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Förord

Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir 
äldre, och behoven av välfärdstjänster ökar, uppnår många medarbetare pen-
sionsålder de närmaste åren. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i en rapportserie inom 
ramen för satsningen Sveriges Viktigaste Jobb rekryteringsbehoven inom 
välfärdens yrkesgrupper för de kommande tio åren. Vi presenterar också 
strategier för att möta rekryteringsutmaningarna. 

I två tidigare rapporter har vi visat vad välfärdens arbetsgivare gör för att 
möta rekryteringsutmaningarna i skola/förskola och vård/omsorg, de områ-
den där rekryteringsbehoven är störst. 

Denna tredje rapport i serien visar det övergripande behovet för hela väl-
färdssektorn. Vi presenterar också två scenarier som visar hur rekryterings-
behovet skulle kunna minska om fler medarbetare går upp i arbetstid och 
stannar kvar i arbetslivet längre än i dag. 

Självklart ställer en sådan utveckling stora krav på ett hållbart arbetsliv. 
Det gäller att erbjuda goda förutsättningar så att medarbetarna med Sveriges 
viktigaste jobb vill fortsätta bidra till vår gemensamma välfärd. 

Stockholm i januari 2015

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting
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Det finns mycket som 
arbetsgivarna själva 
kan göra för att påverka 
både storleken på 
rekryteringsbehovet 
och möjligheten att 
rekrytera rätt personer

Sammanfattning
Mer än en miljon människor arbetar i välfärden. Ungefär en tredjedel av dessa 
uppnår pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både 
andelen äldre och barn i befolkningen, vilket gör att behovet av skola, vård och 
omsorg växer. Detta leder till stora rekryteringsbehov. Om inga förändringar 
görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv 
miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. 

Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att påverka rekryte-
ringsbehoven. Det handlar exempelvis om globalisering, konjunkturföränd-
ringar, innovationer, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och politiska beslut 
och reformer. 

Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka både 
storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer.  
SKL har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. 
Några åtgärder är att använda den befintliga kompetensen på ett bättre sätt, 
utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjligheter till löne- och karriär-
utveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisa-
tion samt skapa förutsättningar för fler medarbetare att arbeta mer tid och 
stanna längre i arbetslivet. 

SKL har beräknat hur strategierna Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet  
skulle kunna minska behoven av att rekrytera till olika verksamheter. Om fler 
anställda går upp i arbetstid och fler jobbar längre skulle rekryterings behoven 
i välfärden kunna minska med över 20 procent, eller 115 000 personer.  
Scenarierna är framtagna för att visa strategiernas potential på lång sikt. Det 
är inte en prognos av hur utfallet kommer att bli.
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KAPITEL 1

En halv miljon medarbetare 
till välfärden

I dag arbetar över en miljon personer i Sverige i välfärden. Om inga föränd-
ringar görs i arbetssätt och bemanning skulle det behövas drygt en halv mil-
jon nya medarbetare till välfärdssektorn1 under den kommande tioårsperio-
den2. Det är en samlad bedömning av rekryteringsbehoven för hela sektorn, 
men behoven kan skilja sig åt mellan olika delar av landet.

Ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i pension står för två 
tredjedelar av rekryteringsbehovet och nyrekryteringar till följd av ökade be-
hov av välfärd för den resterande tredjedelen. 

Bedömningen av hur rekryteringsbehoven kommer att utvecklas är främst 
kopplad till den demografiska utvecklingen. Den tar inte hänsyn till att  
arbetsgivarna kan påverka situationen och att rekryteringsbehovet påverkas 
av en rad andra faktorer, som konjunkturförändringar, globalisering, ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden, innovationer och politiska beslut/reformer.

Även om välfärdens arbetsgivare rekryterar tiotusentals nya medarbetare 
varje år och är vana vid stora omställningar kan behovet av nyrekryteringar 
de kommande åren bli en utmaning, särskilt inom vissa delar av välfärden och 
i vissa yrken. Not. 1

Med välfärdssektorn avses kommuner, lands-
ting/regioner eller verksamheter finansierade 
av dessa.

Not. 2 
Denna framskrivning gäller för perioden 2013 
tom 2022.
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Flest medarbetare 
behöver rekryteras 
till vården, omsorgen, 
förskolan och skolan 

Fler äldre och fler barn ökar behovet av välfärd 

Gruppen medborgare som är 85 år och äldre ökar snabbt den kommande tio-
årsperioden. Det innebär större behov av välfärd, framförallt i äldreomsorgen 
och hälso- och sjukvården. Även antalet barn i förskole- och skolålder ökar. 
Stora svängningar i elevkullarnas storlek skapar utmaningar för skolsektorn. 
Flest medarbetare behöver rekryteras till vården och omsorgen i kommuner-
na, samt till förskolan och skolan – nästan 150 000 medarbetare i respektive 
verksamhet3. I bilaga 2 redovisas rekryteringsbehovet för olika yrken. 

tabell 1. Rekryteringsbehov 2013-2022, oavsett huvudman

Rekryteringsbehov  

Anställda 2013 1 118 000

Anställda 2022 1 299 000

Ökning av anställda 182 000

Varav demografi 133 000

Varav volymökning i kommunsektorn* 48 000

Pensioneringar 2013-2022 347 000

Rekryteringar 2013-2022 529 000

*Läs mer i bilaga 1. 

tabell 2. Rekryteringsbehov per verksamhetsområde

Verksamhets-
område

Anställda 
2013

Anställda 
2022

Ökning av 
anställda

Pensioneringar 
2013-2022

Rekryteringar 
2013-2022

Grundscenario 1 118 000 1 299 000 182 000 347 000 529 000

Administration 129 000 146 000 17 000 54 000 71 000

Förskola och skola 312 000 368 000 56 000 92 000 148 000

Hälso- och sjukvård 221 000 247 000 26 000 63 000 89 000

Kultur och fritid 24 000 27 000 3 000 6 000 9 000

Samhällsbyggnad 
och teknik

35 000 39 000 4 000 10 000 14 000

Service i kommuner 
och landsting

75 000 86 000 11 000 31 000 42 000

Tandvård 23 000 26 000 3 000 8 000 11 000

Vård och omsorg 
i kommun inkl. 
socialtjänst

299 000 360 000 61 000 83 000 144 000

Not. 3
Läs mer i rapporterna Sveriges Viktigaste 
Jobb i vården och omsorgen – hur möter 
vi rekryteringsutmaningen? och Sveriges 
Viktigaste Jobb i förskolan och skolan – hur 
möter vi rekryteringsutmaningen? 
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Not. 4
Efter 2022

Allt fler äldre i befolkningen på lång sikt 

Bedömningarna av rekryteringsbehoven utgår från hur befolkningsutveck-
lingen påverkar behovet av antalet anställda i välfärdstjänsterna de närmaste 
tio åren. Både antalet och andelen ”äldre äldre” (85+) ökar ännu mer efter 
prognosperioden4. Att klara rekryteringsutmaningen de närmaste tio åren är 
därmed också en förberedelse för åren därefter, då behoven av äldreomsorg 
och sjukvård fortsätter att öka.

Källa: SCB 

diagram 1. Demografisk utveckling för fyra åldersgrupper. Index år 2013 = 100
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Två scenarier med minskat 
rekryteringsbehov

SKL har tagit fram nio strategier som välfärdens arbetsgivare kan använda 
på olika sätt för att möta rekryteringsutmaningarna. I detta avsnitt visar vi 
hur två av dessa, Låt fler jobba mer och Förläng arbetslivet, kan minska re-
kryteringsbehoven. Ett sådant arbete kan förutsätta både förändringar i ar-
betssätt, organisation och bemanning. Scenarierna är framtagna för att visa 
potentialen i att minska rekryteringsbehoven på lång sikt. De anger inte vad 
som är genomförbart inom prognosperioden.

Låt fler jobba mer

Strategin Låt fler jobba mer innebär att rekryteringsbehovet kan minska om 
fler medarbetare arbetar heltid eller fler timmar än i dag. Det handlar om att 
erbjuda heltidsanställningar eller önskad sysselsättningsgrad till dem som 
vill arbeta mer. Men det är också viktigt att uppmuntra dem som frivilligt job-
bar deltid, att öka sin arbetstid. 

I dag ligger den genomsnittliga arbetstiden i procent av heltid (den fak-
tiskt arbetade tiden, sysselsättningsgraden) på runt 90 procent i kommuner 
och landsting, men i vissa yrken eller åldersgrupper i yrken är den lägre. Sys-
selsättningsgraden varierar mellan olika yrken/personalgrupper5 och olika 
verksamheter och olika arbetsgivare. Lägst är sysselsättningsgraden inom 
”vård- och omsorgsarbete” samt ”kultur-, turism- och fritidsarbete” i kom-
munerna. Kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än män i alla personalgrup-
per, men skillnaderna mellan grupperna är stora. 

KAPITEL 2

Not. 5
Läs mer om indelningen i personalgrupper på 
www.skl.se/ekonomijuridikstatistik/ 
statistiknyckeltaljamforelser/personalstatistik
I gruppen teknikarbete ingår exempelvis både 
mansdominerande yrken som ingenjörer 
och kvinnodominerade yrken som köks- och 
måltidsarbete.
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Stor potential att minska rekryteringsbehoven om fler 
jobbar mer

I detta scenario har vi räknat på hur rekryteringsbehoven minskar om arbets-
tiden ökar i alla yrken och åldersgrupper till minst 90 respektive 95 procent.6  

Vi kan konstatera att även en ganska liten förändring minskar behovet av 
nyrekryteringar. 

Om den genomsnittliga arbetstiden höjs till minst 90 procent av heltid i 
alla yrken och åldersgrupper, minskar rekryteringsbehovet med cirka 22 000 
personer (4 procent) fram till 2023. Om arbetstiden ökar mer, till minst 95 
procent av heltid, minskar behovet med cirka 62 000 personer (12 procent). 

Detta scenario ger störst effekt inom vården och omsorgen i kommunerna. 
Det beror dels på att sysselsättningsgraden där är lägre än snittet, dels på att 
antalet anställda är fler än i de jämförda verksamheterna. Antalet som behö-
ver rekryteras till vården och omsorgen i kommunerna skulle minska med 
14 000 om den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökade till 90 procent i 
alla yrken och med 28 000 personer om sysselsättningsgraden ökade till 95 
procent.

Not. 6
Förändringen sker gradvis under perioden och 
är fullt genomförd år 2022. Inom varje ålders-
grupp i varje yrke ökar sysselsättningsgraden 
till ett snitt på minst 90 respektive 95 procent 
av heltid. De som redan i utgångsläget arbetar 
mer än så fortsätter att göra det. De som 
arbetar och är 65 år eller äldre antas inte öka 
sin sysselsättningsgrad. 

diagram 2. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden (faktisk) i några personalgrupper fördelat 
på kön, kommuner (K) och landsting (LT), 2013
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Förläng arbetslivet

Strategin Förläng arbetslivet innebär att fler ska kunna börja jobba tidigare 
och stanna kvar längre i arbetslivet. Vi har i detta scenario studerat effekten 
av att de anställda arbetar längre och hur det påverkar kommande pensions-
avgångar och minskar rekryteringsbehovet. 

I kommuner och landsting är tre av tio anställda – närmare 350 000  perso-
ner – över 55 år. Andelen äldre varierar mellan olika personalgrupper och är 
högst inom ”tandvård” och ”administration”. Personalgrupperna är dock till 
antalet olika stora. Antalet över 55 år är flest inom Vård och omsorg, där om-
kring 100 000 personer kommer att gå i pension de kommande tio åren. Den 
genomsnittliga pensionsåldern var år 2012 63,5 år i kommunerna och 63,7 år 
i landstingen. 

diagram 3. Scenario: Låt fler jobba mer. Effekten av höjda sysselsättningsgrader på rekryterings-
behovet i välfärdstjänsterna under perioden 2013-2022
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diagram 4. Andelen anställda 55 år och äldre i några personalgrupper i kommun (K) och lands-
ting (LT), 2013
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Stor potential att minska rekryteringsbehoven om fler 
jobbar längre

I detta scenario antas åldern för pensionering skjutas fram med ett respek-
tive två år.7 Detta minskar de kommande pensionsavgångarna med 31 000 (6 
procent) respektive 55 000 personer (10 procent). 

Effekten av senarelagd pensionering varierar något mellan olika verksam-
hetsområden, men skillnaderna är inte så stora.

 

Not. 7
När pensionsåldern ökar med ett år flyttas 
den pensionsrisk (sannolikhet för pensione-
ring) som tidigare gällde för 55-åringar till 
56-åringar, den som gällde för 56-åringar till 
57-åringar och så vidare. Förändringen sker 
gradvis under perioden och är fullt genomförd 
2022. Inom varje yrkesgrupp ökar den förvän-
tade pensionsåldern med ett respektive två år.

diagram 5. Scenario: Förläng arbetslivet. Effekten av uppskjuten pensionering på rekryterings-
behovet i välfärdstjänsterna under perioden 2013-2022 
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Stor effekt med båda scenarierna

Ett framgångsrikt arbete inom strategierna Låt fler jobba mer och Förläng 
arbetslivet skulle kunna innebära ett minskat behov av nyrekryteringar med 
mer än 20 procent, eller 115 000 personer. Det visar de scenarier vi presente-
rat. Men även små förändringar är betydelsefulla. Skulle alla deltidsanställda 
i välfärden arbeta bara en timme mer i veckan motsvarar det nästan 6  000 
heltidsanställda. I nästa avsnitt – Nio strategier för att möta rekryteringsut-
maningarna – presenterar vi några insatser som kan underlätta för att fler 
kan jobba mer och längre.

Behovet av 
nyrekryteringar 
skulle kunna 
minska med 
mer än 20 %

diagram 6. Den möjliga minskningen av rekryteringsbehovet med  strategierna ”Låt fler jobba 
mer” och ”Förläng arbetslivet”
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Nio strategier för att möta 
rekryteringsutmaningen

Här presenteras nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen, däri-
bland de två som redan omnämnts. Strategierna fokuserar på vad arbetsgi-
varna själva kan påverka. Det handlar inte om att välja en av strategierna, 
utan troligen behöver en palett av åtgärder användas.

1. Använd kompetens rätt

Vem ska egentligen göra vad? Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och 
effektivast samhällsservice. När verksamheterna utvecklas måste yrkes-
rollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både 
personal och verksamhet utvecklas och resurser användas effektivt. 

På flera håll krävs nytänkande om vem som gör vad gällande innehållet i olika 
yrken. Arbetsgivarna måste utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkes-
grupper och använda rätt kompetens till rätt uppgifter. Det kan handla om:

 > Nya eller förändrade yrkesroller. Lokalstrateg och logistiker är exempel på 
nya funktioner. Patienternas kontakt med vården kan förbättras via exem-
pelvis patientlotsar och kontaktsjuksköterskor i cancervården. 

 > Mer samarbete. Genom att jobba mer tillsammans tas kompetens tillvara, 
som vid gemensam lektionsplanering i skolan samt arbete i multidiscipli-
nära team inom vården och omsorgen.  

KAPITEL 3



Kapitel 3. Nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen 

20 Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden – Hur möter vi rekryteringsutmaningen?

 > Annorlunda specialistförsörjning. Kommuner kan dela på spetskompetens 
inom exempelvis samhällsbyggnad och teknik.

 > Mer patientmedverkan. Dagens pålästa medborgare skapar förutsättningar 
för ökat patientinflytande. Vissa grupper, som njur- eller diabetespatien-
ter, kan sköta mer själva och erfarna patienter och brukarorganisationer 
kan användas som resurs. 

2. Bredda rekryteringen

Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är 
könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Till exempel kan nyan-
ländas kompetens tas tillvara bättre.

I dag är färre än 10 procent av de anställda inom vården och omsorgen män. 
Inom skola/förskola är siffran 18 procent, i enbart förskolan tre. Men var 
tredje ung man kan tänka sig att jobba i sektorerna, enligt Ungdomsbarome-
tern. Det gäller att förändra bilden av att vissa yrken passar kvinnor eller män 
bäst. En jämnare könsfördelning och större mångfald ökar rekryteringspo-
tentialen.  

 > Förändra normer om vem som passar var utifrån kön. Ta vara på ungas 
intresse för jobben. Inspirera och informera, erbjud feriejobb, praktikplat-
ser och använd arbetslivsintroduktionsavtal. 

 > Ta till vara nyanländas kompetens. Nyanländas kompetens kan tas tillvara 
bättre genom att korta vägen till arbetsmarknaden, exempelvis genom va-
lidering, praktik och kompletterande studier. Utbildad kompetens skulle 
kunna rekryteras från andra länder, exempelvis ingenjörer. 

 > Olika vägar in i yrket. Det behövs fler vägar in i yrkena än den traditio-
nella utbildningen. I exempelvis läraryrket behövs distansutbildningar, 
komplettering med pedagogisk utbildning, utbildning i kombination med 
arbete och komplettering av behörighet. Snabbspår är ett sätt, som nu er-
bjuds för den som vill sadla om till lärare. Möjligheterna att byta yrke mitt 
i livet behöver bli större inom många yrken. 

3. Låt fler jobba mer

Idag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Fler kan  
arbeta mer. Det är en fråga om att vara attraktiv arbetsgivare och erbjuda 
dem som arbetar med Sveriges viktigaste jobb bra villkor. Men det handlar 
också om långsiktig kompetensförsörjning. Om fler jobbar mer kan rekry-
teringsbehoven minska.

Kommuner och landsting har ungefär 220 000 deltidsanställda. Nio av tio är 
kvinnor. Andelen heltidsanställda varierar stort mellan olika verksamheter. 
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Framför allt har vården och omsorgen många deltidsanställda. Variationerna 
är också stora mellan olika arbetsgivare. I en del kommuner jobbar färre än 
varannan medarbetare heltid medan andelen heltidsanställda på andra håll 
är drygt 90 procent. 

Det handlar om att möjliggöra för dem som vill arbeta mer att göra det. Enligt 
SCB:s arbetskraftsundersökning från 2012 både kan och vill cirka en fjärde-
del av kommunernas deltidsanställda gå upp i tid. Men det finns också många 
heltidsanställda som väljer att arbeta deltid, vilket kan ha flera orsaker. Det 
är således också viktigt att på olika sätt uppmuntra dem som frivilligt jobbar 
deltid att arbeta mer.

 > Lokala lösningar. Utgå från lokala behov och förutsättningar för att kunna 
uppnå ett hållbart resultat. De bästa lösningarna skapas lokalt i samverkan 
mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.

 > Hela organisationen påverkas. Ibland är det svårt att anpassa verksamheten 
efter heltidstjänster eftersom brukarnas behov, som styr när personalen behöver 
jobba, varierar över dygnet. En viktig slutsats är också att införande av heltid 
kan innebära påtagliga förändringar för samtliga i verksamheten – inte bara de 
som höjer sin sysselsättningsgrad och arbetar mer. 

 > Lite mer tid också viktigt. Skulle alla sektorns deltidsanställda arbeta bara en 
timme mer i veckan så motsvarar det nästan 6 000 heltidsanställda. 

 > Politiska beslut och resurser. En grundläggande förutsättning för framgång 
är att det finns ett tydligt politiskt beslut om vad som ska uppnås och när det 
ska vara genomfört. Det är också nödvändigt att avsätta resurser för att driva 
förändringsarbetet. 
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4. Förläng arbetslivet

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbets-
marknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. Vi lever i genomsnitt 25 år 
längre än för hundra år sedan. Med fler år i yrkeslivet kan vi lättare klara 
välfärdens uppdrag. 

På hundra år har medellivslängden ökat från 57 år till nästan 84 för kvinnor 
och 80 för män. Man har rätt att arbeta till 67 men medelsvensken går i pen-
sion vid drygt 63 års ålder. Ändå både kan och vill många jobba längre – under 
rätt förutsättningar. Att inte fler gör det är inte bara ett problem för den en-
skilde individen, utan också i ett större kompetensperspektiv: viktiga resur-
ser förslösas. 

 > Attityder och kultur på arbetsplatserna. Signalera att medarbetare som 
uppnått pensionsålder är en viktig resurs, öppna upp för individuella lös-
ningar och kompetensutveckla äldre medarbetare. 

 > Seniormedarbetare. Ta till vara 65+ som seniorer, mentorer och vikarier.  

 > Förbättra ingången för unga i yrkeslivet. Erbjud praktik, traineeprogram 
och yrkesintroduktionsavtal. Koppla samman utbildning och arbetsliv 
ännu bättre. Samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare 
spelar stor roll. 

 > Främja god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är avgörande för att medarbe-
tare ska kunna jobba ett helt yrkesliv. 

5. Visa på karriärmöjligheter

Karriär i välfärdssektorn? Självklart – och då inte enbart ”rak bana upp-
åt”. En bredare syn på karriär ger medarbetare chansen att utveckla både 
sig själva och verksamheten, vilket gör yrkena mer attraktiva. Det gäller 
både att synliggöra de karriärvägar som finns och att skapa nya. 
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Enligt Ungdomsbarometern rankar bara 16 procent av unga ”snabb karriär” 
som helt avgörande för val av arbetsplats. Men de vill utvecklas och lära sig 
nytt. Det finns olika sätt för arbetsgivare att erbjuda detta.

 > Möjliggör sidledes karriär. Arbetsrotation och interna karriärcentra kan 
bidra till ökad rörlighet inom organisationen. Medarbetare kan utvecklas 
och bidra mer genom att få pröva nya roller.

 > Karriär – inte bara chef. Synliggör och möjliggör för andra typer av ut-
veckling än rena chefsuppdrag. Det kan handla om projektledartjänster, 
expertroller, utvecklingsledare eller andra utvecklingsuppdrag. 

 > Underlätta vägen till chefskap. Traineeprogram, aspirantprogram, men-
torskap och delat ledarskap underlättar steget till en chefsroll, liksom att 
medarbetare får testa chefskap i mindre skala. 

 > Karriärtjänster. Karriärtjänster inom skolan kan stärka läraryrkets attrak-
tionskraft och förbättra undervisningen. Olika former av utvecklingstjäns-
ter och karriärtjänster har även inrättats i förskolan och fritidshemmen. 

6. Skapa engagemang

Engagerade medarbetare som får ta ansvar på jobbet kommer bättre till 
sin rätt och bidrar mer till verksamhetens utveckling. De blir också bättre 
ambassadörer för sitt jobb. Ju större engagemang och inflytande – desto 
större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats. 

Ungdomsbarometerns undersökning om ungas syn på välfärdsjobben visar 
att jobben anses meningsfulla och med stora möjligheter att både göra skill-
nad och träffa mycket människor. Det gäller särskilt vård-/omsorgs- och lä-
raryrken.

 > Attityder och kultur. Skapa ett kreativt arbetsklimat och arenor för dialog, 
lärande och erfarenhetsutbyte. Känslan av sammanhang främjar hälsa och 
arbetsglädje. Jobbet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart. 

 > Delaktighet. Låt medarbetarna vara med och påverka verksamhetens 
utveckling utifrån sin expertkunskap. Det kan utveckla arbetsorganisatio-
nen och ge såväl nöjdare kunder och brukare som bättre arbetsmiljö och 
lägre kostnader. 

 > Ledarskap. Tydligt, närvarade ledarskap och regelbundna medarbetarsam-
tal mellan chef och medarbetare är väsentligt för engagemang och arbets-
glädje.

Bredare syn på vad 
karriär är
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7. Utnyttja tekniken

En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare 
verksamhet och bättre kvalitet. Kommuner och landsting ska ligga i fram-
kant vad gäller att utnyttja tekniken. 

 > Bevaka teknisk utveckling och innovation. Genom nya innovativa hjälpme-
del och robotar kan välfärdssektorn effektiviseras och förbättras. Det kan 
till exempel bidra till att behovet av hemtjänst minskar och att äldre kan 
bo hemma längre. 

 > Låt behoven styra! Utgå alltid från användarnas behov och nytta när man 
utvecklar IT-stöd. IT-systemens utveckling ska bidra till engagemang och 
ge resultat i verksamheten. Det förutsätter att man är strategisk i sina 
val av lösningar och uppföljning. På en modern och attraktiv arbetsplats 
förväntar man sig också att lösningarna är mobila – att man kommer åt 
digitala verktyg och stöd via sin mobil eller läsplatta.

 > Höj den digitala kompetensen. Se till att medarbetare och chefer har den 
kompetens som krävs för att hantera en alltmer digitaliserad arbetsplats. 
Inom skolan behövs till exempel ett kompetenslyft för att fullt ut kunna 
använda digitala läromedel och ta vara på de pedagogiska möjligheter som 
nu öppnar sig.

 > Infrastruktur för lärande. Utveckla strukturer för kunskapsstyrning, e-lä-
rande och smarta beslutstöd som gemensamt bidrar till högre kompetens, 
mer evidensbaserad praktik och ökad träffsäkerhet i beslutsprocesserna.

8. Marknadsför jobben

Var synlig! Tala väl om verksamheten och skapa fler möjligheter att prova 
på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till 
välfärdsjobben.

Kommuner, landsting och regioner behöver på olika sätt sprida information 
om alla jobbmöjligheter som finns inom sektorn, visa upp sig som arbetsgi-
vare och berätta om vad jobben och utbildningarna innebär. 

 > Goda förebilder. Sprid goda förebilder och bra exempel. Tala om att det är 
jobb som gör skillnad och lyft fram de egna medarbetarna. 

 > Sommarjobb och praktik. Informera om jobben redan i skolan för elever 
och studie- och yrkesvägledare. Sommarjobb, feriejobb, praktik och trai-
neeplatser ger fler unga chansen att pröva jobben. Med en positiv erfaren-
het och uppföljning kommer fler unga att återvända.

 > Berätta om jobben Kommunicera via kanaler och arenor där målgrupperna 
finns. Besök universitet, högskolor och delta på arbetsmarknadsdagar och 
andra mötesplatser. 

Goda erfarenheter 
från praktik och ferie
jobb lockar fler till 
välfärdsjobben
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9. Underlätta lönekarriär

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. 
På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten 
utvecklas. 

Arbetsgivarna behöver fortsätta att utveckla lönesättningsmodellen för att 
konkurrera om arbetskraften. I många fall behöver lönespridningen öka. Lö-
nefrågan kräver särskild uppmärksamhet när konkurrensen om arbetskraf-
ten är hård. 

 > Lokal lönebildning och individuell lönesättning. Verksamhetens priorite-
ringar och enskilda medarbetares insatser ska ge genomslag i lönesätt-
ningen. 

 > Tydlighet i lönesättningen. I väl utvecklade samtal mellan chef och medar-
betare synliggörs, med hjälp av tydliga lönekriterier, hur enskilda med-
arbetare bidrar till verksamhetens resultat, vilket även ska synas i löne-
sättningen. Individuella löner sätts utifrån prestation, ansvar och jobbets 
svårighetsgrad.

 > Ökad lönespridning. För att stimulera till verksamhetsutveckling, engage-
mang och ökad måluppfyllelse behöver möjligheterna till såväl utveckling 
i arbetsuppgifter som i lön bli ännu bättre. 
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Bilaga 1. Så har vi räknat
Bedömningen av det framtida rekryteringsbehovet som presenteras i denna 
rapport har gjorts med hjälp av SKL:s rekryteringsmodell i samarbete med 
Sweco. Modellen bygger på befintliga uppgifter om anställda och en demo-
grafisk framskrivning. Underlagen som används är i huvudsak SCB:s befolk-
ningsprognos (2012) och SKL:s personalstatistik (2012).

För kommuner och landsting bygger beräkningarna på exempelvis den fak-
tiska åldersfördelningen. För de verksamheter som drivs av annan huvud-
man har beräkningarna gjorts schablonmässigt exempelvis utifrån åldersför-
delningen i kommuner och landsting.

I modellen används uppgifter om antalet anställda som är månadsavlöna-
de. Det innebär att timavlönade inte är inbegripna. Skälen till detta är flera. 
Framför allt är det svårt att få en rättvisande bild av antalet timanställda då 
mätningen av personalstatistik görs en gång per år samtidigt som de timan-
ställdas tjänstgöringsgrad varierar kraftigt över året och mellan verksamhe-
ter. Uppskattningsvis utför de timanställda omkring tre procent av timmarna 
i landstingen och sju procent av de arbetade timmarna i kommunerna.

Inom den kommunala verksamheten antas att antalet anställda ökar med yt-
terligare 0,5 procent per år utöver de personalbehov som kommer av en för-
ändrad demografi, vilket har lagts till i beräkningarna. Det är en siffra som ba-
seras 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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Bilaga 2. Extra tabell och 
diagram

tabell 3. Rekryteringsbehov på tio års sikt för välfärdsyrken

Personalgrupp Anställda 
2013

Anställda 
2022

Pensioner-
ingar  
2013-2022

Rekryter-
ingar  
2013-2022

Totalt 1 118 000 1 299 000 347 000 529 000

Administration 129 000 146 000 54 000 71 000

Administratörsarbete 38 000 43 000 17 000 22 000

Handläggararbete 42 000 47 000 15 000 20 000

Ledningsarbete 49 000 56 000 22 000 29 000

Förskola och skola 312 000 368 000 92 000 148 000

Barnskötare 52 000 61 000 13 000 22 000

Dagbarnvårdare 3 000 4 000 2 000 3 000

Elevassistent 15 000 19 000 4 000 8 000

Fritidspedagog 16 000 19 000 4 000 7 000

Förskollärare 69 000 82 000 18 000 30 000

Grundskolelärare 75 000 91 000 20 000 36 000

Gymnasielärare 35 000 40 000 13 000 18 000

Skol- och barnomsorgsarbete 2 000 3 000 1 000 2 000

Övr skol förskolearbete 7 000 9 000 2 000 4 000

Övrigt lärararbete 35 000 42 000 15 000 22 000

Hälso- och sjukvård 221 000 247 000 63 000 89 000

Arbetsterapeut 4 000 5 000 1 000 2 000

Barnmorska 6 000 7 000 2 000 3 000

Biomedicinsk analytiker 7 000 8 000 2 000 3 000

Dietist 1 000 1 000 100 100

Logoped 1 000 1 000 200 200

Läkare 34 000 38 000 8 000 12 000

Psykolog 5 000 5 000 1 000 1 000

Psykoterapeut 400 500 300 400

Fysioterapeut/ Sjukgymnast 7 000 8 000 1 000 2 000

Sjukhustekniker, lab arbete 2 000 2 000 1 000 1 000

Sjuksköterska 80 000 89 000 18 000 27 000

Socialt och kurativt arbete 5 000 6 000 2 000 3 000

Undersköterska m fl 49 000 56 000 18 000 25 000

Vårdadministratör 17 000 19 000 7 000 9 000

Övr rehabiliteringsarbete 2 000 2 000 1 000 1 000
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Kultur och fritid 24 000 27 000 6 000 9 000

Bibliotekarie, biblioteksass 7 000 8 000 3 000 4 000

Fritidsledare 6 000 7 000 1 000 2 000

Övrig kultur och fritid 11 000 13 000 3 000 5 000

Samhällsbyggnad och teknik 35 000 39 000 10 000 14 000

Ingenjörer 9 000 11 000 3 000 5 000

Räddningstjänstarbete 7 000 8 000 2 000 3 000

Tekniker 12 000 13 000 4 000 5 000

Teknisk handläggare 6 000 7 000 1 000 2 000

Service i kommuner och landsting 75 000 86 000 31 000 42 000

Hantverkararbete mm 24 000 27 000 11 000 14 000

Köks- o måltidsarbete 32 000 37 000 12 000 17 000

Städ tvätt renhållningsarb 20 000 23 000 8 000 11 000

Tandvård 23 000 26 000 8 000 11 000

Tandhygienist 4 000 4 000 1 000 1 000

Tandläkare 7 000 8 000 2 000 3 000

Tandsköterska 12 000 13 000 5 000 6 000

Vård och omsorg i kommun och 
socialtjänst

299 000 360 000 83 000 144 000

Personlig assistent 22 000 26 000 5 000 9 000

Rehabilitering förebyggande 9 000 10 000 2 000 3 000

Sjuksköterska 17 000 21 000 7 000 11 000

Socialsekreterare m fl 25 000 29 000 5 000 9 000

Undersköteraska/vårdbiträde* 209 000 254 000 58 000 103 000

Övr socialt o kurativt 15 000 18 000 4 000 7 000

Övr vård omsorgsarbete 2 000 2 000 1 000 1 000

* Här ingår också vårdare och skötare
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