behoven i skolorna. Generellt sett
råder det under perioden ett överskott på gymnasielärare. Därefter kommer
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behovet av gymnasielärare åter att öka när de större elevkullarna kommer
upp i gymnasieåldrarna.
Förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan
Inom förskolan pågår också stora förändringar. Det pedagogiska uppdraget
har tydliggjorts i förskolans nya läroplan som har barnens lärande i fokus.
Utvecklingen innebär sammantaget att efterfrågan på förskollärare kommer att öka med 13 000 personer fram till 2019. Ökningen beror dels på fler
barn och dels på att man vill öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal. Med 1 600 pensionsavgångar årligen betyder det att det behövs 29 000
nya förskollärare under en tioårsperiod
Barnskötarnas roll är alltjämt betydelsefull men antalet kommer successivt att minska. Cirka 10 000 barnskötare behövs de närmaste åren för att
ersätta delar av pensionsavgångarna.

29 000 nya förskol
lärare behövs

tabell 2. Förskola och skola.				

Förskola och skola totalt

Anställda
2010

Anställda
2019

Pensioneringar
2010–2019

Rekryteringsbehov
2010–2019

296 000

318 000

87 000

109 000

Förskollärare

65 000

78 000

16 000

29 000

Barnskötare

49 000

47 000

12 000

10 000

Fritidspedagoger

15 000

17 000

3 000

5 000

Grundskolan

98 000

109 000

31 000

42 000

Gymnasielärare

41 000

36 000

15 000

10 000

Övrigt skol- och förskolearbete

29 000

31 000

9 000

11 000

Socialtjänst
>> Socialtjänstens verksamheter innefattar till största del äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till funktionshindrade.
>> Sammantaget behöver cirka 10 000 nya personer rekryteras varje år.
>> Merparten, tre fjärdedelar, av rekryteringarna är undersköterskor
och vårdbiträden varav de flesta arbetar inom äldreomsorgen.
>> Efterfrågan på undersköterskor förväntas successivt öka och
utsikterna på arbetsmarknaden ser på några års sikt ljus ut för
yrkesgruppen. Totalt behövs 40 000 nya undersköterskor anställas
mellan 2010 och 2019.

Vilka arbetar inom socialtjänsten
Totalt arbetar cirka 290 000 personer3 inom socialtjänsten, det vill säga äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och stöd till funktionshindrade. Av

Not. 3.
Exklusive stöd- och ledningsfunktioner.
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dessa är 260 000 anställda av kommunerna. Inom äldreomsorg och funktionshinderområdet arbetar främst undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, biståndsbedömare, personliga assistenter, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster. Inom individ- och familjeomsorgen jobbar bland annat socialsekreterare, integrationshandläggare, kurator och psykologer.
Ökad efterfrågan av undersköterskor till äldreomsorgen

Även om de äldres
hälsa och livskvalitet
blir allt bättre kommer
efterfrågan på äldreomsorg att öka.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den demografiska utvecklingen. Antalet äldre förväntas öka under prognosperioden men
den största ökningen sker efter 2020. Totalt sett ökar antalet äldre med 35
procent mellan 2010 och 2030, från drygt 1 750 000 till knappt 2 350 000
personer. Även om de äldres hälsa och livskvalitet blir allt bättre kommer
efterfrågan på äldreomsorg att öka. Då verksamheten är personalintensiv
kommer även efterfrågan på personal successivt att öka.
Behovet av undersköterskor och vårdbiträden kommer att öka under tioårsperioden. Under de kommande tio åren bedöms behovet vara cirka 7 700 årligen. Framöver finns det dock starka skäl att anta att allt fler arbetsgivare kommer att ersätta vårdbiträden med undersköterskor, när de förra går i pension.
I likhet med hälso- och sjukvården finns det inom äldreomsorgen goda
möjligheter att med hjälp av ny teknik höja kvaliteten och göra effektiviseringar i verksamheten. Vi kan därför förvänta oss en fortsatt utveckling av
mer avancerade hjälpmedel som kan komma att öka livskvaliteten och förmågan att klara sig själv längre. Det är dock svårt att bedöma i vilken omfattning det kan påverka behovet av nyrekryteringar.
Tillgången till sjuksköterskor med grundutbildning förväntas motsvara
efterfrågan under perioden. Problemet för kommunerna kan vara att rekryteringsbehoven i landstingen av olika skäl blir större än prognostiserats och
att det därmed kan uppstå en konkurrenssituation som äldreomsorgen kan
få svårt att klara av.
Samtidigt som antalet slutenvårdsplatser minskar i landstingen ökar
kommunernas ansvar för de äldre. Två av tre kommuner har redan tagit
över ansvaret för hemsjukvården. Under prognosperioden kommer kommunerna sannolikt att ta över ansvaret i hela landet. Hemsjukvården ansvarar
för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boendeformer samt för kommuninvånare i alla åldrar som bor i eget boende.
Efterfrågan på personal inom individ- och familjeomsorgen
är relativt oförändrad…
Generellt sett bedöms rekryteringsbehovet inom individ- och familjeomsorgen kunna tillgodoses men regionalt kan det uppstå brister på vissa personalkategorier. Många mindre kommuner har redan idag svårt att på egen
hand svara upp mot allt mer specialiserade behov. Därför samverkar man på
många håll allt mer regionalt för att kunna erbjuda till exempel kvinnojour,
missbruksvård, jourverksamhet och familjerådgivning.
…liksom tillgången till personliga assistenter och rehabiliteringspersonal
Eftersom pensioneringarna bland personliga assistenter är förhållandevis
få under prognosperioden kommer det sannolikt inte att vara några större
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rekryteringsproblem. I takt med att äldreomsorgens behov av personal ökar
kan eventuellt en konkurrenssituation uppstå. Det totala rekryteringsbehovet av personliga assistenter bedöms uppgå till cirka 800 personer årligen.
Med en allt högre andel äldre kommer sannolikt behovet av rehabiliterande insatser att öka men inte med mera än att behovet kan tillgodoses. Behoven beräknas till cirka 300 personer per år.

tabell 3. Socialtjänst.
Pensioneringar
2010–2019

Rekryteringsbehov
2010–2019

Anställda
2010

Anställda
2019

286 000

316 000

76 000

17 000

19 000

7 000

9 000

112 000

125 000

27 000

40 000

Vårdbiträden

88 000

98 000

27 000

37 000

Personliga assistenter

24 000

27 000

5 000

8 000

9 000

10 000

2 000

3 000

Socialsekreterare

21 000

23 000

4 000

6 000

Övrigt socialt verksamma
personer

12 000

13 000

3 000

4 000

Socialtjänst totalt
Sjuksköterskor
Undersköterskor

Rehabiliteringspersonal

106 000

Hälso- och sjukvård
>> Hälso- och sjukvården kommer framöver att behöva rekrytera cirka
8 000 personer årligen. Av dessa är närmare 5 000 sjuksköterskor
eller undersköterskor och 1 100 läkare.
>> Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor och läkare förväntas
vara i balans med efterfrågan.
>> För de som väljer att vidareutbilda sig till specialistläkare eller
specialistsjuksköterska bedöms anställningsmöjligheterna vara
mycket goda.
>> Även de som väljer att utbilda sig till undersköterska har mycket
goda möjligheter att få jobb. Här finns risk för rekryteringssvårigheter i vissa regioner.

”Vi erbjuder våra
medarbetare intressanta
och viktiga jobb med goda
möjligheter att utvecklas.”
Maria Englund, personaldirektör
i Stockholms läns landsting

Vilka arbetar inom hälso- och sjukvården?
År 2010 hade den offentligt finansierade hälso- och sjukvården drygt 220 000
anställda4. Av dessa var 90 procent anställda i landstingen och 10 procent hos
privata arbetsgivare.
Av dessa 220 000 var 77 000 sjuksköterskor, 52 000 undersköterskor och
32 000 läkare. Andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården är till exempel sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, biomedicinska analytiker,
dietister, logopeder och sjukhustekniker.

Not. 4.
Exklusive stöd- och ledningsfunktioner.
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”Vi vill erbjuda ansvar
och utveckling”
3 frågor till Maria Englund, personaldirektör i Stockholms läns
landsting med drygt 40 000 anställda.
Vad är den största utmaningen för dig som personaldirektör?
– Det är att hantera att Stockholmsregionen hela tiden förändras genom att vi växer så kraftigt. Just nu blir vi cirka 30 000 fler varje år. I
takt med att regionen växer blir det allt viktigare för oss i landstinget att
knyta till oss medarbetare med den kompetens vi behöver. Politikerna
har tagit beslut om en framtidsplan för hälso- och sjukvården och dessutom bygger vi ett nytt sjukhus, Nya Karolinska, som ska vara klart och
ta emot de första patienterna under 2016. Utifrån det håller vi just nu på
att analysera och kartlägga vårt kompetensbehov.
Namn: Maria Englund
Yrke: Personaldirektör i
Stockholms läns landsting

”Stockholm har oerhört
goda förutsättningar
med en växande och
relativt ung befolkning.”
Maria Englund, personaldirektör
i Stockholms läns landsting

Hur långt har ni kommit?
– En sak är säker. Vi måste våga söka nya vägar och hitta nya lösningar. För det första gäller det att verkligen behålla våra medarbetare och
ta tillvara på den kompetens vi redan har. Kan vi hitta nya, effektivare
och mer stimulerande arbetssätt och arbetsuppgifter? Exempelvis kanske specialistsjukskörterskor kan utföra en del uppgifter som det idag är
läkare som tar hand om. För det andra blir sjukvården alltmer teknikintensiv vilket kräver helt ny kompetens. Vi har inlett ett samarbete med
Kungliga Tekniska högskolan, KTH. De har också startat en ny civilingenjörsutbildning med inriktning på medicinsk teknik. De studenterna
skulle kunna vara en framtida arbetsgrupp i vården.
Hur ser du på framtiden?
– Jag är optimist. Stockholm har oerhört goda förutsättningar med en
växande och relativt ung befolkning. Men det råder också en större konkurrens om kompetens. Därför är det viktigt att verkligen nå ut till allmänheten med att vi erbjuder våra medarbetare intressanta och viktiga
jobb med goda möjligheter att utvecklas.

Stora förändringar inom hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling. Samtidigt som behoven av
sjukvård blir allt större introduceras hela tiden nya behandlingsmetoder och
nya läkemedel som leder till att vården blir effektivare och fler blir friska el-
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ler kan leva längre med sjukdom. För 20 år sedan dog över 30 procent av de
som drabbats av hjärtinfarkt inom 28 dagar. Idag är siffran nere på 13 procent. Det är bara ett exempel på hur vården dramatiskt har förbättrats.
Ny kunskap och ny teknik integreras med det gamla och beprövade. Det
dagliga arbetet förbättras. Allt fler patienter vårdas i öppen vård, både i och
utanför sjukhus samt i hemmet. Patienten medverkar mer aktivt i förebyggande insatser, behandling och rehabilitering. Moderna IT-lösningar ger
möjlighet till kompetensutveckling via nätet samt erbjuder möjligheter att
strukturera, hantera och använda information för olika ändamål.
Det finns således goda möjligheter att göra vården effektivare vilket självfallet skulle kunna påverka efterfrågan på personal i framtiden. Det är dock
inte givet att en effektivare vård per automatik leder till ekonomiska besparingar och mindre behov av personal om resurserna istället används i andra
delar av verksamheten.

”En sak är säker. Vi måste
våga söka nya vägar och
hitta nya lösningar.”
Maria Englund, personaldirektör
i Stockholms läns landsting

Tillgången på läkare förbättras men efterfrågan på specialister
är fortsatt stor
Antalet utexaminerade läkare ökar successivt de närmaste åren från 1 000
till cirka 1 500 per år. De flesta läkare blir så småningom specialistläkare.
Under en period har Sverige inte utbildat tillräckligt med läkare. Många specialistläkare med utbildning från andra länder har därför rekryterats. Av de
knappt 2 000 legitimationer Socialstyrelsen utfärdade 2008 hade ungefär
50 procent fått sin utbildning i Sverige, 40 procent i annat EU-land och cirka
10 procent i ”tredje land”.
Under de närmaste tre åren kommer cirka 1 400 läkare årligen att bli färdiga specialistläkare. För att trygga behovet av specialistläkare skulle antalet behöva höjas ytterligare något. En av utmaningarna för arbetsgivarna är
att få läkarna att välja de specialiseringar där efterfrågan är som störst, till
exempel allmänmedicin och psykiatri.

Under en period
har Sverige utbildat
för få läkare för att
möta efterfrågan.

Efterfrågan på specialistsjuksköterskor förväntas öka…
4 200 nya sjuksköterskor examineras årligen. Av dessa börjar 95 procent en
anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Det innebär
ett inflöde från utbildningen med knappt 4 000 sjuksköterskor årligen, det
vill säga 40 000 sjuksköterskor på tio år. Ungefär 75 procent av de nyexaminerade sjuksköterskorna kommer att behövas i hälso- och sjukvården och 25
procent i äldreomsorgen.
På grund av demografiska förändringar behöver antalet sjuksköterskor
inom de offentligt finansierade verksamheterna öka med totalt 9 000 fram
till 2019. Om man även beaktar att cirka 24 000 kommer att pensioneras under perioden kommer det totalt sett att behövas 33 000 nya sjuksköterskor.
Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor överstiger alltså efterfrågan
fram till 2019.
När det gäller tillgången på specialistsjuksköterskor är prognosen mer
osäker. Under senare år har det varit en obalans mellan tillgång och efterfrågan på specialistsjuksköterskor, särskilt med inriktning på till exempel
psykiatri, narkos, intensivvård, operation och röntgen. Då det finns många
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”Jag älskar min patientgrupp”
3 frågor till István Szabó, överläkare på Beroendecentrum
i Stockholm.
Hur kom det sig att du arbetar som läkare i Sverige?
– Jag jobbade i Ungern och såg en annons om att svensk sjukvård sökte
psykiatriker. Jag anmälde mig och fick gå en kurs i svenska medan jag
fortfarande bodde kvar i Ungern. Sen flyttade jag, min fru och vår äldste
son till Stockholm. Så småningom fick vi två barn till och nu känns det
som att vi kommer att stanna kvar. Eftersom Ungern inte var med i EU
när jag kom hit så tog det tid att få min ungerska läkarlegitimation godkänd. Men jag hade en fantastisk chef på Beroendecentrum som såg vad
jag kunde och gav mig allt större ansvar.
Namn: István Szabó
Yrke: Överläkare i psykiatri på
Beroendecentrum i Stockholm

”Här råder lugn stämning
och som medarbetare får
man ägna sig åt det man
är bäst på.”
István Szabó, Överläkare i psykiatri på
Beroendecentrum i Stockholm

Vad är roligast med ditt jobb?
– Jag älskar mötena med min patientgrupp, till exempel alkoholiserade och bipolära människor. Om jag jämför med en bilmekanikers arbete
så finns det säkert mekaniker som avskyr vissa komplexa modeller av
märkena SAAB och Citroën, medan andra älskar just de bilarna. Jag tillhör definitivt den senare gruppen. När jag träffar en missbrukare blir jag
stimulerad av komplexiteten i de problem jag ställs inför. Jämfört med
situationen i Ungern är det väldigt tillfredsställande att jobba i Sverige.
Här råder lugn stämning och som medarbetare får man ägna sig åt det
man är bäst på.
Men du ser väl också mycket elände?
– Ja, och det kräver ett visst förhållningssätt. Alkohol- och narkotikaberoende är ofta väldigt svårt att bryta. Om jag kräver av mig själv att jag
ska lyckas bota alla mina patienter blir jag utbränd på några veckor. Jag
måste också sätta vissa gränser för mitt engagemang i patienterna. Min
uppgift är inte att lida med dem. Min uppgift är att skapa förutsättningar
för dem att ta sig ur sitt missbruk.

yrkesverksamma specialistsjuksköterskor i åldern 50-59 år som kommer att
gå i pension inom den närmaste tioårsperioden finns det mycket som talar
för att den obalansen kommer att kvarstå.
…och fler undersköterskor kommer att behövas i vården
Undersköterskor utbildas dels i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, dels inom vuxenutbildningen. På senare år har merparten av de nyutbildade undersköterskorna kommit från vuxenutbildningen. Där slutför
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varje år cirka 8 500 elever sina studier. På gymnasiets omvårdnadsprogram
är motsvarande siffra cirka 3 200. Dessa nya undersköterskor rekryteras till
både äldreomsorgen och hälso- och sjukvården
Behovet av undersköterskor kommer på grund av den åldrande befolkningen successivt att öka under tioårsperioden, såväl i kommunernas äldreomsorg som i hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvården finns en stor
andel undersköterskor som är äldre än 50 år. Pensionsavgångarna blir därför
stora de kommande åren, cirka 1 800 per år. Därutöver räknar landstingen
med att behovet av nya undersköterskor ökar med mellan 500 och 600 personer per år.

Behovet av under
sköterskor
kommer på grund
av den åldrande
befolkningen
successivt att öka.

Balans mellan tillgång och efterfrågan på sjukgymnaster
och arbetsterapeuter
Utbildningen av sjukgymnaster har ökat något de senaste åren men tillgången och efterfrågan på personal bedöms bli i balans. Även tillgången på
arbetsterapeuter bedöms motsvara efterfrågan, även om det som på flera andra områden riskerar att finnas regionala obalanser.

tabell 4. Hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvård

Anställda
2010

Anställda
2019

Pensioneringar
2010–2019

Rekryteringsbehov
2010–2019

223 000

242 000

62 000

81 000

Sjuksköterskor

77 000

84 000

17 000

24 000

Undersköterskor

52 000

58 000

18 000

24 000

Läkare

32 000

35 000

8 000

11 000

Sjukgymnaster

7 000

7 000

1 000

1 000

Arbetsterapeuter

4 000

5 000

1 000

2 000

Tandvård
>> Det är brist på tandläkare i delar av landet, utanför studieorter och
storstadsområden
>> Det finns tillräckligt med tandhygienister och tandsköterskor
>> Ungas förbättrade tandhälsa kan leda till minskat behov av tandvård eller förändra vilken typ av tandvård och tandvårdspersonal
som efterfrågas
>> Sammantaget beräknas att 1 000 nya personer varje år behöver
rekryteras till tandvården

Vilka arbetar med tandvård?
2010 arbetade sammanlagt 24 000 personer i tandvården5. Av dessa var cirka 7 000 tandläkare och cirka 4 000 tandhygienister inom tandvården. Där-

Not. 5.
Exklusive stöd- och ledningsfunktioner.
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utöver fanns 12 000 tandsköterskor och 1 000 i övrig personal, i huvudsak
tandtekniker.
Under de senaste åren har det examinerats ungefär 200 tandläkare och
200 tandhygienister årligen. Antagningarna till tandläkarutbildningen har
successivt ökat från cirka 250 år 2006 till cirka 320 år 2010. Regeringen
vill dessutom öka antalet platser på tandläkarutbildningen något de kommande åren. Antalet antagna på tandhygienistutbildningen beräknas vara
oförändrad.
Antalet tandläkare har minskat med 3 procent sedan mitten av 1990-talet.
Sett i relation till befolkningens storlek är minskningen något större. Under
samma tidsperiod har antalet tandhygienister ökat.
Behovet av tandvårdspersonal styrs till viss del av befolkningens storlek.
Men förbättrad tandhälsa och ändrade tandvårdsvanor har också betydelse.
Exempelvis har unga generellt sett färre skador och lagningar än vad den
äldre generationen har, vilket kan komma att minska behovet av tandvård på
sikt. En förändrad tandhälsa kan också påverka vilken typ av tandvård och
tandvårdspersonal som efterfrågas.
Brist på tandläkare i glesbygd
I vissa regioner, främst i de norra delarna av Sverige och i glesbygd, är det
brist på tandläkare, medan tillgången är bättre i storstadsregionerna. Tillgången på tandsköterskor och tandhygienister är överlag i balans men varierar som för många andra yrkesgrupper över landet.
Även framöver finns det mycket som tyder på att det kommer att vara svårt
att rekrytera tandläkare till områden utanför storstäder och studieorter.
Med årliga pensionsavgångar på 800 personer behöver det årligen rekryteras cirka 1 000 personer till tandvården totalt, varav mer än hälften är
tandsköterskor.

tabell 5. Tandvård.

Totalt tandvård

Anställda
2010

Anställda
2019

Pensioneringar
2010–2019

Rekryteringsbehov
2010–2019
10 000

24 000

26 000

8 000

Tandläkare

7 000

8 000

2 000

3 000

Tandhygenister

4 000

4 000

1 000

1 000

Tandsköterskor

12 000

13 000

5 000

6 000
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Kultur och fritid
>> Bibliotek finns i alla landets kommuner. Stora pensionsavgångar
väntar bland bibliotekspersonal de närmaste tio åren.
>> Sammantaget behöver cirka 700 nya personer årligen rekryteras till
området kultur och fritid

Vilka arbetar inom kultur och fritid?
Kultur och fritid är i stor utsträckning en frivillig verksamhet för kommunerna. Drygt 22 000 personer6 arbetar inom området. De utgör tillsammans
cirka 3 procent av samtliga anställda. Kultur- och fritidsverksamhet bedrivs
också i privat regi och inom föreningar. Det saknas dock statistik över antalet anställda hos andra utförare.
De vanligaste yrkesgrupperna är bibliotekarier, biblioteksassistenter och
fritidsledare. Andra yrkesgrupper som arbetar med kultur och fritidsfrågor
är kultursekreterare, lärare i kulturskolor, antikvarier, badpersonal, fritids/
turistkonsulenter med flera. Bibliotekarier och biblioteksassistenter är den
största gruppen med 7 000 anställda, därefter kommer närmare 5 000 anställda fritidsledare.
Åldersfördelningen inom verksamheten är ojämn. För bibliotekarier och
biblioteksassistenter är rörligheten låg och stora pensionsavgångar väntar. I
den här gruppen är pension den vanligaste orsaken till att man slutar sitt arbete. 2010 pensionerades cirka 5 procent av bibliotekarierna och biblioteksassistenterna. För fritidsledarna är förutsättningarna annorlunda. Yrkesgruppen är ung och rörligheten är stor. Endast en liten andel är kvar i yrket
vid uppnådd pensionsålder.
Förändringar inom området
Antalet små bibliotek, skolbibliotek och filialer har minskat. Driften av bad
och anläggningar har i vissa fall överförts till privata aktörer eller till föreningslivet.

Not. 6.
Exklusive stöd- och ledningsfunktioner.
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Det finns idag ambitioner att utveckla fritidsverksamheten från vad som
brukar benämnas ”meningsfull fritid” till att stödja barns och ungas etablering i samhället. En utveckling av denna ambition kan innebära att verksamheten i högre grad kommer att efterfråga personer med högskoleutbildning.

Generellt finns
det ett överskott
av såväl kulturarbetare som
fritidsledare.

Ingen brist på personal
Idag jobbar 7 000 personer som bibliotekarier och biblioteksassistenter.
Knappt 300 personer kommer årligen att pensioneras. Det betyder att det
behövs i princip 3 000 nya bibliotekarier och biblioteksassistenter fram till
år 2019. Det råder nu och inom de närmaste åren balans på yrkeserfarna bibliotekarier.
Inom kommunernas kultur-, turism- och fritidsverksamhet väntas pensionsavgångarna omfatta drygt 2 000 personer, samtidigt ökar behovet med
omkring 1 000 personer. Det betyder att det behövs cirka 3 000 nya medarbetare med denna kompetens för att klara framtida behov. Det är svårt att
säga om balans eller ej råder inom kultur-, turism och fritid eftersom det rör
sig om så många olika och små yrkesgrupper. Generellt finns det ett överskott av såväl kulturarbetare som fritidsledare.

tabell 6. Kultur och Fritid.

Totalt området

Anställda
2010

Anställda
2019

Pensioneringar
2010–2019

Rekryteringsbehov
2010–2019

22 000

23 000

6 000

7 000

Bibliotekarier och assistenter

7 000

7 000

3 000

3 000

Fritidsledare

5 000

6 000

1 000

2 000

Övrig kultur, turism och fritid

9 000

10 000

2 000

3 000

Samhällsbyggnad och teknik
>> Ingenjörer är en liten men strategiskt viktig yrkesgrupp för kommunerna, som ska rekryteras i hård konkurrens med andra arbetsgivare.
>> Behovet av ingenjörer kommer att bli stort de närmaste åren.
>> Kommunerna har och förväntas även fortsättningsvis få svårigheter
att rekrytera bygglovshandläggare

Vilka arbetar med samhällsbyggnad och teknik i kommunerna?

Not. 7.
Exklusive stöd- och ledningsfunktioner.

Samhällsbyggnad och teknik sysselsätter totalt 26 0007 personer i landets
kommuner och 5 000 i landstingen. Fram till och med 2019 beräknas antalet
anställda i kommunerna öka något, till 28 000.
Cirka 6 000 personer i kommunerna arbetar inom räddningstjänsten.
Dessutom finns 10 000 deltidsbrandmän.
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”Jag lär mig nya saker hela tiden”
3 frågor till Katarina Södergren, bygglovshandläggare
i Nacka kommun.
Hur kom det sig att du blev bygglovshandläggare?
– Det var inget jag hade planerat. Men när jag själv höll på att bygga
hus och fick inblick i byggprocessen blev jag intresserad av hur det här
med bygglov går till. Sen dök det upp ett jobb som bygglovskoordinator på
kommunen som jag sökte och fick. Eftersom jag är utbildad civilingenjör
hade jag åtminstone delvis rätt bakgrund för jobbet. När jag arbetat som
koordinator ett tag blev jag handläggare.
Vad är roligast med ditt jobb?
– Att jag kommer i kontakt med så många olika människor och yrkeskategorier. Att vara handläggare handlar väldigt mycket om service och
rådgivning. Förmågan att kommunicera är nyckeln för att göra ett bra
jobb. Eftersom mina kunder frågor mig om nästan allt mellan himmel
och jord måste jag även lära mig nya saker hela tiden. Jobbet ger ständigt nya utmaningar. Som tur är gillar jag ordning och reda. En bygglovshandläggare måste vara väldigt strukturerad.
Vad är svårast?
– Jag får väldigt mycket uppskattning av mina kunder, men det är ofta
svårt att göra alla inblandade helt nöjda med de beslut man fattar. Om
jag ger en person bygglov kanske grannen blir arg och ledsen. Men om jag
bara informerar om vad som gäller och undviker att lova saker jag inte
kan hålla så får jag nästan alltid en bra relation till dem som är berörda
av mina beslut. Jag har faktiskt aldrig fått någon reaktion som jag blivit
riktigt ledsen för eller behövt älta efter jobbet.

I kommunerna är ingenjörer (cirka 6 000), tekniker (cirka 9 000) och tekniska handläggare (cirka 5 000) små men strategiskt viktiga grupper som
totalt utgör omkring 2 procent av samtliga anställda. Ingenjörer behövs inte
minst för att kommunen ska kunna klara sin roll som samhällsplanerare.
Tekniker är viktiga för kommunernas ansvar för infrastruktur. Detta omfattar allt från planering av vägar till ansvar för Vatten- och avloppsverk.
Fem av tio kommunanställda ingenjörer är 50 år eller äldre. Varje år under
prognosperioden kommer mellan tre och fem procent av dem att gå i pension. Bland de tekniska handläggarna är åldersstrukturen annorlunda, där är
7 av 10 yngre än 50 år, vilket gör att pensionsavgångarna är förhållandevis få.

Namn: Katarina Södergren
Yrke: Bygglovshandläggare i
Nacka kommun

”Att vara bygglovs
handläggare handlar
väldigt mycket om
service och rådgivning.”
Katarina Södergren, Bygglovshand
läggare i Nacka kommun

Det är en mycket god
arbetsmarknad för
ingenjörer som vill
arbeta med bygglovsoch planeringsfrågor i
kommunerna.
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”Förmågan att
kommunicera är
nyckeln för att göra
ett bra jobb.”
Katarina Södergren, Bygglovs
handläggare i Nacka kommun

Inom landstingen arbetar främst ingenjörer och tekniker, IT-tekniker,
drifttekniker och systemutvecklare.
Liten men strategiskt viktig yrkesgrupp där rekryteringsbehovet är stort
Ingenjörerna utgör bara någon procent av det totala antalet anställda i kommunerna, men är många gånger en nyckelgrupp. Svårigheter att rekrytera
ingenjörer och tekniker kan snabbt påverka utvecklingsprojekt och den
samhällsservice som medborgarna erbjuds.
Nyutbildade ingenjörer och tekniker med ett par års yrkeserfarenhet från
en kommun är attraktiva på den privata arbetsmarknaden och de som slutar
utan att gå i pension har ofta rekryterats av privata företag. Rörligheten är
större än i andra yrkesgrupper i sektorn.
Införandet av nya PBL (Plan- och bygglagen), innebär nya krav på kommunerna både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen. På grund av framtida pensionsavgångar och nya lagkrav behöver
kommunerna rekrytera fler bygglovshandläggare.
Sammantaget innebär det ökade behovet och de stora pensionsavgångarna att det är en mycket god arbetsmarknad för de ingenjörer som kan tänka
sig att arbeta med bygglovs- och planeringsfrågor i kommunerna. Sammantaget bedöms att cirka 400 ingenjörer och lika många tekniker behöver rekryteras varje år till kommuner och landsting.

tabell 7. Samhällsbyggnad och teknik.

Teknik totalt

Anställda
2010

Anställda
2019

Pensioneringar
2010–2019

Rekryteringsbehov
2010–2019

31 000

33 000

9 000

11 000

Räddningstjänst

6 000

6 000

1 000

1 000

Ingenjörer

9 000

9 000

3 000

3 000

12 000

12 000

4 000

4 000

5 000

5 000

1 000

1 000

Tekniker
Tekniska handläggare

Service i kommuner och landsting
>> Det finns ett ökande behov av personal inom flera serviceområden
som städning, måltidsverksamhet och renhållning.
>> Tillgången på arbetskraft bedöms vara god då de flesta jobb inom
området inte ställer krav på högre utbildning.

Vilka yrkesgrupper finns inom området service?
De yrken som brukar benämnas som serviceyrken i kommunerna är bland
annat köks- och måltidspersonal, städ-, tvätt och renhållningsarbete samt
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hantverksarbete. Dessa yrkesgrupper sysselsätter totalt 66 000 personer8 i
kommunerna men beräknas öka till 70 000 anställda fram till 2019. För flera
av verksamheterna sker ofta utbildningen på arbetsplatsen.
Även i landstingen finns de flesta serviceyrken inom städ-, tvätt- och renhållningsarbete, köks- och måltidsarbete samt hantverksarbete. Dessa yrkesgrupper sysselsätter 10 000 personer men beräknas öka till 11 000 under
prognosperioden.

81 000 anställda
inom service 2019

Bedömd efterfrågan fram till 2019
Det sammanlagda årliga rekryteringsbehovet i kommuner och landsting av
hantverkare är 1 200, huvuddelen av dessa i kommunerna. Motsvarande siffra för köks- och måltidsarbetare är knappt 1 500 personer. Därefter svarar
städ- tvätt- och renhållningsarbete för det kvantitativt största rekryteringsbehovet, cirka 800 personer och 200 i landstingen. Tillgången på jobb inom
området bedöms vara god. Eftersom yrkena inte ställer krav på högre utbildning är det inte troligt att det blir brist på arbetakraft.

tabell 8. Service i kommuner och landsting.
Anställda
2010

Anställda
2019

Pensioneringar
2010–2019

Rekryteringsbehov
2010–2019
37 000

Service total

75 000

81 000

31 000

Köks- och måltidspersonal

31 000

33 000

12 000

14 000

Städ, tvätt och renhållning

21 000

23 000

9 000

11 000

Hantverkare

23 000

25 000

10 000

12 000

Not. 8.
Exklusive stöd- och ledningsfunktioner.
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Bilaga: Hur har vi gjort
våra prognoser?
De prognoser av det framtida rekryteringsbehovet som presenteras i denna
rapport har gjorts med hjälp av SKL:s rekryteringsmodell. Modellen är i stora delar en demografisk framskrivning och bygger främst på SCB:s befolkningsprognoser och SKL:s personalstatistik. För kommuner och landsting
bygger beräkningarna på den faktiska åldersfördelningen. För de verksamheter som drivs av annan huvudman har beräkningarna gjorts schablonmässigt utifrån åldersfördelningen i kommuner och landsting.
Prognoserna bygger på antalet anställda som är månadsavlönade. Det
innebär att timavlönade inte är inbegripna i prognosen. Skälen till detta är
flera. Framförallt är det svårt att få en rättvisande bild av antalet timanställda då mätningen av personalstatistik görs en gång per år samtidigt som
de timanställdas tjänstgöringsgrad varierar kraftigt över året och mellan
verksamheter. Uppskattningsvis utför de timanställda omkring två procent
av timmarna i landstingen och sex procent av de arbetade timmarna i kommunerna.
Inom den kommunala verksamheten antas att antalet anställda ökar med
ytterligare 0,4 procent per år utöver de personalbehov som kommer av en
förändrad demografi, vilket har lagts till i beräkningarna. Det är siffra som
baseras på den historiska utvecklingen av behoven i verksamheterna. Modellen tar dock inte hänsyn till hur framtida förändringar som effektiviseringar
och införandet av ny teknik kommer att påverka behovet av ny personal.
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Här finns Sveriges
viktigaste jobb
Rapporten ”Här finns Sveriges viktigaste jobb” är en rekryteringsprognos
för åren 2010–2019 för välfärdssektorn: kommuner, landsting/regioner
och privata utförare. Prognosen visar inom vilka verksamhetsområden de
största rekryteringsbehoven finns och vilka yrkesgrupper som har bäst
möjligheter att få jobb. Den redogör för samhällstrender som påverkar
rekryteringsbehoven samt presenterar de arbetsgivarpolitiska utmaningar
som välfärdssektorn står inför.
Sveriges Viktigaste Jobb ska bidra till att öka kunskapen om jobben i
välfärdssektorn och diskutera de arbetsgivarutmaningar som kommuner
och landsting står inför. Den här rapporten ingår i det arbetet.
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