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Befolkningen blir allt äldre, liksom den personal som arbetar inom vård-
sektorn. Detta kan leda till en stor personalkris, om man inte lyckas rekrytera
mängder av unga inom de närmaste åren. Det behövs betydligt fler än de som
väntas gå ut från gymnasieskolans omvårdnadsprogram för att täcka behovet
av undersköterskor. Även om alla som utbildas verkligen går ut och arbetar
fattas ytterligare 100 000 utbildade undersköterskor de närmaste åren.

Frågan är vad kommunerna gör för att möta en väntande kris. Har de en
beredskap och är de beredda att förändra arbetsvillkoren så att de passar en
ny generation? Vad har de att erbjuda en ung människa som ser sin framtid i
vården? Vi beslöt oss att försöka ta reda på det.

Resultatet av vår undersökning visar tydligt att det finns ett glapp mellan
verkligheten och vad kommunerna lovar. Vi skickade ut en ung tjej, som just
gått omvårdnadsprogrammet, att söka jobb. Knappast någon såg henne som
en resurs, tvärtom var många tveksamma över att hon var så ung (19 år) och
saknade yrkeserfarenhet. Bara 9 av 25 kommuner bad henne återkomma med
en ansökan eller försökte boka en tid för intervju.

Endast Göteborg svarade ja på frågan om det fanns fasta jobb, alla andra
kommuner ansåg det självklart att en ung människa ska börja som spring-
vikarie för att sedan fortsätta som vikarie. (Detta trots att det visade sig att
det faktiskt fanns fasta jobb att söka i åtminstone 10 av kommunerna.) 

Till journalisten, som ringde samma kommuner, sa kommunerna att de be-
höver arbetskraft, att framtiden är mörk och att de hoppas på statligt stöd för
att lösa problemen. Men vår unga arbetssökande erbjöd de i stort sett ingenting.

Undersökningar visar att ungdomar fortfarande värderar fasta jobb. Ändå
håller vårdsektorn kvar vid ett förlegat system med mängder av vikariat av
varierande längd. Det är knappast någon fördel när man ska försöka rekrytera
unga människor. Ett annat problem är den vanliga förekomsten av deltider,
något som knappast lockar unga utan familj.
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Löneläget spelar också en stor roll för unga som ska välja yrke. Inom vården
är lönerna fortfarande mycket låga, topplönen uppnås redan efter några år.
Den genomsnittliga ingångslönen i de 25 undersökta kommunerna var 13 140
och den genomsnittliga topplönen 15 722, d.v.s bara knappt 2 500 kronor mer.

Ingen enda var beredd att diskutera  vidareutbildning och utvecklings-
möjligheter med en 19-åring. Frågan viftades bort av samtliga och det var
uppenbart att de flesta tyckte det var orimligt att ens ställa ett sådant krav.

Sammantaget märktes få ansatser till att möta en ung generation. Det lär
krävas betydligt mer målmedvetna insatser framöver om kommunerna ska
klara av den väntade personalkrisen. Det är svårt att tro att unga människor
väljer vårdyrken om inte villkoren förändras avsevärt vad gäller löner, nya karriär-
vägar och utvecklingsmöjligheter.
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Under 1999 lade Svenska Kommunförbundet fram rapporten ”Personal och
kompetens i förändring”. Där konstaterar man bl.a. att kommunerna står inför
ett gigantiskt behov av ny personal åren efter millennieskiftet. Totalt beräknas
kommunerna behöva anställa drygt 625 000 personer fram till år 2010.1

Orsaken är väntade stora pensionsavgångar i en yrkeskår som till stor del
bestått av kvinnor i övre medelåldern. Fram till år 2010 kommer drygt 30
procent av de kommunalt anställda att gå i pension. Mot detta ska ställas ett ökat
vårdbehov som hör samman med en väntad seniorboom. Antalet 80-åringar
förväntas att öka stadigt och kring år 2010 uppgå till en halv miljon. Ännu
fler åldringar väntas efter år 2020 när 40-talisterna passerar 80-årsstrecket.
Svenska Kommunförbundets långtidsutredning pekar på att vårdbehovet
kommer att öka med nästan en femtedel från 1997 till 2010.2

Samtidigt konstateras ett fortsatt lågt intresse från ungas sida att söka
utbildningar som leder till jobb inom kommunerna. Detta gäller särskilt jobb
inom vård och omsorg, t.ex. det s.k omvårdnadsprogrammet på gymnasiet
som bl.a. ger kompetens för arbete som undersköterska. Dessutom är ung-
domskul-larna de närmaste åren förhållandevis små. Omvårdnadsprogrammet
gjordes om till en treårig linje i samband med införandet av den treåriga gym-
nasie-skolan 1992, och studieplanen och kursinnehållet håller nu på att ses
över igen. Elevunderlaget har varit vikande under hela 90-talet, antalet nya
elever har minskat från 5 900 läsåret 1993/94 till 3 600 elever läsåret 1998/99.3

Trots ett kärvt arbetsmarknadsläge där många går utan jobb rapporterar
många kommuner om svårigheter att rekrytera personal till vården. Vård-
yrkena uppfattas som lågstatus och de flesta unga är säkert väl medvetna om
att det finns små möjligheter till karriärvägar och en hygglig löneutveckling.
Dessutom var det inte länge sedan som undersköterska beskrevs som ett yrke
på utdöende, mer och mer vård skulle föras över på sjuksköterskor var tanken.

Idag är situationen en helt annan. Det finns t.o.m en rädsla i vissa kom-
muner att behovet av arbetskraft kan bli så stort att arbetsgivarna tvingas
börja slåss om personalen med löften om högre lön och olika personalförmåner.

5  –  B A K G R U N D  T I L L  U N D E R S Ö K N I N G E N

N O T  1

Kommunerna och personalen: ”Personal
och kompetens i förändring”, Svenska
Kommunförbundet, 1999, sid  7.

N O T  2

Kommunerna och personalen: ”Personal
och kompetens i förändring”, Svenska
Kommunförbundet, 1999, sid  11 och 61.

N O T  3

Kommunerna och personalen: ”Personal
och kompetens i förändring”, Svenska
Kommunförbundet, 1999, sid 66.

Bakgrund till 
undersökningen



En utveckling som förstås oroar kommunerna mot bakgrund av deras ofta
ansträngda ekonomiska läge, men som kanske också kan driva fram en dis-
kussion kring hur vi värdesätter kompetent vårdpersonal. Man kan jämföra
med hur bristen på utbildad personal väckt debatt kring arbetsvillkoren och
medfört löneökningar för lärare i grund- och gymnasieskolan.

Redan idag har över hälften av kommunerna brist på undersköterskor,
enligt AMS:s beräkningar, och situationen lär förvärras de närmaste åren.
Enligt Kommunförbundet kan de ungdomar som utbildas vid omvård-
nadsprogrammet långtifrån täcka de kommande personalbehoven. Man räknar
med att det kommer att behövas ungefär 130 000 baspersonal i kommuner
och landsting fram till år 2010 (främst vårdbiträden och undersköterskor).
Ungefär 31 000 ungdomar väntas fullfölja utbildningen under samma period.
Inte ens alla dessa kommer den offentliga sektorn till del, de som inte studerar
vidare kanske söker jobb i den växande privata vårdsektorn. Det finns således
ett glapp mellan behov och efterfrågan på minst 100 000 personer.4

Till saken hör att man numera marknadsför omvårdnadsprogrammet som
ett alternativ för den som vill studera vidare. I en bilaga som distribuerades
under oktober och som riktades till högstadieelever i Dagens Nyheter fram-
hålls särskilt att utbildningen numera ger kompetens för de flesta högskole-
utbildningar, där sägs inte ett ord om att utbildningen ger undersköterske-
kompetens.5

Förutom svårigheter att rekrytera unga rapporteras problem med personal-
flykt, många lämnar vårdyrkena långt innan de går i pension. Redan 1996
räknade Kommunförbundet med att 30 procent av de som rekryteras nya för-
väntas sluta före år 2005. Orsakerna är sannolikt delvis desamma som gör att
ungdomar inte väljer vårdyrken: Lågt löneläge, få karriärmöjligheter och
effekter av nedskärningar som bidrar till att göra situationen än mer svår och
utsatt för redan trängda yrkesgrupper.

Så gick undersökningen till:
Vi bestämde oss för att försöka ta reda om kommunerna verkligen har en
beredskap att möta en förväntad personalkris. Finns en vilja att förändra
arbetsvillkor, lön och utbildningsmöjligheter för att locka ny och ung personal?
Är man öppen för unga människor och deras krav?

Undersökningen har gjorts i form av en enkät med 25 slumpvis utvalda
kommuner. Vi har valt att särskilt titta på undersköterskornas situation efter-
som de är organiserade inom Svenska Kommunalarbetareförbundet. Under-
sköterskorna utgör dessutom en stor och utsatt personalgrupp i kommunerna.

Enkäten skedde i två steg. Först fick en ung kvinna som just gått ut
omvårdnadsprogrammet, vi kan kalla henne Anna, i uppdrag att ringa till de
utvalda kommunerna och söka jobb.

Frågorna ställdes ibland till någon centralt ansvarig för personalfrågor i
den aktuella kommunen, men ofta hänvisades hon i stället vidare till chefer
som befinner sig närmare verksamheten. Ofta talade hon med flera personer
i samma kommun.
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Anna kan beskrivas som en något osäker men nyfiken ung tjej. Tanken har
inte varit att hon ska ställa omöjliga krav och utmana sina eventuella blivande
chefer. Tvärtom har vi tänkt oss att en genomsnittlig 19-åring på väg att söka
sitt första jobb nog har en mer lågmäld framtoning.

Anna har fått klara jobbsökandet till stor del på egen hand och har frågat
sig fram via de olika kommunernas växel. Hon har antecknat under samtalen
och dessutom berättat muntligt om sina iakttagelser efteråt.

De frågor som ställdes var följande: 

1) Finns det arbete för mig? 

2) Vilken form av anställningar finns det (fast, vikariat eller timmar)? 

3) Finns det möjlighet till vidareutbildning eller någon spännande fortbildning när man

arbetat ett tag? 

Steg två var en mer journalistisk utfrågning där intervjuaren, d.v.s jag själv,
ringde upp och presenterade syftet med enkäten innan frågorna ställdes. De
som svarat har haft olika former av övergripande ansvar för vård- och om-
sorg, det har inte gått att välja en och samma yrkeskategori eftersom kommu-
nerna organiserar sitt arbete på så olika sätt. Ibland har jag talat med en social-
chef eller en chef för äldreomsorgen. Ibland har samtalet i stället gått till per-
sonalsekreteraren, en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) eller en per-
son med särskilt ansvar för utvecklingsfrågor inom vårdsektorn. Ofta har jag
dessutom fått tala med en eller flera områdeschefer eller enhetschefer för att
få en bild av situationen, detta gäller särskilt större kommuner där sällan en
och samma person har den totala överblicken.

De intervjuade personerna har fått frågorna upplästa för sig, endast i ett fall
(Bjuv) har den utfrågade bett om och fått frågorna faxade till sig på förhand.

Följande frågor ställdes i steg två: 

1) Söker ni aktivt undersköterskor och för vilka jobb i så fall? Finns det fasta jobb,

vikariat eller bara enstaka timmar?

2) Hur ser löneläget ut, lägsta ingångslön för en utbildad undersköterska och topplönen

för den bäst betalda i kommunen? Tillämpas individuella löner? 

3) Hur ser arbetsorganisationen ut, har man försökt förändra arbetet genom ökad 

ansvarsfördelning, nya former av schemaläggning etc.? 

4) Har man utvecklat någon form av karriärstege för undersköterskor? 

5) Finns det någon plan för utbildningssatsningar i kommunen, och hur ser de ut?  

Stöttar kommunen outbildade eller vårdbiträden, anställda och icke anställda, att gå

omvårdnadsprogrammet? Har man fastlagda planer för fortbildning, vilken omfattning 

och vilken inriktning?

6) Finns det anställda i kommunen som går Kommunals högskoleutbildning i vård och

omsorg? Kan man få stöd för att gå en sådan utbildning?
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Utvalda kommuner
25 kommuner har undersökts, en i varje län utom i Stockholms län, där vi valt
ut tre kommuner, och i Västra Götaland och Skåne län där två kommuner i
vardera länet valts ut. Jag har strävat efter att få så stor spridning som möjligt
vad gäller invånarantal och typ av kommun (landsbygdskommun, industri-
kommun, storstad, förortskommun etc.).

De kommuner som ingått i undersökningen är: 

Stockholms län: Botkyrka, Solna och Österåker

Uppsala län: Enköping

Södermanlands län: Eskilstuna

Östergötlands län: Finspång

Jönköpings län: Aneby

Kronobergs län: Alvesta

Kalmar län: Hultsfred

Gotlands län: Gotland

Blekinge län: Karlshamn

Skåne län: Bjuv och Kristianstad

Hallands län: Falkenberg

Västra Götaland: Ale och Göteborg

Värmlands län: Arvika 

Örebro län: Askersund

Västmanlands län: Arboga

Dalarnas län: Avesta

Gävleborgs län: Bollnäs

Västernorrlands län: Härnösand

Jämtlands län: Krokom

Västerbotten: Nordmaling

Norrbotten: Boden
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En ung tjej som gått omvårdnadsprogrammet känner sig knappast efter-
längtad när hon söker jobb. Bara nio kommuner svarade ja utan omsvep
och bad uttryckligen Anna att skicka mer information eller boka tid för
ett personligt samtal: Solna, Österåker, Enköping, Alvesta, Gotland,
Kristianstad, Göteborg, Arvika och Bollnäs. Resten ställde sig mer eller
mindre avvaktande. Flera uttryckte tvivel kring hennes låga ålder (19 år)
och hennes brist på yrkeserfarenhet. 

Vid närmare kontroll visade det sig i så gott som samtliga fall att man i första
hand hade behov av ”springvikarier” för strödda timmar. Ingen enda kommun
svarade ja på hennes fråga om det fanns fasta jobb att söka. (Utom möjligen
Göteborg där man hänvisade till annonser på Arbetsförmedlingen.) Flera av
de personer hon talade med förklarade att det förväntades av henne att hon
först gick på timmar, men om hon visade sig lämplig för arbetet kunde hon
så småningom få kortare vikariat som följdes av längre vikariat. I två fall
(Enköping och Eskilstuna) fick hon veta att det var lättare om hon kunde
tänka sig att jobba deltid eller natt.

Det kan inte vara lätt att försörja sig på enstaka timmar i ett yrke där ingångs-
lönen ligger runt 13 000 i månaden för en heltid. Flickan i vårt exempel är
ung men på väg att flytta till en ny stad, en omständighet som om det rört sig
om ett autentiskt fall inneburit att hon inte längre kunnat förlita sig på sin
familj. Hade hon haft barn hade det varit ännu svårare, men den tanken föll
troligtvis inte arbetsgivarna in eftersom Anna är så ung.

Den lön Anna blev erbjuden var ofta anmärkningsvärt låg. Lägsta buden
kom från Enköping och Visby (Gotland), där talade man om kring 70 kronor
i timmen vilket motsvarar drygt 12 200 i månaden (förutsatt att hon verkligen
får arbeta varje dag). Det är väsentligt lägre den ingångslön som man säger
att man har för utbildade undersköterskor (13 000 i månaden).
Betydligt fler kommuner sa att man hade lediga jobb när en journalist ringde
upp. 19 kommuner förklarade då att de hade arbete att erbjuda. Dessutom
förekom fasta jobb i tio kommuner, men det framgick också att det nog knappast
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kunnat komma på fråga i Annas fall (återigen hänvisade man till hennes låga
ålder och brist på erfarenhet).6

Anna fick i stort sett inga erbjudanden om utvecklingsmöjligheter, utbild-
ning och liknande under sina samtal med kommunerna. I Österåker fick hon
veta att ”utbildning har vi bara för folk som är anställda under längre perioder”. I
Hultsfred förklarade man att vikarierna inte deltog i personalens utbildning
och i Alvesta och Gotland drog man gränsen vid timvikarier. I Eskilstuna sa
den hon talade med att ”utbildning är ingenting som kommunen har hand om,
det sköter arbetsförmedlingen” (ett ganska förvånande påstående som inte alls
motsvarade den bild jag själv fick i mitt samtal med kommunen).

Arvika var den enda kommun som talade om för Anna att man har en
plan för fortbildning där personalen får önska sig olika ämnen. Men detta
handlade främst om kollektiva utbildningar, inte om möjligheter för enskilda
i personalen. Även i Falkenberg talade man om olika utbildningsmöjligheter,
men samtidigt fick Anna veta att man var ”rädd för att anställa någon utifrån”.
Det gjordes således klart att dessa satsningar knappast kunde komma ifråga
för hennes del.

Sammanfattningsvis kan man säga att Anna knappast bibringades den
uppfattningen att hon är en resurs som behövs i ett Sverige i kläm mellan en
seniorboom och en alltför ålderstigen vårdpersonal. Möjligen är det just det
som är problemet, att åldersgapet mellan Anna och de olika cheferna inom
äldreomsorgen är så stort. Anna kände inte att man tog henne på riktigt all-
var när hon ringde runt.

Det är ett problem som sannolikt kvarstår även efter att man tagit in ung
personal, och som också kan göra det svårt att behålla den. Eller för att citera
Annika Winqvist, enhetschef och MAS i Arboga: ”Vi pratar bara barnbarn,
och de har inte ens fött sina egna barn. Det blir lätt att de känner sig utanför”

Ingen strategi för att locka unga 
Inte oväntat blir en journalist som ringer upp mer vänligt bemött i kommu-
nens växel och hos de tjänstemän och chefer hon får tala med. Nu fanns det
som tidigare nämnts jobb i fler än dubbelt så många kommuner (19 mot 9 när
Anna ringde upp). Endast tio talade dock om tillsvidareanställningar, och i
flera fall förklarade man att dessa väntades bli tillsatta internt. I övriga fall ville
man i första hand ha ”springvikarier”. Det visade sig således att kommunerna
regelmässigt hade låtit bli att upplysa Anna om möjligheten att söka de tjäns-
ter som faktiskt fanns (om hon sedan fått dem är förstås en annan fråga).7

I 8 av kommunerna var man helt avvisande till Anna, samtidigt som man
berättade för mig att det fanns jobb: Eskilstuna, Hultsfred, Aneby, Bjuv, Ale,
Askersund, Avesta och Krokom. I vissa fall var budskapet så olikt att man kan
fundera över om vi verkligen talat med arbetsgivare i samma kommun. Ett
särskilt tydligt exempel är Aneby där de inte ens ville diskutera möjligheten
att låta Anna komma in som timvikarie. När jag ringer upp får jag veta att
kommunen har många pensionsavgångar, en hög medelålder och att man håller
på att tillsätta även fasta tjänster:
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Se även: Nilsson, Mårten Martos:    
”Tur och godtycke när vik. blir fast”.
LO-tidningen den 8 oktober 1999.
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Ett avvikande exempel var Härnösand 
där man var man positiv till Anna och
ville boka tid för träff, trots att det visade
sig att man håller på att avskeda 50 i 
personalen och dessutom måste ta in ny
personal vid årsskiftet enligt de nya 
LAS-reglerna. Även Falkenberg bad om
en ansökan fast de sa att de inte hade
något jobb för tillfället.



”I vart fall är det ofarligt att ge någon en fast tjänst”, menade Monica Hagberg,
vård- och omsorgschef, och hänvisade till behov inom en snar framtid.

Förklaringen är förmodligen än en gång just tveksamheten över Annas
ålder och brist på erfarenhet. Hon identifieras inte som en omedelbar resurs.

Undersökningen visar också att situationen vad gäller tillgången på
arbetskraft i vården inte ser lika ut överallt. Som så ofta döljer statistiken stora
regionala och lokala avvikelser, det kan se både värre och bättre ut än
Kommunförbundets siffror antyder. Även i en och samma region kan beho-
ven variera, exempelvis i Västernorrland där Kramfors (som inte ingick i
denna undersökning) redan passerat sin ålderspuckel medan Härnösand har
sin framför sig.

I Stockholmsförorten Botkyrka märker man inte alls av någon skriande
brist på undersköterskor. Nyligen annonserade man efter arbetskraft till ett
nytt äldreboende, man fick 75 sökande till 6-7 tjänster. I Sveriges andra stad
Göteborg däremot är behoven långt ifrån täckta. Där har man ansett det nöd-
vändigt att skjuta till 50 miljoner om året på information och hundratals
utbildningsplatser som ska råda bot på den växande vårdkrisen, det finns ett
behov att fylla på runt 1 000 personer som kan arbeta inom vård- och om-
sorg.

De kommuner som valdes ut i Skåne tycks inte heller ha någon kris. I Bjuv
är det inte svårt att rekrytera undersköterskor, däremot finns en viss brist på
sjuksköterskor. I Kristianstad är medelåldern bland de anställda 41 år och 30
procent av de som arbetar är under 30 år. Här söker dessutom allt fler till vård-
gymnasiet. Kjell Jönsson, personalman, är förtröstansfull:

”Man måste acceptera att gymnasieskolan utbildar efter intresse och inte efter
behov. Det finns möjlighet att göra andra saker, men ungdomarna kommer tillbaka
när de får en försörjningsplikt och då finner de vårdområdet intressant. De reser ut,
förverkligar sina intressen och drömmar och kommer hem som mogna människor
vid 25-30 år och blir en oerhört bra arbetskraft.”

Trots dessa ljusa glimtar dominerar de negativa framtidsutsikterna, och
det märks sällan någon beredskap för att ta itu med problemen. Ändå verkar
många medvetna om situationen, och flera hänvisar t.o.m till Kommunför-
bundets statistik. Problemet verkar således inte vara brist på information.

I Eskilstuna t.ex. vet man redan nu att befolkningen blir äldre och att 100
vårdtjänster måste återbesättas per år. Det är fler än vad som lämnar vårdpro-
grammet, och dessutom är det ju som sagt inte alla som verkligen går direkt
in i arbetslivet efteråt.

Eftersom personalsituationen varierar i olika delar av landet kan man inte
säga att alla kommuner verkligen borde starta ambitiösa program för att få in
fler i vårdyrkena. Däremot kan man konstatera att bara fyra av de undersök-
ta kommunerna, Aneby, Eskilstuna, Göteborg och Boden, uppger att de för
tillfället genomför satsningar på att så många som möjligt, även de som ännu
inte är anställda någonstans, ska förmås att gå omvårdnadsprogrammet.
Ytterligare ett antal kommuner deltar i någon mån via kunskapslyftet (som
nämns spontant i samtal med 9 av kommunerna), men icke desto mindre
framstår satsningarna som ganska halvhjärtade.
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Många kommuner har under lågkonjunkturen deltagit i olika projekt för att
få in fler i vårdyrkena. Ofta har detta skett tillsammans med arbetsförmed-
lingen och inom ramen för kunskapslyftet. Detta kan kortsiktigt drabba verk-
samheten på ett negativt sätt. I Hultsfred klagar man över stora problem med
att rekrytera vikarier, något som vid närmare förfrågan visar sig bero på en
intensiv satsning inom kunskapslyftet som gör att många håller på att utbil-
da sig. Detta torde således vara ett problem av övergående natur.

Vad gör då kommunerna för att locka unga till vården? Standardlösningen
verkar vara mer eller mindre pliktskyldiga informationskampanjer och besök
i skolorna i samband med valet till gymnasieskolan. Ett huvudbudskap tycks
vara att berätta att vårdsektorn faktiskt behöver den som gått omvård-
nadsprogrammet, något som många elever uppges inte känna till. Effekten av
dessa kampanjer är svårbedömda. I några fall (Boden, Bollnäs och Falkenberg)
uppges detta ha fungerat väl och medfört att strömmen av elever ökat något.
Även satsningen i Göteborg tycks ha gett resultat, i år är det fem klasser på
omvårdnadsprogrammet mot tre tidigare år. Även Komvux har fler elever än
tidigare år, men då bör man betänka att den västsvenska kampanjen sanno-
likt varit både intensivare och mer resurskrävande än i andra delar av landet.

Sammantaget tycks planeringen ske kortsiktigt, många kommuner har
svåra sparbeting som drabbar all verksamhet som rör vården. Även om man
vet att stora pensionsavgångar väntar drar man ner och kanske t.o.m avskedar
som i Härnösand där 50 personer snart friställs.

Ibland har man gjort satsningar som kommit av sig av olika skäl, oftast
pengabrist. I Österåker skissade man på ett EU-projekt tillsammans med
arbetsförmedlingen som skulle lotsa in arbetssökande på praktik med efter-
följande vikariat (garanterat för alla som vill). Men projektet har lagts på is
eftersom EU-mål 4 ej längre riktar sig till arbetslösa. Efter detta har man inte
hittat någon ersättningsmodell.

Trots den rådande personalkrisen rapporterar flera kommuner om nedlagda
arbetsmarknadsprojekt, de talar om nedmontering när man borde ligga i start-
groparna för en upprustning. Så länge arbetslösheten steg fanns det pengar
till stödåtgärder. Nu när arbetslöshetssiffrorna vänder neråt handlar det i stället
om att locka människor från andra sektorer över till vård och omsorg. Det är
pengar som kommunerna får ta ur egen budget.

Idag anser kommunerna möjligen att de kan satsa på att höja utbildnings-
nivån bland de anställda (vilket är ett relativt litet åtagande, allt fler som arbetar
har redan undersköterskeutbildning eftersom detta numera är ett krav för att
få anställning i många kommuner). De verkar inte alls beredda att ta ett
bredare arbetsmarknadspolitiskt ansvar. Flera av kommunerna i undersök-
ningen klagar tvärtom över att människor förväntar sig att kommunerna ska
betala deras utbildningar:

”Andra yrkeskategorier får alltid rekrytera anställda som redan är utbildade. Vi
har ofta behövt betala. Det går ju inte alltid, det blir för dyrt”, säger man t.ex
Marianne Olsson, förvaltningschef för vård och omsorg i Ale kommun.

”Arbetsgivaren söker utbildad personal, vi fortbildar”, konstaterar Lena Lund
på utbildningsförvaltningen i Karlshamn.
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Det förekommer relativt ofta att arbetsgivarna ger stöd för utbildning för
redan anställda vårdbiträden eller outbildade som vill få undersköterskekom-
petens. Men inte heller detta är någon självklarhet. I stället framhåller många
vilka problem det innebär för verksamheten att ha anställda som försvinner i
flera år i det hårt ansträngda läge som redan råder. Därför ser man inte alltid
just undersköterskekompetens som nödvändig, hellre väljer man att låta all
personal få olika former av fortbildning.

Fortbildning – en nödvändighet
Alla kommuner har olika former av fortbildning och 19 säger att detta är
reglerat i en plan som kommunen har för verksamheten. Ibland klagas över
bristande resurser och brist på långsiktighet, men insatserna förefaller trots
allt ganska ambitiösa i de flesta av kommunerna.

Det är svårt att gradera de insatser som görs, de belopp som spenderas
måste sättas i relation till antalet anställda, vilken typ av jobb de utför, perso-
nalens utbildningsnivå och annat. Dessutom organiseras kurser och utbild-
ningar olika i de olika kommunerna, ibland finns centrala planer medan andra
kommuner väljer att låta personalen själva stå för hela planeringen. Jag har
valt att nöja mig med att ge exempel på hur fortbildningen kan se ut i några
kommuner.

Först måste man konstatera att fortbildning för personalen är en nödvän-
dighet eftersom de krav som ställs är så sammansatta och föränderliga, även
de som har undersköterskeutbildning eller motsvarande behöver ständigt
uppdatera sina kunskaper för att klara av sitt jobb. Detta beskrivs på ett sak-
ligt och nästan rått sätt av en del av de personer jag talat med.

”Det är inte längre gamla nuttiga tanter som får hjälp med att handla och
städa en gång i veckan, dom får släkten ta hand om. Idag ringer de oss direkt
från akuten och vill att vi ska ställa upp när någon kommer hem”, säger Lotta
Centersten, personalhandläggare i Eskilstuna som betonar att personalen
idag behöver en betydande medicinsk kompetens.

”Idag är den sociala servicetjänsten nästan borta. Vi har psykpatienter som för
fem år sedan låg i spännbälten”, säger Marianne Olsson, förvaltningschef i Ale.

Det är till och med så att man börjar lägga ut städning, tvätt och andra
liknande uppgifter på entreprenad för att vårdpersonalen ska kunna koncentrera
sig på de vårdande insatserna. Så sker t.ex i Aneby och Arboga. Det handlar
dels om att bli mer effektiv, men också om att försöka höja statusen på yrket:
Att det ska märkas och kännas att en undersköterska gör ett högt kvalificerat
jobb.

Alla är dock inte positiva till sådana förändringar. Misstanken finns om att
det bara handlar om att spara pengar genom att kunna ersätta undersköters-
kor med städfirmor etc., något som man förnekar varit avsikten i Aneby och
Arboga. I andra kommuner som beslutat låta undersköterskorna behålla även
de traditionella serviceuppgifterna menar man i stället att arbetet är så
psykiskt krävande att de anställda behöver få ägna sig åt handfasta saker som
tvätt och städning för att orka med.

A N N A S  E R F A R E N H E T E R  AV  A T T  S Ö K A  J O B B  –  1 3



”Lite städning kan ge luft i hjärnan”, säger Lisa Holm, personalsekreterare i
Österåker.

Psykiatri och demensvård är vanliga ämnen inom kommunernas fortbild-
ning, liksom nya rön inom diabetesvård, rehabilitering och lyftteknik. Många
verkar också ha behov av etik, moral och bemötande-kurser, vilket visar på att
det inte bara är den medicinska kompetensen som behöver förstärkas. Även
diskussioner kring hur man hanterar hot och våld förekommer i flera kom-
muners kursutbud, ett tecken av många på vilket utsatt arbete det här handlar
om.

I Arvika har man en ambitiös treårsplan för 600 undersköterskor och
vårdbiträden där man slår fast exakt vad var och en ska få för utbildning. Alla
ska få demensutbildning och nutrition (näringslära), 30 procent ska studera
omvårdnadskunskap, vissa grupper ska studera rygg- och stödteknik, grupp-
dynamik, rehabiliterande arbetssätt o.s.v. I Bjuv får jag undvikande svar om
att det är något man ”tittar på just nu” och att utbildning endast sker när man
har råd. Inte heller Karlshamn har någon klar plan för närvarande, kompe-
tens-höjande åtgärder är något som sker ”ryckvis” enligt Lena Lund på oms-
orgsförvaltningen. Även i Falkenberg ligger utbildningsinsatserna nere.

”Problemet är att pengarna inte räcker till, vi har fått backa lite och just nu står
det ganska still”, säger Inger Larsson, områdeschef i Falkenberg.

Den dialogutbildning som drivs med hjälp av Kommunal verkar ha fått
bra genomslag. Ibland har EU-pengar använts, t.ex har Solna en stor bemö-
tandeutbildning med EU-pengar där de anställda utbildas till att bli föränd-
ringsledare och föra kunskaperna vidare till sina arbetskamrater och Österåker
finns EU-pengar med i ett Kom An!-projekt. Gotland har haft fortbildning
med EU-medel för att höja kunskaperna kring demensvård, det sker i form
av en studiecirkel med 2 från varje avdelning.

De ständiga lärandet är en process som inte alla klarar av att delta i, berät-
tar man i flera kommuner. Det är vanligt att äldre inte vill vidareutbilda sig,
trots att arbetsgivaren betalar. Här märks ett tydligt glapp mellan gammal och
ny personal.

”Enstaka har satt sig på hasorna, det går inte att dra dem i kragen”, säger
områdeschef Inger Larsson, Falkenberg.

”Det är inte alla som vill utbilda sig. De har så låg kunskap att de inte förstår
behoven. Vi vill ändå att det ska vara frivilligt, jag tror inte på tvång. Man måste
försöka göra folk nyfikna”, säger Monica Hagberg, vård och omsorgschef i
Aneby, som menar att man måste vara öppen för när behoven föds ur verk-
samheten, t.ex om att studera MS, diabetes eller annat som är relaterat till de
vårdtagare man för tillfället har i sin verksamhet.

Eva Fallgren, chef för ett ålderdomshem i Askersund, menar att det finns
en rädsla som bottnar i att många känner sig underlägsna. De låser sig och
vågar inte utan stöttning och uppmuntran från arbetsgivarens sida. Först då
kan man få ”alla med på tåget”.

Att inte alla vill utbilda sig är kanske inte något stort problem eftersom
det i regel rör sig om personalen med lång erfarenhet, dessutom har de kanske
inte så många år kvar till pensionering. Men den personal som anställs idag
måste ha en annan inställning till jobbet:
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”Vi behöver personal som ska vara all-round, rutinerade, flexibla etc.. De behövs folk
som är mottagliga för de nya krav som ställs på oss, som inte bara tänker; så här
gjorde vi inte förr”, säger Monica Hagberg, vård- och omsorgschef i Aneby.

Det är inte lite som krävs av den som ibland inte ens har 13 000 i ingångs-
lön och som dessutom oftast måste bevisa sin kompetens under tillfälliga
vikariat, ibland i flera år, innan han eller hon blir anställd.

Det största problemet med att genomföra fortbildningsinsatser är inte att
själva utbildningen kostar utan att det kostar att frigöra personal från verk-
samheten.

”Ofta är vi så minimalt bemannade att vi inte har tid för det mest primära”,
säger områdeschef Pia Nordgren, Gotland.

Den låga bemanningen gör också att man vare sig hinner reflektera, värdera
och diskutera den verksamhet som bedrivs. Att föra in utbildningsmoment
handlar inte bara om att ge nya kunskaper, det handlar dessutom om möjlig-
het till andningspauser.

”Vi behöver lyfta oss lite och vi behöver utrymmen för det”, säger Kulla Persson
Kraft, biträdande förvaltningschef i Alvesta som tror att man förutom en all-
män kompetenshöjning måste inse att även pauser där man får tid att tänka
över sitt arbete kan vara kvalitetshöjande.

Mer ansvar kan leda till högre lön
En faktor som bidrar till svårigheterna att rekrytera är att vårdjobb ger så lite
i plånboken. Löneläget är en viktig faktor för ungdomars yrkesval, vilket
visats i olika rapporter. I Ungdomsbarometern listas bra löneutveckling som
en annan av de sex viktigaste faktorerna, men trots allt mindre viktig än
intressanta arbetsuppgifter. (Lönen värderas högre av yngre män, vilket är
viktigt att beakta när vårdsektorn efterfrågar en jämnare könsfördelning.)8

Ingångslönen ligger i genomsnitt under 13 200 kronor i månaden för de
kommuner vi frågat och lönetrappan sträcker sig i regel inte förbi 15 000 
kronor.

Allt fler kommuner går över till individuella löner, endast åtta av de till-
frågade kommunerna har kvar en fast lönestege. Men vid närmare granskning
visar det sig ofta att systemet ännu är långt ifrån genomfört i de flesta kom-
muner. Orsaken verkar vara att personalen är skeptisk och upplever större
löneskillnader som orättvist. Kulla Persson Kraft, biträdande förvaltningschef
i Alvesta, talar om Jantelagen som en hämmande faktor.

Fortfarande är gapet mellan lägsta och högsta lönen inte särskilt stort,
lönetaket uppnås efter bara några år. Lägsta ingångslönen fann vi i Botkyrka,
där kan en undersköterska tjäna så lite som 11 049 kronor. Samtidigt är
Botkyrka den kommun som har allra störst lönespridning, den högst betalda
undersköterskan i kommunen tjänar hela 21 000 kronor vilket är 4 000 mer
än topplönen i den kommun som låg näst högst (Solna). I praktiken är det
bara ett ytterst litet fåtal som kommer högre än 15 500. I något fall visade det
sig också att den högst betalda undersköterskan var en sjuksköterska som bytt
tjänst till en underskötersketjänst.

Ett problem för den som väljer vårdyrket är att det i stort sett saknas karriärvägar
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och sätt att höja sin lön. 15 av kommunerna menar att man inte kan erbjuda
någonting alls som liknar en karriär för en undersköterska, såvitt hon inte tar
studielån och utbildar sig till sjuksköterska. Denna vidareutbildning är arbets-
givaren helt ointresserad av att vara med och betala men i några kommuner
lovar man att ge jobb till dem som återvänder.

Med de individuella lönerna kommer så småningom nya möjligheter att
ta på sig mer ansvar och skaffa sig specialkompetens som går att peka på i
individuella löneförhandlingar. Allt fler kommuner arbetar på att införa olika
former av ansvarsfördelning både vad gäller administrativa uppgifter som
schemaläggning, förrådshantering och vikarieanskaffning och medicinska
som att personal får utbilda sig i t.ex demensvård eller rehabilitering. Det bör
betonas att nästan ingen jag talat med accepterar begreppet självstyrande
grupper. Målet för verksamheten kan aldrig vara föremål för diskussion, och
de få försök som gjorts med att ta bort arbetsledningen har inte slagit väl ut.
Inte heller budgeten har personalgruppen något inflytande över. Däremot kan
man göra organisationen plattare och beslutsvägarna kortare. Verksamheten
är inte ”självstyrd” utan ”självplanerad”, för att citera Lisa Holm, personal-
sekreterare i Österåker.

Även här finns en misstänksamhet från delar av personalen som anar att
det i själva verket handlar om att sänka kostnaderna genom att låta underskö-
terskor göra sådant som egentligen någon annan borde ta hand om. Göte
Sjöberg, områdeschef i Boden, håller helt med de undersköterskor och vård-
biträden som hyser sådana farhågor:

”Det blir ett mer och mer självständigt arbete, men det beror mest på ekonomis-
ka realiteter. Det finns inte resurser för att ha en arbetsledare i närheten, grupper-
na måste numera ta mer ansvar och själva stå för mycket för handledningen.”

Flera kommuner vittnar om att inte alla tycker att ökat ansvar gör arbetet
roligare och mer intressant.

”Vissa tycker att de får för mycket ansvar. Vi försökte ta bort arbetsledaren, vi
har en platt organisation. Men många anställda vill inte ha administrativa upp-
drag, de tycker inte det är deras jobb. Vi har nog nått gränsen för hur mycket ansvar
man kan delegera ut, tycker de allra flesta”, säger Eva Augustsson, socialchef i
Hultsfred.

Samtidigt är det nya tänkandet delvis ett sätt att kompensera de olikheter
bland personalen som redan finns. Pia Nordgren, områdeschef i Visby, fram-
håller att det alltid finns vissa som uträttar mycket mer än alla andra men som
inte tidigare fått någon ekonomisk kompensation för detta.

Många tror att individuella löner leder till godtycklighet, men det finns
faktiskt modeller för hur man på ett sakligt objektivt sätt ska kunna bedöma
vilken lön var och en har rätt till. Detta är dock en process som måste få tid
på sig för att fungera. I Bollnäs har man tagit detta på allvar och äldreom-
sorgschefen Anette Falk har ägnat en stor del av höstens eftermiddagar åt att
vara ute på arbetsplatserna och diskutera denna fråga med personalen.

”De tar fram olika påståenden som jag försöker bemöta. De är oroliga, och jag
förstår det. De tror att man måste fjäska och prata mycket. Det har varit väldigt
positivt, de flesta har ändrat sin inställning efter att de fått veta mer.”
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De som väljer att bli ombud får en chans att utveckla sina färdigheter i en
speciell riktning och kan som tidigare nämnts också få kompensation löne-
mässigt för det arbete de lägger ner, tio av kommunerna har infört en sådan
modell. Ofta satsas det också extra mycket utbildning på den här gruppen.
Trots en del kritik upplever säkert många en tillfredsställelse i att själv få ta
över allt mer av de viktiga besluten kring det egna jobbet som rekrytering av
personal, semester, utbildning och annat. Men frågan är vad som lyfts fram
och premieras, om det kanske inte i själva verket blir det som är otypiskt för
en undersköterska och snarare ingår i någon annans uppdrag medan själva
undersköterskejobbet fortsätter att vara lågprioriterat.

Anette Falk, äldreomsorgschef i Bollnäs, är inte säker på att detta är vägen
att gå för att förbättra villkoren för undersköterskorna:

”Man ska kunna ta på sig extra uppgifter och uppdrag, man ska kunna bli duk-
tig på det man är intresserad av. Samtidigt är det viktigt att vi inte glömmer bort
vardagsarbetet, att det alltid ska vara finare att göra andra saker. Det vardagliga
får inte bara bli kvar åt dem som inte hävdar sig.”

Det hävdas allmänt att faktorer som empati och förmåga att skapa trygghet
och visa omtanke om äldre, handikappade eller andra vårdtagare är faktorer
som också ligger till grund för högre individuella löner. Men i mina samtal
med kommunerna är det snarare de som har lösgjort sig från den dagliga
verksamheten som lyfts fram: handledare, utbildare och administratörer.

Men om det är själva undersköterskeyrket som är det svåra, det som kräver
kunskaper och erfarenhet, så borde väl dessa färdigheter också kunna premieras.
Eller för att citera Viveka Svensson, MAS i Österåker: Alla kan ju inte bli
arbetsledare och chefer.

Nya scheman mest för arbetsgivarens skull?
En annan väg att göra arbetet intressantare och mer attraktivt är att laborera
med olika former av scheman. Sådana försök nämns i nästan alla kommuner,
men verkar ändå inte ha fått något större genomslag. De vanligaste är flextid,
att personalen får möjlighet att börja och sluta sina arbetsdagar inom ett tids-
intervall och att de kan kompensera bortfallen arbetstid senare, ”tvättstuge-
schema”, d.v.s att man kan teckna sig själv olika turer samt olika former av
behovsindelad arbetstid t.ex ”årsarbetstid”, d.v.s att man utgår från verksam-
heten och lägger schemat utifrån behoven vilket betyder hög personaltäthet
vid t.ex måltider.

I de två förra fallen är det de anställdas behov som står i fokus, i det senare
fallet snarare verksamhetens behov av att utnyttja en liten personalgrupp så
effektivt som möjligt. Samtliga modeller har sina för- och nackdelar, och att
utreda samtliga skulle föra för långt.

Även här märks att personalen själva bromsar utvecklingen. I Alvesta finns
en personalgrupp som haft tvättstugeschema i mer än tre år med gott resultat, men
idén har inte spritt sig till andra vårdlag. En enkätundersökning i kommunen
visar att personalen upplever ett sådant system som orättvist. Flera av dem jag talat
med framhåller att det är svårt att tänka nytt och att det är en process som tar tid.
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”Det krävs lite av arbetsgruppen men de ser säkert fördelarna med tiden. Men det
är dömt att misslyckas om inte verksamheten och behoven går hand i hand”, säger
Pia Nordgren, områdeschef, Gotland. Hon berättar om en lyckad modell att
försöka skapa ett fungerande schema som utgår från behovet av bemanning
på Mariagården i Visby.

Precis som i fallet med de individuella lönerna måste sannolikt arbetsgivaren
anstränga sig för att övertyga personalen om att nya modeller har fördelar
framför de gamla, både för verksamheten och personalen. Det får inte bli så
att de anställda känner ett ännu hårdare tryck än förut. Arbetstiden får inte
bli ytterligare ett redskap för att effektivisera verksamheten och driva på
personalen ännu mer.

Få tror på högskoleutbildning
Avslutningsvis var det få som kände till Kommunals högskolelinje i omvård-
nadspedagogik och ingen enda kände till någon som går där eller håller på att
söka dit. De flesta trodde inte heller att arbetsgivaren var beredd att ge stöd för
att någon anställd ska få gå en sådan utbildning. Däremot hänvisade många
kommuner till pågående eller avslutade Kom an!-projekt som man i regel haft
väldigt goda erfarenheter av. Att facket också arbetade med kompetenshöjning
inom ramen för högskolan var en total nyhet för de allra flesta.

I Falkenberg, Göteborg (dit utbildningen är förlagd) och Alvesta var
utbildningen känd, men ingen hade gjort någon reklam för den eller försökt
förmå undersköterskor att söka dit. I Österåker lämnade man dörren öppen
och förklarade att det är upp till den anställde att söka ekonomiskt stöd, men
att det inte alls är säkert att det beviljas.

Flera ifrågasatte tanken med en högskoleutbildning av det här slaget.
Britt-Marie Ellersten, äldreomsorgschef i Finspång, menade att det är van-
sinne att utbilda undersköterskor på högskola när det är så dålig lön.
Liknande tankegångar fanns i Ale.

”Vi har inte pengar att skicka alla. Vi försöker hitta andra vägar att få perso-
nalen till samma nivå. Inte bara korvstoppning, det finns andra sätt att lära sig.
Vi vill börja i den kunskap som finns, bland den personal som finns. Det blir himla
dyrt annars”, förklarade förvaltningschefen Marianne Olsson i Ale som hän-
visade till professor Ingela Josefsson vid Södertörns högskola.

Allra mest negativ var man i Härnösand:
”Den har jag just slängt i papperskorgen”, förklarade Åsa Hollberg, utveck-

lingsplanerare. ”De har marknadsfört den här i Sundsvallsområdet, men jag för-
står inte riktigt vad en sådan utbildning hör hemma. Jag har vetat att det varit på
gång en längre tid, men att skicka iväg folk på tiopoängskurser genererar inga
pengar för tillfället. Är det inte lika bra att de går sjuksköterskeutbildningen på en
gång i stället?”

A N N A S  E R F A R E N H E T E R  AV  A T T  S Ö K A  J O B B  –  1 8



Det finns skäl att fundera över varför inte vården lockar unga människor. Flera
troliga förklaringar framkommer i vår undersökning. Bristande utvecklings-
möjligheter, ett hårt och utsatt arbete med dålig kompensation lönemässigt
och en trögrodd organisation där man ”gör som man alltid har gjort”. Ändå
händer det mycket i vården, många nya tankar håller på att slå rot. Detta lär
accelerera ytterligare i och med generationsskiftet, det är naturligt att de äldre
som har nära till pensionen bromsar och inte känner lika starkt för föränd-
ringar. Det är dock viktigt att förändringarna inte bara blir på arbetsgivarens
villkor utan att man samtidigt frågar sig hur man kan förändra organisationen
så att arbetet blir attraktivare och fungerar bättre för personalen.

En väldigt stor del av verksamheten drivs uppenbarligen fortfarande med
hjälp av vikarier och tillfälliga inhoppare. Systemet med ”springvikarier” är väl
etablerat inom vård- och omsorg och en självklarhet som få ifrågasätter. Men
frågan är om det verkligen måste se ut på det viset. Varför är det så att alla
nya måste börja på timmar för att arbeta sig uppåt i hierarkin, varför kan de
inte omedelbart få en anställning eller åtminstone ett längre vikariat? Varför
är det så viktigt att signalera till en ung person som vill börja i vården att han
eller hon får rätta in sig i ledet och ställa sig sist i kön?

Med de stora krav som ställs på personalen borde man kanske oftare fundera
över personalpooler med månadslön. Sådana förekommer enligt uppgift i
några av kommunerna, t.ex i Arvika där man just höll på att trimma i en pool
bestående av 30 personer som är tänkt att ge fast försörjning åt ett antal pålitliga
inhoppare.

Dessa pooler behöver inte nödvändigtvis bestå av unga och nya krafter vilket
man visat i Ale kommun. Där vänder man på begreppen och har tagit ut
några av de allra duktigaste undersköterskorna till en pool som inte bara fungerar
som ”räddare i nöden”. Gruppen ska även stå för kunskapsöverföring mellan
olika enheter och bidra till att information om lyckade försök och initiativ
sprids till alla berörda. Självklart har även dessa undersköterskor bättre lön än
sina kollegor.
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Kommentarer till
undersökningen



Tanken på att den unga generationen föredrar frihet och flexibilitet är delvis en
myt. Det finns undersökningar som visar att 96 procent av de tillfrågade anser
att en fast anställning är att föredra framför en tidsbegränsad. Mest positiv till
fasta jobb är personalen inom vård och omsorg.9 Ungdomsbarometern för
1997/98 visar att trygg och säker anställning är en av de sex viktigaste fakto-
rerna i arbetslivet för ungdomar i åldern 16-25 år.10

En annan faktor som sannolikt verkar hämmande på rekryteringen är det
stora bruket av deltider. Att kunna arbeta deltid har möjligen varit en förut-
sättning för att många kvinnor med barn ska kunna ge sig ut i yrkeslivet, men
är knappast något som bidrar till att göra jobbet attraktivt för unga och man-
liga sökande idag. I Eskilstuna ropar man efter fler unga som vill in i yrket,
men de flesta tjänster som man har att erbjuda är på 75-82 procent.

”För att höja upp till 100 procent har vi försökt hitta andra sätt, de får hand-
leda elever, vi har kombinationstjänster där de arbetar i flera olika verksamheter,
dessutom funderar vi över möjligheten att låta undersköterskor förkovra sig och
studera i tjänsten”, berättar Lotta Centersten, personalhandläggare i
Eskilstuna.

Man måste således konstruera uppgifter som inte normalt ingår i jobbet
för att skapa heltidsjobb, ett märkligt förfarande som gör att man undrar om
man inte i stället borde förändra hela organisationen och låta heltid vara normen
och deltid undantaget för dem som vill och önskar.

Samtidigt hävdar man i andra kommuner att många inte vill ha heltid, att
de vill arbeta mer än nu men inte 100 procent. Här står vi sannolikt inför en
kollision mellan två kulturer: äldre kvinnor som arbetat länge inom vården
och ung arbetskraft som är på väg att skapa sig ett yrkesliv. Min tro är ändå
att man måste se till att förändra organisationen så att den passar även en ny
generation arbetskraft om man ska ha en chans att få dem att välja vårdyrken.

Avslutningsvis kan man önska att krisen inom vården fördes upp på en
högre nivå och inte lämnades åt mer eller mindre kortsiktiga kommunala
intressen.

Monica Hagberg, vård- och omsorgschef i Aneby, gör jämförelser med
hur staten drar ut till undsättning för att skaffa ersättningsjobb när mansdomi-
nerade regementen läggs ner. Jämförelsen haltar något eftersom det här ju
snarare rör sig om ett motsatt problem, inte att hitta jobb åt folket utan att
hitta folk som gör jobben. Men i ett avseende har hon förmodligen rätt: för-
ändringar på arbetsmarknaden när det gäller manligt dominerade jobb ses som
en nationell angelägenhet i betydligt högre grad än när det gäller kvinnligt
dominerade jobb.

En annan skillnad är förstås att militären har staten som huvudman
medan vårdjobben hör hemma i kommuner och landsting, d.v.s har en offentlig
budget som är uppdelad på många händer. Icke desto mindre skulle det för-
modligen behövas nationell samordning för att komma till rätta med problemen.
Det kan inte vara rätt att stora gruppers vårdbehov ska vara avhängigt ekonomin
i enskilda kommuner.

Eller för att citera Lisa Holm, personalsekreterare i Österåker: ”Det här
borde vi tackla på ett gemensamt sätt.”
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Lisa Holm tycker, i likhet med flera av dem jag talat med, att det är svårt att
få politikerna att inse att det inte går att skära hur mycket som helst: ”Det är
svårt att få dem att förstå att vård och omsorg kostar, vi kan inte skjuta barn och
gamla, vi måste ta hand om dem.”

Hon tror dock inte att det bara är pengar som fattas:
”Visst kan vi konkurrera ut andra kommuner genom att ge bättre lön, men jag

vill att vi hellre ska locka med utbildning, möjligheter att påverka sitt arbete, att
de som arbetar ska känna sig uppmuntrade att göra sitt bästa. Att vi ska locka med
det som är arbetets innehåll.”

Problemet är väl när det vare sig finns en hygglig lön eller möjligheter i
yrket att locka med. Hur ska man då locka ny arbetskraft?
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19-åring Journalist fick 19-åring Journalist fick Minimi Maxlön
fick jobb veta att det fick fast veta att det lön

fanns jobb jobb fanns fast jobb

Botkyrka 0 X 0 0 11 049 21 000

Solna X X 0 X 13 700 17 000

Österåker X X 0 0 13 000 16 060

Enköping X X 0 0 12 400 16 131

Eskilstuna 0 X 0 0 13 295 16 650

Finspång 0 0 0 0 13 500 16 150

Aneby 0 X 0 X 13 000 15 600

Alvesta X X 0 0 13 300 15 300

Hultsfred 0 X 0 0 13 680 15 680

Gotland X X 0 X 13 000 16 700

Karlshamn 0 0 0 0 13 000 15 950

Bjuv 0 X 0 0 13 500 15 010

Kristianst. X X X X 12 700 15 400

Falkenb. 0 0 0 0 13 000 15 608

Göteborg X X X X 13 000 15 000

Ale 0 X 0 0 13 500 15 990

Arvika X X 0 0 13 700 15 563

Askersund 0 X 0 X 13 400 14 865

Arboga 0 0 0 0 13 968 15 220

Avesta 0 X 0 X 13 740 14 690

Bollnäs X X 0 X 13 6x0 14 935

Härnösand X 0 0 0 13 200 14 400

Krokom 0 X 0 X 13 500 14 900

Nordmln. 0 0 0 0 12 500 14 187

Boden 0 X X X 13 000 15 6x0

10 19 3 10 329 242 393 599

Medel: 13 140 15 722
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Förklaring till förkortningar ovan

19-åring fick jobb: Anna fick ja på frågan om det fanns jobb.

Journalist fick veta att det fanns jobb: Journalist som ringde fick ja på samma fråga.

19-åring fick fast jobb: Anna fick veta att det fanns tillsvidareanställningar att söka.

Journalist fick veta att det fanns fast jobb: Journalist fick ja på samma fråga.

Minimi lön: Den lägsta lön en utbildad undersköterska kan få.

Max lön: Den högsta lön en undersköterska kan få, exklusive Ob-tillägg men inkl individuella tillägg.



Till 19-åring Till journalist    Till 19-åring om Till journalist Till journalist Individuell
karriär om karriär      fortbildning o. om fort- om vidare- lön

vidareutbildning bildning utbildning

Botkyrka 0 X X 0 X

Solna 0 X X 0 X

Österåker 0 0 X 0 0

Enköping 0 X X 0 X

Eskilstuna 0 0 X X X

Finspång 0 0 X 0 0

Aneby 0 X X X X

Alvesta 0 0 0 0 X

Hultsfred 0 0 X X 0

Gotland 0 X X X 0 X

Karlshamn 0 0 0 0 X

Bjuv 0 0 X 0 X

Kristianst. 0 X X 0 X

Falkenb. 0 0 X X X X

Göteborg 0 0 X X 0

Ale 0 X X 0 X

Arvika 0 X X X 0 X 

Askersund 0 X X X X

Arboga 0 X X 0 X

Avesta 0 0 X 0 X

Bollnäs 0 X X X 0

Härnösand 0 0 X 0 X

Krokom 0 0 X X 0

Nordmln. 0 0 X 0 0

Boden 0 0 X X 0

Tot: 0 11 3 23 9 17
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Förklaring till förkortningar ovan

Till 19-åring om karriär: Kommunen berättar för Anna om vilka karriärmöjligheter man erbjuder.

Till journalist om karriär: Kommunen berättar för journalist vad man anser om att det finns möjlighet att ta mer 
ansvar, ha spetskunskap eller specialistkunskap av något slag, och få mer betalt.

Till 19-åring om fortbildning och vidareutbildning: Kommunen berättar för Anna vad de erbjuder sin 
personal för vidareutbildning.

Till journalist om fortbildning: Kommunen berättar för journalisten att de har en plan för personalens 
fortbildning.

Till journalist om vidareutbildning: Kommunen berättar för journalist att de vidareutbildar outbildade anställda
till undersköterskor och eventuellt även andra som inte är anställda.

Individuell lön: Det finns individuella löner (vilket inte betyder att de är tillämpade fullt ut, ofta har man ändå någon
slags fast lönestege).
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