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T ill följd av pandemin har Kommunalekonomernas förening ställt om till 
digitalt. Våra kurser och konferenser genomförs nu som distansutbild
ningar. Det digitala utbudet är nödvändigt under nuvarande förutsätt
ningar, men det är också här för att stanna och fungerar som ett bra kom
plement till ordinarie utbud av kurser och konferenser. Digital utbildning 

minskar behovet av resor och gör det enklare för fler att delta från hela landet.

KOMMEK KOMMER också att genomföras digitalt och 
konferensen är viktigare än någonsin. Vi kan inte 
mötas fysiskt men vi kan mötas virtuellt och ta 
del av föreläsningar som hjälper oss att utvecklas. 
KOMMEK bidrar med omvärldsorientering och 
inspiration för goda lösningar. Vi blir bättre rustade 
inför framtiden. Kommunalekonomernas förening, 
Malmö stad, Region Skåne och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) skapar tillsammans ett unikt 
digitalt utbud på KOMMEK 2020. 

Tidningen Kommunal Ekonomi är en annan 
viktig inspiration och källa till kunskap om goda 
lösningar och omvärldsorientering. I det här num
ret av tidningen Kommunal Ekonomi har vi tema 
bemanning och kompetensförsörjning. Ett mycket 

viktigt och aktuellt område inom både regioner och kommuner. 

SOM INDIVIDER och medmänniskor har vi alla drabbats av den pågående pandemin. 
Som professionella ekonomer ser vi hur vårt samhälle utsätts för svåra utmaningar  
med att klara de ekonomiska följdeffekterna av det nedstängda samhället. Arbets
lös heten ökar och skatteintäkterna minskar och detta ger effekt för flera år framåt. 
Statens stödinsatser är på en helt unik nivå men många är fokuserade på att hantera 
krisen här och nu. Kommuner och regioner måste systematiskt och uthålligt klara av 

att arbeta med konsekvenserna av pandemin under flera år.
Nu överlämnar jag till er att läsa tidningen och 
reflektera över temat. l

”Vi måste syste
matiskt och 
uthålligt klara av 
att arbeta med 
konsekvenserna 
av pandemin.”



Xxxxxx
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20 000ton jordgubbar beräknas 
i runda slängar behöva plockas på svensk 
mark i sommar. Men av vem? Förra året gick 
två tredjedelar av lönerna från de största 
bärodlarna i Sverige till utländsk arbetskraft 
– ett scenario som 
knappast lär vara 
rimligt 2020.

KÄLLA: SCB

”Även enskilda 
näringsidkare 
borde ges möjlighet att 
ta del av regeringens 
sommarjobbssatsning.”

Per-Arne Andersson, chef för utbildning  
och arbetsmarknad, SKR, om regeringens  

180 miljoner till kommunernas  
sommarjobb för ungdomar.

Noterat
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K40 miljoner
kronor i anslag beviljas av AFA 
Försäkring till ny forskning om 
arbetsmiljö och hälsa. Spridning 
av smittämnen via luften och hur 
störande ljud kan minskas  
i öppna kontorslandskap är ett  
par av områdena som stöds.

n SKR har ofta fått höra att 
man målar framtiden onödigt 
svart i sina prognoser. När årets 
första ekonomirapport presen-
terades gjorde man tvärtom, 
väl medveten om alla osäkra 
faktorer.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

– VI RÄKNAR med att samhället börjar återgå 
till det normala läget redan i höst, men som 
alla förstår är det oerhört tveksamt om 
det blir så här, sade chefsekonom Annika 
Wallen skog vid presentationen av rapporten.

Kommunsektorns stora bekymmer är 
förlorade skatte och taxeintäkter. Arbetade 
timmar sjunker dramatiskt och skatte
intäkterna ökar bara med 0,9 procent i år, 
jämfört med en period av relativt stabil 
tillväxt på ungefär 4 procent per år.

– Den totala lönesumman minskar för 
första gången sedan 1993, förklarade chefs
ekonomen.

Nu ökar nivån på statsbidragen till 22,5 
miljarder vilket ungefär kompenserar för 
skattebortfallet. Och trots ökande kost
nader för exempelvis ekonomiskt bistånd 
beräknas kommunerna faktiskt gå med 
dryga 12 miljarder plus totalt. 

Regioner har det tuffare på både kort 
och lång sikt. SKR räknar med 6 miljarder i 
underskott, trots att regeringen lovat täcka 
upp kostnaderna för coronahanteringen. 

Till stor del beror underskotten på ute
blivna intäkter från kollektivtrafiken. Det 
rör sig om uppemot en miljard i månaden 
totalt. På lite längre sikt ska dessutom upp
skjutna operationer utföras och proaktiva 
vårdinsatser återupptas.  

– REGIONERNA har en omfattande vårdskuld 
att jobba ikapp och det kommer att kosta, 
konstaterade Annika Wallenskog och fram
höll att sektorn skulle behöva 8 miljarder 
kronor mer än regeringen aviserat för 2021. 

Redan dagen därpå svarade regeringen 

med att anslå 3 miljarder till kollektiv
trafiken, samtidigt som ytterligare 
2 mil jarder sköts till för att klara ökade 
coronakostnader i vård och omsorg. En 
vecka senare lovades ytterligare 6 mil jarder 
i generella statsbidrag att fördelas lika  
mellan kom muner och regioner.

SKR:s ordförande Anders Knape ansåg i 
ett pressmeddelande att det var ett viktigt 
tillskott, men ett tidigt besked även gällan
de 2021 skulle bidra till en större stabilitet 
– inte minst viktigt för att undvika stora 
varsel och besparingar.  l

RAPPORT ONLINE. Kommunerna beräknas gå med plus, trots ökade kostnader, berättade Anders 
Knape, ordförande i SKR, och chefsekonom Annika Wallenskog på den webbsända presenta tionen.

Ljusning i ekonomirapporten

n DE DIREKTA och indirekta effekterna 
av en minskad efterfrågan under 2020 
bedöms minska Sveriges BNP med  
cirka 3,1 miljarder kronor. 
Även utsläppen av växt-
husgaser minskar – med 
3,9 megaton vilket mot-
svarar ungefär lika 
mycket som en halv 
miljon svenskars 
flygresor till Thailand. 

KÄLLA: SCB

BNP och utsläpp nedåt

n HELSINGBORG ÄR Sveriges miljö bästa 
kommun enligt Aktuell Hållbarhets årliga 
rankning – för fjärde året i rad. I gruppen stor-
städer och storstads nära kommuner ligger 
Stockholm i topp. Bland mindre städer och 
landsbygdskommuner är Kalmar nummer ett.

KÄLLA: AKTUELL HÅLLBARHET

De är miljöbäst 2020



arribatec.com

      Kontakta oss på Telefon 0722-44 00 34 eller mail info@arribatec.com

Genom
Engagemang – Erfarenhet – Smarta lösningar – Bästa Service

har Arribatec etablerat sig som en viktig aktör på den 
Svenska marknaden inom affärssystem.  

  
Vi har en bred och  djup kompetens på Unit4 Business World och Xledger.  
Vi levererar helhetslösningar, förvaltning, anpassningar och integrationer. 

Kontakta oss idag så berättar vi hur vi kan hjälpa er med att optimera, 
effektivisera och digitalisera!

 Vi ses väl på Kommek i augusti?
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4Ekonomens agenda

På nytt
jobb

SOU

GENOMFÖRANDE AV  
TILLGÄNGLIGHETSDIREKTIVET 
n En särskild utredare ska ta ställning till hur 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter 
och tjänster (tillgänglighetsdirektivet) ska genom
föras i Sverige. I uppdraget ingår att analysera 
hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och 
lämna nödvändiga författningsförslag. Utredaren 
ska bland annat analysera hur kraven i direktivet 
förhåller sig till gällande regelverk i svensk rätt 
vad gäller banktjänster och finansiella tjänster 
och analysera hur ehandelsdirektivet, ehandels
lagen och marknadsföringslagen förhåller sig till 
direktivets krav. Socialdepartementet.  
Dir. 2020:39 Redovisas senast: 31 maj 2021.

ÖVERSYN AV REGELVERK I SJUK- OCH 
AKTIVITETSERSÄTTNINGEN 
n En särskild utredare ska se över regelverket i 
sjuk och aktivitetsersättningen. Meningen är att 
förmånerna ska ge hög trygghet, god förutsebar
het och stabilitet. Reglernas krav ska göras mer 
ändamålsenliga och – i möjligaste mån – ta tillvara 
den försäkrades arbetsförmåga. Utredaren ska 
även se över förmånerna vid rehabilitering för att 
skapa modernare regler som anpassas till dagens 
rehabilitering. De ska även bidra till att förebygga 
ohälsa och stödja exempelvis omställning till 
annat arbete.  
Dir 2020:31 Redovisas senast: 30 juli 2021.

ENKLARE REGELVERK FÖR MIKRO-
FÖRETAGANDE OCH EN MODERNARE 
BOKFÖRINGSLAG 
n En särskild utredare ska dels utreda och lämna 
förslag till förenklingar av regelverk med betydelse 

för mikroföretagande, dels överväga och föreslå 
vissa åtgärder som förenklar och moderniserar 
bokföringslagen. Utredaren ska även se över 
revisorns oberoende vid s.k. kombiuppdrag. Syftet 
med uppdraget är att stärka svensk konkurrens
kraft genom att förenkla för berörda företag och 
att ge bättre förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag. Näringslivsdepartementet. 
Dir. 2020:48  
Redovisas senast:  30 september 2020.

ÖVERSYN AV LSS-REGLER FÖR BOSTAD 
MED SÄRSKILD SERVICE 
n En särskild utredare ska se över reglerna och 
klargöra rättsläget för boende med särskild 
service enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Meningen är att den en
skilde inte ska drabbas av ytterligare kostnader för 
sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.
Dir. 2020:28
Redovisas senast: 23 mars 2021.

RIKSBANKEN 
1 JULI: Penningpolitisk rapport juli 2020 publiceras.

SCB     
12 JUNI: Kommunalekonomisk utjämning och 
utjämning av LSSkostnader.
16 JUNI: Räkenskapssammandrag för kommuner 
och regioner.
30 JUNI: Konjunkturstatistik, löner för regioner.
15 JULI: Ohälsomått.
30 JULI: Konjunkturstatistik, löner kommuner 
och regioner.
20 AUGUSTI: Sysselsättningsstatistik  
(2:a kvartalet 2020).
25 AUGUSTI: Kommunernas och regionernas 
finansiella tillgångar och skulder. 

RAPPORTER FRÅN SKR:  
n Ekonomirapporten, maj 2020. Publicerad 11 maj. 
n Att följa omställningen till Nära vård.  
Publicerad 7 maj.
n Vård och omsorg i hemmet 2019 svårigheter och 
framgångsfaktorer. Publicerad 5 maj. 
n RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensions
skuld 2019. Publicerad 28 april.
n Personalen i välfärden – personalstatistik för 
kommuner och regioner 2019. Publicerad 2 april.
n Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2019. 
Publicerad 2 april.
n Inriktningen för Sveriges Kommuner och Regioner 
2020–2023. Publicerad 2 april.

Region Väster
norrland. 
I höst tillträder Åsa 
Bellander som ny 
regiondirektör i Region 
Västernorrland. Hon 
kommer närmast från 
tjänsten som kommun-
direktör i Sundsvall, ett 
uppdrag hon haft i tre år. 
Åsa Bellander efterträder 
tf regiondirektör Anders 
Sylvan den 12 oktober.

Region Blekinge. 
Kjell Ivarsson blir ny 
häls o- och sjukvårds-
direktör i Region Blekinge. 
Han är idag sjuk  vårds-
direktör inom kirurgisk 
vård inom Region 
Jönköping och tillträder 
sin nya tjänst den 31 
augusti. Han efterträder 
regiondirektör Peter Lilja 
som varit tillförordnad 
under ett år. 

Region Värmland. 
Peter Bäckstrand är 
utsedd till ny region-
direktör i Region 
Värmland. Han började i 
regionen som HR-direk-
tör våren 2018 och har 
sedan 2019 varit tillför-
ordnad regiondirektör.

Nyckeltal för Sverige 
•  Arbetslöshet (säsongsrensat och utjämnat): 

7,2 % mars 2020.
•  Inflationstakt: –0,4 % (april 2020 jämfört 

med samma period 2019).
•  Konsumentprisindex: KPI 332,90 

april 2020 (Index 1980=100).
•  Utlåning till hushåll, tillväxttakt: 5,2 % 

mars 2020.
•  BNP, volymförändring: 0,2 % (kvartal 4, 2019 

jämfört föregående period).
•  Folkmängd: 10 343 403 (mars 2020).

KÄLLA: SCB

Övertorneå. 
Anna Andersson blir tillför-
ordnad kommundirektör i 
Övertorneå kommun från den 
1 juni. Hon har arbetat inom 
bland annat skogsprojekt och 
hållbarhetsfrågor i Övertorneå 
kommun sedan 2011. Senast 
hade hon rollen som tillväxt-
strateg.

Falköping. 
Pia Alhäll är sedan den 4 maj  
ny kommundirektör i Fal köping.  
Hon har arbetat som chef 
inom både offentlig förvalt-
ning, studieförbund och i 
näringslivet och kommer 
närmast från en tjänst som 
sektors chef på sektor utbild-
ning i Stenungsunds kommun.



KOMMEK 2020
– NU SOM 
WEBBKONFERENS!
KOMMEK är Sveriges viktigaste möte för offentlig 
sektor. Konferensen och utställningens betydelse som 
kunskapsdelare och nätverksforum är alldeles för stor 
för att vi inte ska mötas alls. Därför ställer vi om –
och genomför KOMMEK 2020 som webbkonferens.

Nytt pris: 2475 kr för två dagar (ex. moms) 19–20
augusti

2020
MALMÖ

Uppdaterat 
digitalt program: 

kommek.se
ARRANGÖRER:

GULDPARTNERS:

MEDIEPARTNER:

Din röst, dina tankar och din kunskap behövs 
– nu mer än någonsin. Tillsammans skapar vi 

det digitala KOMMEK 2020. 

Välkomna!



DIGITALA LÖSNINGAR 
FÖR ETT BÄTTRE RUSTAT 
SAMHÄLLE UNDER 
CORONAKRISEN
Vi på Raindance känner ett stort ansvar under rådande kris, eftersom 
ekonomi och inköp är en grundläggande del i våra kunders verksamhet. 
Vi är stolta att CGI hjälper samhället att bättre möta den rådande 
Coronakrisens utmaningar. Med smarta digitala lösningar stöttar vi 
sjukvård, socialtjänst och äldrevård i deras arbete med smittspårning, 
förebyggande kommunikation och personalplanering.

WWW.CGI.SE/RAINDANCE 

STARKARE 
SJUKVÅRD
CGI har hjälpt Karolinska Institu-
tet, som är en del av Region Stock-
holm, med säkerheten kring en 
app   för   spårning   av   Corona-
viruset,  och  arbetar  nu  i  flera
projekt inom vård och hälsa för att 
stärka upp verksamheten. 
 

MER PROAKTIV 
SOCIALTJÄNST
Treserva, CGI:s verksamhetssystem
för socialtjänsten, har genom en 
nyutveckling förbättrat tydligheten i 
informationen som gör att omvård-
nadspersonalen blir mer medvetna 
om vilka identifierade patienter som 
blivit smittade av Covid-19.  

FÖRBÄTTRAD 
PERSONALPLANERING  
Heroma, CGI:s verksamhetssystem 
för HR, Tid och Lön, har tagit fram 
stöd för analys av dagsaktuell 
sjukfrånvaro och VAB. Detta för att 
underlätta daglig prioritering och 
bemanning inom pressade 
områden som sjuk- och äldrevård.
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n Coronaviruset orsakade ett 
tvärstopp i KEF:s verksamhet. 
På kort tid riggades hela orga-
nisation om för digitala utbild-
ningar, ett arbetssätt som har 
kommit för att stanna.

TEXT: THOMAS PETTERSSON

Kommunalekonomernas förening har 
upplevt flera svåra pandemier sedan 
starten 1913: Spanska sjukan 1918, 

Asiaten 1956 och Hongkonginfluensan 
1968. Ingen pandemi har dock drabbat före
ningen lika hårt som coronaviruset anno 
2020. Regeringens restriktioner och Folk
hälsomyndighetens rekommendationer 
för exempelvis resande och folksamlingar 
innebar ett tvärstopp i verksamheten. 

– Den omedelbara effekten av pandemin 
blev att den satte fart på digitaliseringen av 
vårt kursutbud, något vi diskuterat en tid. 
Det är även en utveckling vi ser nationellt och 
globalt. Tröskeln har sänkts, det finns inte 
längre något motstånd mot att hålla utbild
ningar och möten via webben, konstaterar 
föreningens ordförande Annika Hellberg.

ÄVEN FÖRENINGSARBETET har förändrats. 
I mitten på maj höll styrelsen sitt andra 
styrelse möte via webben, ett arbetssätt som 
har uppenbara fördelar vad gäller restid 
och kostnader. Även tidningen har hållit 
sitt första digitala redaktionsråd med gott 
resultat.

 – Det vi förlorar i våra digitala möten och 
utbildningar är möten mellan människor 
och nätverksbyggande, något som vi vet är 
viktigt för medlemmarna. 

I höst väntar navet i föreningens kurs
verksamhet: KOMMEK. Den här gången i 
digital form.

– Mötesplatsen KOMMEK får vi inte, men 
däremot kunskapen och omvärldsoriente
ringen. Och det är viktigare än någonsin 
för att möta de utmaningar som väntar när 
hälsoläget normaliseras.  

Redan i år väntar ett tufft ekonomiskt 
läge när skatteintäkterna snabbt rasar. 

– Vi står inför stora ekonomiska utma
ningar kommande år. De utmaningarna 
ska vi försöka matcha med vårt kursutbud, 
säger Annika Hellberg.  

För nyblivne kanslichefen Niklas Anemo 
innebar coronakrisen att all verksamhets
planering ställdes på huvudet. Visserligen 
stod digitalisering högt upp agendan, men …  

– Vi gick från 0 till 100 på en vecka! All 

utbildning skulle distribueras digitalt och 
allt fick hanteras på uppstuds: Vilken teknik 
och vilka programvaror skulle vi använda? 
Hur skulle användarna instrueras? Det var 
learning by doing, hela tiden.  

Inte undra på att kanslichefen under en 
period var orolig för föreningens framtid.

– Det har inte varit någon omedelbar eko
nomisk kris, men vårt kapital hade inte räckt 
många månader om vi inte fått in några in
komster alls, konstaterar han och fortsätter: 

– När vi kunde genomföra controller
dagen helt digitalt med bra resultat lättade 
det lite. Då förstod vi att vi nog skulle kunna 
hålla uppe verksamheten genom distans
utbildningar.

EN ENKEL studio har inrättats på kansliet och 
varit navet i verksamheten under de första 
månaderna av distansutbildning.

– Kansliets personal har fått agera tekniker 
och alla inblandade har tagit ett stort 
ansvar. På det stora hela har det fungerat 
väldigt bra.

Efter en nedgång under mars och april 
har antalet kursanmälningar gått upp till 
mer normala nivåer.  

– Vi har faktiskt fler kursanmälda för maj 
i år än vi hade förra året. Det var säkert en 
omställning även för våra medlemmar att 
gå hela utbildningar på webben, säger han 
och fortsätter: 

– Vi planerar för att genomföra höstens 
kurser på distans. Även om restriktionerna 
lättas upp tror vi att det tar ett tag innan  
resandet kommer igång. 

Föreningens ordförande och kanslichefen 
är båda eniga om vikten av att komma igång 
med den vanliga kursverksamheten igen.

– Verksamheten går inte tillbaka till tiden 
före corona, digitaliseringen har kommit 
för att stanna. Vi ska hitta en bra balans 
mellan fysiska och digitala möten och ut
bildningar, summerar Annika Hellberg.  l

Snabb digital omställning 
räddade KEF:s möten

KURS PÅ WEBBEN. Pandemin satte fart på digitaliseringen av KEF:s kursutbud.  I höst väntar navet i 
föreningens kursverksamhet: KOMMEK. Den här gången i digital form.

Digitalisering av KEF:s 
kursutbud
Fördelar: 
•  Sparar tid och pengar – för alla aktörer.
•  Lockar nya kategorier kursdeltagare.
•  Föreningen anpassas till omvärldens krav. 
Nackdelar: 
•  Beroende av att tekniken fungerar. 
•  Kräver viss omställning av kursinnehåll. 
•  Kan inte ersätta fysiska möten och 
   nätverksskapande. 

KÄLLA: ANNIKA HELLBERG OCH NIKLAS ANEMO

Annika Hellberg. Niklas Anemo.
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Äldreomsorgslyft
ska avhjälpa brister

Notan blir hög för att åtgärda de 
brister som coronakrisen blott
lägger i äldreomsorgen. För att få en 

bild av hur hemtjänst, äldreomsorg och LSS 
för vuxna arbetar för att minska smitt
spridningen av covid19 har Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) kontaktat cirka 
tusen verksamheter runt om i landet.

– Alla svarar att de vidtagit extra åtgärder 
för att stärka sina hygienrutiner, säger 
Anette Nilsson, enhetschef på IVO. 

ÅTGÄRDERNA GÄLLER allt från att se över för
råden av handsprit och skyddsutrustning 
till att skilja mellan personal som jobbar 
med äldre som smittats och dem som inte 
smittats. Många verksamheter uppger att de 
har stora bemanningsproblem som en följd 
av att även personal blivit sjuk. En del har 
kallat in semestervikarier tidigare än van
ligt för att inte behöva använda så många 
timanställda.

– Personalplaneringen är en stor utma
ning. Man behöver snabbt kunna planera 
om när förutsättningar förändras. Det 
behövs också ett kontinuerligt arbete 
exempelvis för att avdela personal för vissa 
brukare, säger Anette Nilsson.

Ledarskapets betydelse för minskad 
smittspridning är en annan slutsats som 
IVO drar efter tillsynsinsatsen. Chefer 
behöver finnas tillgängliga för frågor och 
för att prioritera i arbetet. Vissa verksam
heter har inrättat krisledningsgrupper 
med dagliga avstämningar där cheferna 
kommunicerar riktlinjer och rutiner till 
alla medarbetare.

I den ekonomirapport SKR presenterade 
i början av maj står de ekonomiska konse
kvenserna till följd av coronaviruset i fokus. 
Äldreomsorgen är den av kommunernas 
verksamhet som berörs tydligast med 
ökade kostnader för framför allt personal, 
skyddsutrustning, fler korttidsplatser samt 
omställning av lokaler och isolering av 
äldre som smittats av covid19. 

PERSONALKOSTNADER ÄR den största posten. 
Det kan handla om att medarbetare måste 
isoleras när de varit i kontakt med brukare 
som insjuknat i covid19. Dessutom behöver 
de arbeta i mindre team kring dem som är 
smittade inom särskilda boenden. Även i 
hemtjänsten startar flera kommuner covid
19team. 

Under presentationen av rapporten 
tillbakavisade SKR:s chefsekonom Annika 
Wallenskog att det under flera år skett be
sparingar inom äldreomsorgen – en uppgift 
som då och då förekommer i debatten om 
smittspridningen. 

I stället pekade hon på att de sammantagna 
kostnaderna inom sektorn ökat med 16 pro
cent i fasta priser sedan år 2000. Kostnaden 
per brukare inom hemtjänsten har ökat med 
39 000 kronor i fasta priser, eller 21 procent. 

Inom särskilt boende 
är ökningen 160 000 
kronor i fasta priser, 
motsvarande 24 pro
cent. Mer än 75 pro
cent av kostnaderna 
inom äldreomsorgen 
är personalkostnader, 
vilket innebär att 
personaltätheten 
per brukare har ökat 
under perioden.

FÖR ATT LOCKA FLER att söka jobb inom äldre
omsorgen presenterade regeringen i mitten 
av maj ett äldreomsorgslyft som innebär att 
anställd personal ska erbjudas betald ut
bildning på arbetstid. Satsningen omfattar 
sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 
2020 och 2021. SKR och Kommunal har 
kompletterat regeringens satsning med en 
överenskommelse om att de personer som 
tar del av äldreomsorgslyftet ska erbjudas 
tillsvidareanställningar på heltid. 

För att klara framtidens krav på äldre
omsorgen sätts stort hopp till digitalise
ringen. När Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle (SNS) nyligen ordnade ett webb
seminarium om välfärdsteknik i äldre
omsorgen efterlyste regeringens teknik
utredare Peter Larsson ett samlat grepp för 
att sektorn ska klara de utmaningar som 
coronakrisen nu gjort ännu svårare. 

– Jobba med digitalisering, beredskap,  
demens och allt annat i nationell sam
ordning. Enskilda kommuner har inte 
kapacitet att lösa det här var för sig, sade 
Peter Larsson. l

Anette Nilsson.

SATSNING. För att locka fler att söka 
jobb inom äldreomsorgen presenterade 
regeringen i mitten av maj ett äldre-
omsorgslyft som innebär att anställd 
personal ska erbjudas betald utbildning 
på arbetstid. 

n Nya miljarder ska hjälpa kom-
munerna att motverka smitt-
spridningen i äldreomsorgen. 
Mycket är redan på gång, visar 
en kartläggning av Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT
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Därför slutar allt fler kommunala chefer
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Seniorprofessor Rolf Solli har stud
erat kommunala chefer i närmare 
30 år.

– Generellt sett är omsättningen 
stor. Det gäller höga chefer, men 

i ännu högre grad mellanchefer, säger Rolf 
Solli.

Han har inte några färska siffror på exakt 
hur många som slutar, men omsättningen 
brukar ligga på cirka 25 procent årligen. Och 
för enhetschefer inom till exempel vård och 
omsorg är det inte ovanligt att 50 procent 
byts ut.

Den kategori som uppmärksammats senaste 

året är kommunchefer. Där slutade 90 av 
290 första året efter valet 2018. Det finns tre 
lika viktiga förklaringar till att de slutar:

• De får ett nytt bättre jobb i en större 
kommun eller blir konsulter.

• De går i pension.
• De har hamnat i konflikt med den poli

tiska ledningen eller med en förvaltnings chef.
– Och jag kan tänka mig att det ser ut 

ungefär likadant på förvaltningschefsnivå, 
säger Rolf Solli.

Enligt en sammanställning som Sveriges 
Radio P4 Örebro gjorde i fjol hade svenska 
kommuner på fem år köpt ut 7 000 tjänste

män, varav 900 var chefer, till en kostnad av 
1,4 miljarder kronor.

Både Rolf Solli och det nya fackförbundet 
Akavias (en sammanslagning av Jusek och 
Civilekonomerna) ordförande Lee Wermelin 
tror att antalet konflikter hänger samman 
med att den politiska kartan ritats om.

– Det har kommit in många nya oerfarna 
politiker som inte alltid har så bra koll på 
sin roll, på tjänstemännens roller och var 
de inte alltid tydliga gränserna går. En del 
politiker kanske har varit chefer i närings
livet, saknar erfarenhet från demokratiskt 
föreningsarbete och är vana vid att folk 
alltid gör som man säger till dem, säger Lee 
Wermelin.

ROLF SOLLI säger att den konflikttrenden 
inte är helt ny, men ökande.

– Det kan vara så att man inte gillar den 
nya politiska majoriteten. Men det kan 
också handla om att man tröttnar på att lära 
upp en ny generation politiker, oavsett parti
färg. Förr, när ett eller ett par partier kunde 
dominera kommunpolitiken över lång tid, 
var det inte allmänt accepterat att slänga ut 
chefer eller att chefer valde att sluta. Det är 
mer accepterat i dag, säger Rolf Solli.

n Sedan valet 2018 har nästan en tredjedel av 
landets 290 kommunchefer bytt jobb. Enligt 
forskaren Rolf Solli på Förvaltningshögskolan i 
Göteborg går frekvensen i chefsbytena lite upp 
och ner. Samtidigt ökar den sakta under lång 
sikt. Mest märks det på mellanchefsnivå.

TEXTER: THOMAS ÖSTBERG

SLUTAR. Det finns tre huvudorsaker 
till att kommunala chefer slutar:  
De får ett bättre jobb i en större 

kommun eller blir konsulter,  
går i pension, har hamnat i konflikt 

med den politiska ledningen eller 
med en förvaltnings chef.
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Därför slutar allt fler kommunala chefer
Därför slutar  
kommunala chefer
Huvudorsakerna till att chefer slutar  
är att …
… de får ett nytt, bättre jobb i en större 
kommun eller blir konsulter.
… de går i pension.
… de har hamnat i konflikt med den  
politiska ledningen eller med en 
förvaltnings chef.

Bidragande orsaker är att chefer …
… känner sig illa behandlade. 
… har svårt att hitta nya karriärvägar.
… är överkvalificerade för sitt jobb 
(70 procent är akademiker. Inom näringsli-
vet är 50 procent akademiker på motsva-
rande poster).

KÄLLOR: ROLF SOLLI OCH AKAVIA

n I Hörby kommun har alla 
förvaltningschefer slutat och er-
satts av nya under inne varande 
mandatperiod. Kommun-
styrelsens ordförande Cecilia 
Bladh in Zito (SD) ser både för- 
och nackdelar med att chefer 
slutar och byter jobb.

HÖRBY ÄR EN liten kommun med bara fyra 
förvaltningar: kultur, fritids och utbild
ningsförvaltningen, samhällsbyggnads
förvaltningen, social förvaltningen och 
kommunlednings förvaltningen.

Sedan valet 2018 styr Sverigedemo
kraterna kommunen tillsammans med 
Moderaterna och SPI. Under den tiden 
har alla förvaltningar fått nya chefer. 
Något som orsakat stark facklig kritik och 
fått stor uppmärksamhet i media. Men 
kommun styrelsens ordförande Cecilia 
Bladh in Zito tycker att skiftena på chefs
posterna är ganska naturliga.

– Två av cheferna slutade för att de fått 
bättre jobb med större ansvar hos andra ar
betsgivare. När man arbetat länge i kommu
nen är det inte konstigt att förr eller senare 
söka nytt jobb, säger Cecilia Bladh in Zito.

HON TYCKER ATT en ny politisk majoritet kan 
vara en anledning för chefer att gå vidare:

– Inte för alla, men för vissa. När jag  
arbetade på Vattenfall valde jag att sluta 
ett halvår efter att vi fått en ny vd med ett 
nytt strategiskt tänk som jag inte var van 
vid. Så jag har gjort ungefär samma resa.

Men tappar inte kommunen mycket erfa
renhet, kunskap och tempo när chefer slutar?

– Det är lite tvetydigt. Man tappar ju 
deras erfarenhet av att jobba i kommunen, 
deras syn på saker och hur de hänger ihop. 
Kunskap om den dagliga lunken. Vissa 
av de tillförordnade cheferna har jobbat 
i kommunen länge och har den erfaren
heten. Med nya chefer får man å andra 
sidan in nya idéer och tankar. Det innebär 
med automatik att man ser över hur verk
samheterna fungerar och är organiserade.

I Hörby har den översynen bland annat 
lett till att man nu planerar att slå samman 
de fyra förvaltningarna till en.

– I en liten kommun som Hörby är det 
onödigt att ha fyra förvaltningar. Med 
en förvaltning kan vi få i gång processer 
snabbare och jobba effektivare, både inom 
kärnverksamheterna och inom områden 
som HR, ekonomi och kommunikation. 
Att arbeta på samma sätt skapar större 
tydlighet.

I FEBRUARI gjorde tre fackförbund en 
anmälan till Arbetsmiljöverket angående 
arbetsmiljön. Verket beslutade bland  
annat att Hörby kommun måste genom
föra arbetsmiljöundersökningar.

Hur ser du på den fackliga kritiken mot er i 
kommunledningen?

– Varje mynt har två sidor och det är 
viktigt att lyssna till båda parter. Det har vi 
gjort och tagit till oss. Nu pågår en extern 
och neutral utredning om arbetsmiljön 
och det känner jag mig trygg med.

Och turbulensen har heller inte skrämt 
bort potentiella chefer 
från att söka sig till 
Hörby kommun, 
enligt Cecilia Bladh 
in Zito:

– Nej, det är lätt 
att rekrytera. Det är 
många som hör av 
sig och vill jobba i 
Hörby. l

”Inte konstigt att 
söka nytt jobb”

BORTFALL. Det stora tappet av förvaltnings-
chefer i Hörby kommun har orsakat stark fack-
lig kritik och fått stor uppmärksamhet i media.

LEE WERMELIN tror också att obalansen i makt 
mellan en kommunchef och ett kommunal
råd fått en större roll med fler oerfarna 
politiker.

– Ja, om en konflikt uppstår kan ju 
kommun chefen få gå på dagen, medan 
kommunalrådet kan sitta till nästa val. På 
det sättet är det en ojämlik relation, säger 
Lee Wermelin.

Hon tycker att man borde snegla mer på 
väl fungerande statliga myndigheter för att 
utveckla det kommunala självstyret och und
vika situationer som liknar ministerstyre.

– Att så många kommunchefer slutar 
visar att rågången mellan politiker och 
tjänstemän är borta, säger Lee Wermelin.

Hon är liksom Rolf Solli orolig över utveck
lingen långsiktigt med tanke på att SKR i hös
tas bedömde att på sex år behöver 28 000 nya 
chefer rekryteras till kommuner och regioner 
– bara på grund av växande verksamheter 
och pensionsavgångar (20 000). 

På kort sikt kan ett chefsdränage innebära 
att stora investeringar, strategiutvecklingar 
med mera blir försenade. Men verksam
heterna fortsätter.

– Det som händer är att ingenting nytt 
händer, sammanfattar Rolf Solli. l

Rolf Solli. Lee Wermelin.

Cecilia Bladh in Zito.
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n Hur ska vi få tag på rätt folk? Det är en av den offentliga  
sektorns stora ödesfrågor. Idéerna är många kring hur ung domar 
ska lockas av offentliga yrkesroller, nya yrkeskate gorier som 
kan avlasta specialister, vidareutbildning och till och med 
arbetskraft från andra länder. Men räcker det?

Ökningen av personal var som 
störst 2016 på grund av den stora 
ankomsten av asyl sökande.

– Trots hård konkurrens om 
arbetskraft har kommuner och 

regioner kunnat öka antalet anställda. Det 
är viktigt att få med det i bilden, säger Bodil 
Umegård, utredare på SKR:s arbetslivssek
tion, som är noga med att dagens personal
behov inte ska få kommunerna att framstå 
som misslyckade rekryterare.

Under 2019 gjorde svagare ekonomi att 
personalökningen avtog. Kommunerna 
hade då något färre anställda än 2018, men 
samtidigt ökade antalet årsarbeten till följd 
av satsningar på heltid.

DET ÄR fortfarande svårt att rekrytera vissa 
lärargrupper som speciallärare, yrkeslärare 
och lärare i fritidshem. Däremot har trycket 
lättat vad gäller låg och mellanstadielärare 
liksom ämneslärare inom språk och sam
hällsorienterande ämnen.

Det är också fortsatt ont om förskollärare, 
även om läget förbättrats sedan 2018.

Det rådde stor brist på nyutexaminerade 
socionomer när många asylsökande kom till 
Sverige 2015 och 2016, men sedan dess har 
det blivit lättare.

Det finns regionala skillnader för olika 
yrkesgrupper, men det är svårt att ge en 
generell bild:

– För högskoleyrken, exempelvis förskol
lärare, är det lättare för kommuner som 
ligger nära lärosäten. För oss är det därför 
viktigt att utbildningar finns i hela landet.

En tendens är att där brist råder, där änd
ras personalens sammansättning.

– Vi ser att kringyrken ökar mer än bris
tyrken. Lärarassistenter ökar mer än lärare, 
barnskötare mer än förskollärare, under
sköterskor mer än sjuksköterskor.

Befolkningsutvecklingen gör att behoven 
framöver ökar kraftigt i äldreomsorg, hälso 
och sjukvård liksom i för och grundskola. 
Bodil Umegård pekar på den reserv som finns 
bland redan anställda. Kommunerna hade 
2019 den lägsta andelen heltidsanställda 
bland arbetsmarknadens sektorer – 70 procent 
jämfört med genomsnittet 77 procent.

EN ANNAN potential finns i äldre arbetskraft. 
Genomsnittlig avgångsålder ökar långsamt 
och var 2019 uppe i 63,7 år. Antalet anställda 
över 65 år ökar dock snabbt, om än från låg 
nivå, och nådde 51 000 i hela kommunsek
torn under 2019 jämfört med 10 000 år 2005.

Ytterligare en framgångsväg vore en 
bredare marknadsföring för att locka män 
till välfärdsyrken. I kommunsektorn utgör 
kvinnorna nästan fyra av fem anställda.

Ett steg i den riktningen är ett nytt gemen
samt förslag från SKR och Kommunal om att 
stärka vården med dem som förlorar jobbet i 

n Även om kommunsektorn fick 100 000 fler anställda mellan 
2013 och 2018, är personalbehoven fortsatt stora. Särskilt svårt är 
det att rekrytera vissa grupper av lärare, sjuksköterskor och läkare.   

TEXTER: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ   ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

Tema:Tema: Kompetensförsörjning

”Det är lättare för 
kommuner som 
ligger nära läro
säten. För oss är 
det därför viktigt 
att utbildningar 
finns i hela landet.” 

Bodil Umegård

Var finns  
framtidens  
kompetens?

coronakrisen. Med statligt stöd skulle kommun
sektorn kunna erbjuda provanställningar och 
introducerande utbildningar. I förslaget ingår 
även vidareutbildning för egen extrapersonal 
med målet att bli tillsvidareanställd på heltid.  l

Så kan kommunerna klara 
kompetensförsörjningen
4  Kompetens- och karriärutveckling för 

befintliga medarbetare.
4  Uppmuntra till heltid och längre 

arbetsliv.
4  Möjlighet till högskoleutbildning över 

hela landet.
4  Bredare marknadsföring av välfärds-

yrken.
4  Kompetens- och yrkesväxling för 

coronakrisens arbetslösa.
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n Att dela personal och kompe-
tens med andra kommuner har 
stor potential, särskilt sedan 
generell rätt till avtalssamverkan 
skrevs in i kommunallagen 2018.

DET FINNS många skäl till avtalssamverkan, 
men personalförsörjning står ofta i centrum. 
Att säkra och utveckla specialkompetens – 
elle  r få ihop tillräcklig bemanning för bered
skap, jourer och semestrar.

Miljöfrågor och livsmedelsinspektion är 
områden där det kan vara svårt att rekrytera 
specialister och sy ihop heltidstjänster. En 
möjlighet är att ha en gemensam inspektör.

– På miljöområdet är kommunerna statens 
förlängda arm. Det handlar om myndighets
utövning med krav på vissa kunskaper. Det 
finns fördelar med att ha uppgiften lokalt men 
det kan bli sårbart i mindre kommuner, säger 
AnnSofie Eriksson, sektionschef för plane
ring, säkerhet och miljö på SKR.

ETT EXEMPEL är att Karlstads livsmedels
inspektörer stöttar sju mindre kommuner.

– De har åkt ut med flera inspektörer till 
kommuner som legat efter eller som kanske 
inte haft kompetens för en svårare fråga.

AnnSofie Eriksson ser flera fördelar med 

avtalssamverkan när det gäller att attrahera 
personal, inte minst om kommuner skapar 
en större gemensam grupp. Det öppnar för 
kompe tensutveckling och karriärsteg.

– Det blir fler som jobbar ihop. Man kan disku
tera med kollegor. Personal kan speciali seras.

AVTALSSAMVERKAN ÄR därtill en samarbetsform 
som är mindre administrativt krävande än 
kommunförbund eller gemensam nämnd.

– Det är enklare att köpa tjänster av varandra.
Hon poängterar att det politiska ansvaret 

inte överförs utan blir kvar i den köpande 
kommunen.

Några risker?
– Det kan vara om kommunen vill ha kvar 

kunskap och arbetstillfällen lokalt. Men man 
behöver inte köpa allt 
utan kan ha kvar viss egen 
kompetens.  l

Delad nytta är dubbel nytta

”Det finns fördelar 
med att ha upp
giften lokalt men 
det kan bli sårbart i 
mindre kommuner.”

Ann-Sofie Eriksson

n För parterna i kommun-
sektorn gäller från 1 maj 
ett nytt kompetens- och 
omställningsavtal. Det ger 
1,2 miljoner anställda 

möj  lig  het till nystart genom 
vidareutbildning och annat 
stöd.
– ARBETSMARKNADEN 

förändras snabbt. 
Det ställer krav på 
ny kompetens hos 
medarbetare, säger 
Eva Wikström, vd för 
Omställningsfonden 

med 25 rådgivare 
runt om i landet.

Arbetet för kom
munsektorn och 
dess företag gör fonden till en av de större 
aktörerna bland liknande organisationer 
på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår 
att hjälpa uppsagda – men också att trygga 
verksamheters kompetensförsörjning 
och arbeta förebyggande med dem som 
riskerar sin anställning för att de saknar 
rätt kompetens eller har arbetsuppgifter 
som försvinner.

Det uppdraget kallas tidig lokal om
ställning och har tills nu legat i avtals
bilagan TLOKL. Från i år ingår allt i nya 
avtalet KOMKR. En annan nyhet är att 
också lärarfacken omfattas av avtalet 
under en prövoperiod. Vidare får även 
tidsbegränsat anställda rätt till förebyg
gande insatser.

Under senaste treåriga programperi
oden har 597 mnkr använts till om
ställningsinsatser för 42 000 personer. 
Fonden finansieras av arbetsgivarna med 
0,1 procent av lönesumman.

De yrkesgrupper där flest tagit del av 
omställning är undersköterskor, vårdbi
träden, handläggare och barnskötare.

Arbetsgivare kan avropa medel för 
lokal omställning. Fem kommuner på 
småländska höglandet gick ihop om ett 
digitaliseringsprojekt. I Tyresö har 15 
köksbiträden utbildats till kockar med 
löfte om jobb. Den som vill ha inspiration 
kan på fondens webbsida läsa vad andra 
kommuner gjort.

– Vi har många exempel på fantastiskt 
nyttjande av medlen. Detta är en möjlig
görare, säger Eva Wikström.. l

Omställning 
för en ny  
arbetsmarknad

Eva Wikström.
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Stor brist på 
vårdens specialister

Socialstyrelsen frågar årligen i enkätform landets 
21 regioner om tillgången och efterfrågan 
på personal inom 21 yrken där myndigheten 
utfärdar yrkeslegitimationer, det nationella 
planeringsstödet. Några data som sticker ut:

• Alla 21 regionerna uppger att de har brist på 
specialist sjuksköterskor.

• 20 av 21 regioner har brist på grundutbildade sjuk
sköterskor.

• 19 regioner svarade att de har brist på biomedicinska 
analytiker, psykologer och specialistläkare.

• I 18 regioner är det brist på barnmorskor och tand
läkare.

• 17 regioner har brist på röntgensjuksköterskor.
Alarmerande siffor kan man tycka. Men statistiken 

är relativt trubbig och säger ingenting om hur stor eller 
akut bristen är inom en region.

– Nej, vi värderar inte en enskild brist som värre än  
någon annan. Regionerna har fått svara om de har en 
brist eller inte. Någon skala har inte använts, säger  
Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen.

ENLIGT SOCIALSTYRELSENS rapport har regionerna svårt 
att ange hur stor bristen inom ett yrke är. Bland orsakerna 
till bristerna nämns tung arbetsmiljö med multisjuka 
patienter, hög beläggningsgrad och hög personalomsätt
ning. Andra som uppges är stora pensionsavgångar och 
för få platser på grundutbildningar.

– Regionerna nämner också en viss konkurrens mellan 
arbetsgivare, både offentliga och privata, vilket kan 
leda till att folk byter jobb oftare än tidigare. Till det kan 
läggas en ökad efterfrågan på vård. Dels genom att vi fått 
fler äldre sjuka, dels har det kommit nya behandlings
metoder mot sjukdomar, säger Katarina Sandberg.

Om man trots statistikens brist på djup vill jämföra 
regioner så finns exempelvis stora skillnader mellan de 
tre småländska regionerna: Kalmar och Kronoberg har 
brist inom 16 av 21 legitimationsyrken, medan grannen 
Jönköping bara har brist inom 6 yrkeskategorier.

ÄVEN MELLAN DE geografiskt stora regiongrannarna i norr 
är skillnaden markant: brist inom 15 legitimationsyrken 
i Norrbotten, men bara inom 7 i Västerbotten.

– Resultaten visar på en ganska stor spridning. Det 
kan det också vara inom regioner och för att ta reda på 
hur den ser ut behövs det djupare undersökningar. Det 
man vetat länge är att bristen är större utanför städerna. 
Där uppges det vara svårare att rekrytera, säger Katarina 
Sandberg.

n Att det råder brist på legitimerad vårdpersonal i många 
regioner och kommuner är det ingen tvekan om. Det visar 
en färsk sammanställning från Socialstyrelsen. Men hur 
stora bristerna är och hur de fördelar sig geografiskt inom 
regionerna är svårare att veta.

TEXTER: THOMAS ÖSTBERG

Katarina Sandberg.

”Vi tycker att det är bra att det nu tas ett 
samlat grepp där flera aktörer tillsammans 

kan bedöma kompetens behovet inom vården.”
Katarina Sandberg

BRIST. Även om Socialstyrelsen 
inte kan säga vilka brister som är 
mest akuta så visar deras statistik 
på stora regionala skillnader 
i tillgång på vårdutbildade. 
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3   sätt för arbets-
givare att råda  
bot på bristerna

4  Ta bättre vara på det intresse som 
finns för vårdyrken. Läkar- och psyko-
logutbildningarna är alltid populära.  
Nu ökar antalet sökande även till 
sjuksköterskeutbildningar (+ 30 pro-
cent 2020).

4  Se till att rekrytera de utbildade och 
legitimerade till samhällsviktiga  
arbete n inom hälso- och sjukvård.

4  Ge anställda arbetsuppgifter där de 
använder sin kompetens och utvecklas.

n Att sommar innebär brist på 
sjuksköterskor är inget nytt. Men 
under det senaste tio åren har 
bristen blivit mer permanent. 
Enligt Vårdförbundet beror det 
på att många unga väljer yrken 
med bättre karriärmöjligheter 
och lön. Även arbetstider, be-
mötande och möjligheter till 
introduktion påverkar.

– JA, DET HAR ALLTID varit 
svårt att hitta tillräckligt 
många vikarier på som
rarna och så kommer det 
nog att förbli. Men nu 
finns också en generell 
brist på sjuksköterskor 
över hela året, säger Ann 
Johansson, vice ord
förande i Vårdförbundet.

Förutom sjuksköterskor organiserar 
hennes förbund röntgensjuksköterskor, 
barnmorskor och biomedicinska analytiker 
och enligt Ann Johansson finns det en brist 
inom alla fyra yrkesgrupperna.

När det gäller sjuksköterskor är en viktig 
anledning att många unga, trots att de tycker 
att jobbet i sig är intressant och viktigt, väljer 
bort det på grund av dåliga karriärmöjlig
heter.

– Det finns för få karriärvägar samtidigt 
som löneutvecklingen är för dålig. Arbets
givarna måste göra både jobben och sig 
själva mer attraktiva, säger Ann Johansson.

TILL DET kommer att en del som redan 
utbildat sig lämnar yrket på grund av be
mötandet man får, bristen på introduktion, 
ohållbara arbetstider och stort ansvars
tagande från dag ett.

– Vi skulle vilja införa ett kliniskt basår 
för nyutbildade. I dag är risken att en del 
skräms bort för att de tvingas ta ett för stort 
ansvar från start. Man är inte färdigutbildad 
för att man tagit sin examen och har en legi
timation, det är då den långa läro perioden 
börjar, säger Ann Johansson.

Allra störst är bristen bland specialist
sjuksköterskor, till exempel inom psykia
tri, intensivvård, geriatrik, operation och 
distriktssjukvård. En viktig orsak till det 
är enligt Vårdförbundet att en specialist
utbildning gör för dåligt avtryck i löne
kuvertet.

– Det måste löna sig mer att utbilda sig. 
Vårdförbundet har tagit fram ett förslag 
med akademisk specialisttjänstgöring där 
man får lön under specialistutbildningen. 
Sådana avtal har tecknats av en del regioner 
och kommuner, säger Ann Johansson.

Ett exempel är Region Norrbotten som 
erbjuder lön under specialistutbildning 
inom operation.

PÅ HÖGSKOLAN DALARNA vidareutbildas 
undersköterskor till sjuksköterskor med 
studielön som arbetsgivaren betalar.

– Det är alltid bra att ta hand om sin perso
nal och stimulera till att de anställda höjer 
sin kompetens. Men den stora mängden av 
framtidens sjuksköterskor måste vi fånga 
redan på gymnasienivå och locka med bra 
villkor och intressanta arbetsuppgifter. 
Samtidigt är det förstås viktigt att behålla de 
sjuksköterskor som finns. Att många, inte 
minst erfarna sjuksköterskor över 50, väljer 
att arbeta i bemannings företag beror ju på 
att de får högre lön och mer frihet. Det visar 
återigen att regioner och kommuner måste 
bli mer attraktiva, säger Ann Johansson.

ETT ANNAT sätt att minska sjuksköterske
bristen är att locka hit utländsk arbetskraft. 
Där har till exempel Attendo anställt sjuk
sköterskor från Filippinerna. Fram till 2022 
vill man anställa 420 sjuksköterskor som 
ska jobba i den svenska äldreomsorgen.

Något Ann Johansson och Vårdförbundet 
inte är positiva till:

– Där måste vi fråga oss vad det är vi tar. 
Att dränera fattiga länder på kompetens är 
ingen bra idé. Samtidigt har det alltid före
kommit utbyte mellan de nordiska länderna 
som har en gemensam arbetsmarknad. 
Sjuksköterskor har flyttat från Finland till 
Sverige och från Sverige till Norge. Men en 
viktig fråga att ställa sig i dessa tider är: 
Vore det inte bra om vi i Sverige kan klara av 
vår hälso och sjukvård själva? l

”Utbildning måste
löna sig mer”

Över tid har tillgången på legitimerad 
vårdpersonal inte varierat särskilt mycket 
mellan 2013 och 2017. För 13 av de 21 yrkena 
har variationen hållit sig inom +/– 5 procent 
i relation till befolkningen. Undantagen 
har varit apotekare, audionom, dietist, 
kiropraktor, logoped, psykolog och sjuk
husfysiker där tillgången ökade med mer 
än 5 procent. Det enda legitimations yrket 
där tillgången minskade med mer än 5 pro
cent var receptarie.

MEN ÄVEN om Socialstyrelsen inte kan säga 
vilka brister som är mest akuta så visar 
deras statistik på stora regionala skillnader 
i tillgång på vårdutbildade. Till exempel 
fanns det i Uppsala län 500 läkare per 
100 000 invånare, medan motsvarande 
siffra i Norrbotten var 270. 

I januari startade arbetet för det natio
nella vårdkompetensrådet som placerats 
på Social styrelsen. I rådet ingår represen
tanter för bland kommuner, regioner och 
universitet. Uppgiften är att sammanställa 
och bedöma underlag för kompetens
försörjningsbehov.

– Regionerna tycker att det är svårt att 
bedöma efterfrågan långsiktigt. Därför 
tycker vi att det är bra att det nu tas ett sam
lat grepp där flera aktörer tillsammans kan 
bedöma kompetensbehovet inom vården, 
säger Katarina Sandberg. l

Ann Johansson.

Vårdyrken med  
legitimation
Socialstyrelsen utfärdar legitimation 
för följande 22 yrken:
apotekare, arbetsterapeut, audionom, 
barnmorska, biomedicinsk analytiker, 
dietist, fysioterapeut, hälso- och sjuk-
vårdkurator (från och med 1 juli 2019), 
kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, 
optiker, ortopedingenjör, psykolog, 
psykoterapeut, receptarie, röntgensjuk-
sköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, 
tandhygienist och tandläkare.
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Ny yrkesgrupp underlättar 
för vårdpersonalen
n Region Örebro län inför 
person alkategorin vårdnära 
servicevärdar på samtliga vård-
avdelningar på sina tre sjukhus. 
Totalt ska det bli cirka 90 an-
ställda i den nya yrkeskategorin 
som gör det möjligt för vård-
personal att koncentrera sig på 
omvårdnad.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Tanken från början 2014 var att an
ställa personer utan vårdutbildning 
för att underlätta sommarplane

ringen för den ordinarie vårdpersonalen 
på Universitetssjuk huset Örebro och ett av 
regionens lasarett.

– Försöket var inte så strukturerat och 
välplanerat. Resultaten var därför blandade, 
men det frigjorde i alla fler händer och där
för fick det tuffa på, säger Helena Svensson, 
HRstrateg på Region Örebro län.

Erfarenheterna kom till nytta när sjuk
vårdsledningen 2015 bestämde sig för att ta 
tag i den höga personalomsättningen och 
bristen på sjuksköterskor i allmänhet och 
specialistsjuksköterskor i synnerhet.

– Det tog mycket tid och kraft att rekry
tera. Därför ville man hitta sätt att behålla 
sjuksköterskorna genom en mer hållbar 
organisation där deras kompetens används 
rätt, säger Helena Svensson.

FYRA AVDELNINGAR fick inom ett projekt 
under två års tid möjlighet att skapa fram
tidens vårdavdelning. 

Det resulterade i att vårdpersonalens 
kompetens delades in i fyra områden: basal 
omvårdnad, specifik omvårdnad, vårdnära 
service och vårdnära administration. Vård
nära uppgifter som slutstädning av rum, 
smittstädning, transporter och måltids
hantering samlades i en central service
funktion. 

– Den funktionen blev en ingång för att 
frigöra tid för omvårdnad. Principen var att 
såväl undersköterskor som sjuksköterskor 
skulle jobba på toppen av sin kompetens, 
säger Helena Svensson.

Försöket blev lyckat. Två av avdelningarna 
som tidigare hade haft totalt 13 vakanta 
sjukskötersketjänster hade efter två år 
nästan inga vakanser alls. Dessutom hade 
sjukskrivningarna minskat.

– Man gick från en stressig och rörig 
arbetsmiljö till ordning och samarbete. 
Avdelningarna fick till och med in spontan
ansökningar från sjuksköterskor, säger 
Helena Svensson.

FÖR ATT DE VÅRDNÄRA servicevärdarna 
ska kunna göra ett bra jobb och klara flera 
arbetsuppgifter utbildas de internt i bland 
annat smittskydd, livsmedelshygien, kost
hantering, transporter och bemötande.

Helena Svensson 
tror att det framöver 
kan dyka upp fler 
nya yrkesgrupper 
inom vården.

– Ja, vi ser redan 
nu att det är på gång 
i flera regioner. 
Det pågår också en 
diskussion om det 
är nödvändigt att 

återinföra sjukvårdsbiträden eller inte. 
Där har vi tagit ställning och beslutat att 
undersköterska är den lägsta kompetens
nivån närmast patienten. Men då måste 
vi också se till att det finns andra som 
gör arbetsuppgifter som tidigare gjordes 
av sjuk s köterskor och undersköterskor, 
säger Helena Svensson. l

UTBILDAS. De vårdnära servicevärdarna utbildas internt i bland annat smittskydd, livsmedelshygien, 
kosthantering, transporter och bemötande.

Helena Svensson.

”Man gick från en 
stressig och rörig 

arbetsmiljö till ordning och 
samarbete.”



0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018 2019

SE
K

 m
dk

r

Gröna lån över tid

Utbetalda Gröna lån Beviljade Gröna lån

Våra Gröna lån  
fyller 5 år!

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Med denna enkla idé deltar 291 kommuner och regioner i ett effektivt och stabilt finanssamarbete.
Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar cirka 55 procent av den kommunala låneskulden.

Engagemang 
De Gröna lånen främjar 
intern samverkan inom 
kommunen/regionen och 
synliggör era hållbarhets-
ansträngningar.

Flexibilitet 
Gröna lån kan användas för 
investeringar inom åtta 
projektkategorier: allt från 
förnybar energi och gröna 
byggnader till klimatanpass-
ning och hållbar mobilitet.

Kostnadseffektivitet
Gröna lån är enklare och  
billigare än andra gröna  
finansieringsformer. På  
löptider över tre år har våra  
Gröna lån bättre villkor än 
våra normala lån.

Och vilka fem år det har varit! Kommuner och regioner har gjort stora framsteg  
i sitt hållbarhetsarbete, och det gäller även finansieringen. Sedan starten har vi  

beviljat över 65 miljarder kronor i Gröna lån, fördelade över 360 investeringsprojekt 
i fler än 150 kommuner och regioner. De Gröna lånen har flera styrkor:

www.kommuninvest.se/gronalan



20 KOMMUNAL EKONOMI  #3  2020

Tema:Tema: Kompetensförsörjning

Så löser vi bemanningen  – från norr till söder

Linköping

n De ligger båda längs E4, ungefär lika långt från huvudstaden, fast från var sitt håll. Den ena mot 
söder, med universitet och högteknisk flygindustri. Den andra norrut, med bas i skogsnäringen.  
Visst har stora Linköping och lilla Söderhamn skilda förutsättningar när det gäller att jaga fatt  
på kompetens till välfärdsjobben – både de personalintensiva och de specialiserade. Men många 
problem och arbetsuppgifter är också de samma.

TEXT: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ

MEN VARFÖR NÖJA SIG med 65 år? 
Kommunstyrelsen har nyligen 
antagit riktlinjer för förlängt arbets
liv, där ett inslag är en gratifikation 
för dem som stannar kvar efter 
fyllda 67.

För inte ens i en attraktiv 
universitets stad går det att slippa 
undan kommun sektorns demo
grafiska dilemma – att behövande 

åldersgrupper ökar snabbare än arbetsföra.
I Linköping har förvaltningarna svårt med rekrytering 

till de mest personal intensiva verksamheterna inom vård 
och omsorg, och det är fortsatta problem att få tag på för
skollärare, grundlärare i fritidshem och vissa ämneslärare. 
För socialsekreterare har läget lättat, men är fortfarande 
kärvt. Inom miljö och samhällsbyggnad slåss kommunen 
om personal med andra arbetsgivare, både privata och 
offentliga.

FRAMÖVER KOMMER DET inte att finnas tillräckligt med per
soner som har rätt kompetens för uppdragen, konstaterar 
kommunens HRdirektör Sonja Erlandsson:

– Kommunen står inför en situation när personal och 
kompetensförsörjning inte kan lösas enbart ge
nom nyrekryteringar. Förmågan att hitta nya 
vägar är därför avgörande. Det handlar bland 
annat om att organisera arbetet annorlunda 
och att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Som flera andra kommuner är Linköping på 
gång med artificiell intelligens som ska kunna 
hantera försörjningsstöd och andra återkom
mande ärenden. Men den arbets överföringen 
görs inte för att minska antalet anställda – utan 
för att klara den ökning som krävs. Kommunen 
behöver få in 1 000 personer om året för att 
klara både avgångar och växande verksamhet, 
och av dem kanske 600–700 går att rekrytera.

– En tredjedel måste vi lösa på annat sätt.
Inom digitalisering finns mer att göra.
– Administrativa delar har digitaliserats, 

men det har inte gjorts tillräckligt mycket som 

haft direkt effekt på organiseringen av arbetet eller beman
ningen inom kärn verksamheten.

NÄR DET GÄLLER nya organisationsformer arbetar förvalt
ningarna med att se vilka arbetsuppgifter som kan frigöras 
från svårrekryterade grupper för att istället utföras av andra. 
Då handlar det i många fall om kompetensutveckling för 
redan anställda, bland annat för nya roller där utbildnings
bakgrunden kan vara en annan än den traditionella. Några 
exempel:

• I vården kan specialistundersköterskor utföra delar 
av sjuksköterskornas uppgifter.

• På LSSboenden och gruppbostäder finns stöd
pedagoger, ett utvecklingssteg för vårdare.

• På social och omsorgsförvaltningen kan er faren 
personal få konsul terande och koordinerande roller 
som handläggarsamordnare och verksamhets
stödjare.

• I skolan kan en heltidsmentor avlasta lärare i 
flera klasser och sköta kontakten med föräldrar, polis 
och socialförvaltning.

Avslutningsvis påpekar Sonja Erlandsson att 
coronakrisen kan rita upp en helt annan karta med 
god tillgång på arbetskraft som friställts i andra 
sektorer.

– Här gäller att vi är snabbfotade och erbjuder 
attraktiva arbetsvillkor.

Krisen har även gett digitaliseringen en skjuts, 
inte minst i gymnasieskolan.

– Vi får ta tillvara lärdomar från pandemin och 
fort sätta därifrån. l

n I Linköpings kommun var snittåldern hela 
65,4 år på dem som gick i pension förra året. 
Det var första gången avgångs åldern ham-
nade över 65 – ett kvitto på att kommunen 
lyckats bra med ambitionen att få fler att 
jobba längre i livet.

Linköpings nio strategier för  
kompetensförsörjningen:
4  Digitalisering.

4  Nya organisationsformer.

4  Breddad rekrytering.

4  Attrahera, rekrytera och  
introducera.

4  Behålla och utveckla.

4  Validera kompetens.

4  Hållbart arbetsliv.

4  Lönebildning.

4  Ett gott avslut.

Sonja Erlandsson.
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Så löser vi bemanningen  – från norr till söder
Söderhamn

REVISORERNA SAKNADE rutiner och arbetssätt för att 
kartlägga rekryteringsbehovet; kommunen följde inte 

upp kommande pensionsavgångar och annan personal
omsättning.

Hälsoarbetet behövde ses över med tanke på att sjuk
frånvaron ökat kraftigt från 2014 till 2018 och att kommu
nen har bland de högsta sjuktalen i riket. På det området 
har nu HRfunktionen förstärkts med en person som 
främst ska arbeta med rehabilitering och arbetsmiljö.

FÖR LOTTA MALMBERG är det viktigt att mäta och följa upp, 
just så som revisorerna efterlyste.

n I Söderhamn är Lotta  
Malmberg nytillträdd HR-chef 
sedan någon månad. Vad hon 
har att ta itu med samman-
fattade i höstas kommunens 
revi sorer i en särskild gransk-
ning av kompetensförsörj-

ningen: planering och åtgärder 
för att lösa framtida behov är inte 
tillräckliga.

Söderhamns största arbetsuppgifter 
på personalområdet:
4  Stödja chefer i arbetsgivarfrågor och skapa förutsättningar 

för att de känner sig trygga i ledar rollen.

4  Arbeta förebyggande kring hälsa och miljö.

4  Utarbeta processer för att attrahera, behålla, utveckla och 
engagera duktiga medarbetare.

4  Mäta och följa upp arbetet.

– Det gäller hela personalområdet. Om man till exem
pel mäter och följer upp sjuktal, och sätter in åt gärder, så 
brukar man få ner sjuktalen.

Hälsinglands kustland skiljer inte ut sig från övriga 
landet när det gäller svårrekryterade yrkesgrupper: 
lärare, förskollärare, fritidspedagoger, sjuksköterskor, 
undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 
socionomer, miljöinspektörer.

Skolorna kan inte alltid rekrytera lärare med legiti
mation.

– Nej, man får vara flexibel och till exempel hitta 
lösningar i andra kompetenser.

FÖR KOMMUNER som likt Söderhamn saknar egna hög
skolor gäller det att locka examinerade utifrån, och då 
marknadsföra både orten och de erbjudna tjänsterna.

– Vi behöver bli bättre på kommunikationen utåt för 
att nå nya medarbetare med rätt kompetens. Och för att 
locka tillbaka återvändare som vet vad Söderhamn är för 
en pärla.

Lotta Malmberg talar lyriskt om närhet till skog och 
hav, att det går att få bostad, att man slipper både köer 
och att pendla.

– Jag har själv pendlat i åtta år, 40 minuter varje väg 
med tåg till Gävle. Det är skönt att jobba och bo på samma 
ort, konstaterar hon.

För små kommuner är det också viktigt att samverka.
– Vi har ett bra samarbete i landskapet med ett projekt 

som heter Kompetensförsörjningsnätverket. Tillsam
mans marknadsför vi vår region och våra jobb.

En annan potentiell möjlighet är att dela personal.
– Att vi tillsammans finansierar vissa specialistroller 

som kanske inte behövs på heltid i varje kommun.  l

Lotta Malmberg.

”Vi behöver bli bättre på 
kommunikationen utåt 

för att nå nya med arbetare med rätt 
kompetens.”
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Så ska undersköterskor stanna i yrket

Det är inte bara högskoleutbildad 
vårdpersonal det råder brist på. 
Med en befolkning där andelen över 

80 år väntas öka med 60 procent på tio år 
kommer även bristen på undersköterskor 
att öka. Enligt SKR finns det behov av att 
anställa 136 000 undersköterskor i kommu
ner och regioner fram till 2026.

Samtidigt visar siffror från fjolårets intag
ning till gymnasiet att antalet sökande till 
vård och omsorgsprogrammet minskade 
med 14 procent jämfört med 2018 och landade 
på 4 800 elever. Tillsammans en ekvation 
som blir svår att få ihop.

Lotta Dellve är professor i arbetsveten
skap vid Göteborgs universitet och har 
länge studerat sjuksköterskors och under
sköterskors arbetssituation och arbets
villkor. Enligt henne är en viktig förklaring 
till att undersköterskeyrket inte är mer 
attraktivt bland unga att det har haft låg 
status i samhället.

– Många som redan jobbar i yrket tycker 
själva att det är ett bra, viktigt och menings
fullt jobb. Men man påverkas ändå av att yrket 
har låg status och inte uppskattas tillräckligt i 
resten av samhället, säger Lotta Dellve.

HON OCH FORSKARKOLLEGOR i Göteborg har 
bland annat tittat på vilka orsaker som får 
såväl undersköterskor som sjuksköterskor  
att sluta: personliga skäl, bristande arbets
förutsättningar, dåliga möjligheter till 
återhämtning och utveckling, låg lön, 
lednings brister och höga krav. De personliga 
skälen samvarierade dessutom ofta med 
organisa tionens krav och förutsättningar. 
Med andra ord finns det mycket ledningen 
för en vårdavdelning eller ett äldreboende  
kan göra för att få undersköterskorna 
att stanna hos arbetsgivaren och i yrket. 
Samman fattningsvis handlar det om att 
skapa bättre arbetsförhållanden och öka 
möjligheterna att göra karriär, utvecklas 
och få ökat ansvar över omsorgsnära beslut. 

– Vi vet att på de ställen där man förbättrat 
ledarskapet och gett undersköterskor mer 
inflytande är det fler som vill jobba kvar. 

Att låta undersköterskor bilda en lokal 
ledningsgrupp eller ingå i ledningen är en 
väg att gå. Arbetsgivare som vågar delegera 
och låter undersköterskor ta ansvar för 
enhetens inköp och rekrytering av som
marvikarier kan bli mycket mer attraktiva, 
säger Lotta Dellve.

En annan fördel med att delegera är att 
fler beslut tas närmare brukaren, vilket 
både leder till ökat inflytande för brukaren 
och ökad trivsel.

MEN FÖR ATT en undersköterska ska kunna 
ta ett större ansvar (och därmed få en högre 
lön) krävs ofta kompetensutveckling. Det kan 
handla om interna utbildningar i demens
vård, etik, ekonomi eller smittspridning.

– Det är också ett sätt för arbetsgivaren 
att visa att undersköterskor är en viktig 
yrkesgrupp som man vill satsa på. Det i 
kombination med chefer som vågar släppa 
taget kan få fler att stanna. Inte minst kan 
det få erfarna och kunniga 65plussare att 
jobba längre i yrket, säger Lotta Dellve.

För att locka fler unga krävs att arbets
givare blir bättre på att kommunicera vad 
jobbet innebär. Och det gäller naturligtvis 
i ännu högre grad nya villkor och karriär
möjligheter.

I fjol genomförde SKR enkätstudien Unga 
om välfärdsjobben. Den visade att tjejer 
och killar hade samma fem i topplista 
när det gäller vad som är viktigt i valet av 
arbets givare: trevliga kollegor, bra chefer, 
intressanta arbetsuppgifter, bra villkor och 
goda karriärmöjligheter.

Ett sätt att höja undersköterskornas 
status som diskuteras är någon form av 
certifiering eller skyddad titel (se fakta
ruta). Regeringens utredare presenterade 
ett förslag som varit ute på remiss, men 
någon proposition har ännu inte kommit.

– Om certifieringen i sig är bra eller dålig 
har jag ingen åsikt om. Men jag tror att det 
finns en poäng med att på olika sätt lyfta 
upp undersköterskornas arbete och ge det 
status. 

ETT AV FLERA kommunala initiativ för att 
råda bot på sköterskebristen finns i Ockelbo. 
Där startade man i januari en ny utbildning 
på tre terminer efter att undersköterskeut
bildning inte funnits på orten på ett antal år.

– Vi hade planerat att ha 15 platser, men 
intresset var så stort att det blev två klasser, 
säger Anna Schönning (S), ordförande i 
personalutskottet i Ockelbo.

Bakgrunden är att kommunen haft svårt 
att hitta utbildade vikarier och dessutom 
har stora pensionsavgångar.

– Plus att det fanns behov att kompetens
utveckla redan anställda. Vårt mål är att 
undersköterska ska vara den lägsta utbild
ningen för anställda inom vård och omsorg, 
säger Anna Schönning.

För att locka anställda att utbilda sig får 
de lön under utbildningen och ett löne
påslag på 600 kronor utöver avtal. Så många 
som möjligt kommer också att erbjudas 
heltid.

– Många kommuner kommer att få pro
blem att rekrytera undersköterskor till vård 
och omsorg. Det här är ett sätt att motverka 
den bristen, säger Anna Schönning. l

n Delegera, höj lönerna, 
fördela ansvaret och låt 
undersköterskor na kompetens-
utveckla sig för att ta ett lokalt 
ledningsansvar. Det är en del av 
professor Lotta Dellves recept 
för att få fler att bli och stanna 
kvar i bris tyrket undersköterska. 
Externt måste yrket få högre 
status för att locka fler unga.

TEXT: THOMAS ÖSTBERG

Lotta Dellve. Anna Schönning.

Certifierad undersköterska
• Den 29 april presenterade den statliga 
utredaren Harriet Wallberg sitt förslag.

• Enligt förslaget införs en skyddad titel 
med krav och regelverk kring vem som 
får arbeta som undersköterska. Dock 
föreslås ingen legitimation.

• Vidare förslås att en ny undersköterske-
examen skapas 2025–2030 och att 
personer med äldre utbildning ska kunna 
ansöka om titeln.

• Många av dem som arbetar som 
undersköterskor i dag (varav bara 60 
procent är utbildade) kommer att be-
höva genomgå en validering för att få 
den skyddade yrkestiteln.

• Regeringen har ännu inte lagt fram 
någon proposition.

STATUS. Ett sätt att höja undersköterskornas 
status som diskuteras är någon form av certi-
fiering eller skyddad titel.
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n Socialförvaltningen i Luleå 
har sparat 32 årsarbeten på att 
centra lisera schemaläggningen. 
Det har lett till hårda duster 
med Kommunal, som vill till-
baka till mer lokalt inflytande.

TEXT: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ

K onflikten är klassisk. Vem bestäm
mer schemat? Arbetsgivaren eller de 
anställda? Ofta landar det i en bland

modell – så även i Luleå. Det är bara sista 
steget, där schemat fastställs, som över
förts till en central enhet. Och då enbart om 
lokala önskemål inte går ihop.

En genomlysning på socialförvaltningen 
visade att dess vårdpersonal lade 37 års
arbeten på att få ihop schemat i slutfasen. 
Då valde kommunen att inrätta slutsteget 
med fem medarbetare.

– Vi har professionaliserat schemalägg
ningen och avlastat vårdpersonalen. De 
är proffs på vård och enheten är proffs på 
schema, säger Nina Lind, avdelningschef för 
HR och kvalitet.

Att det blivit färre årsarbeten i pro
cessen gör skillnad, men är inte den största 
vinsten.

– Professionalisering innebär att vi kon
tinuerligt kan arbeta med personalresursen 
på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet. 
Femton minuter hit och dit, beroende på var 
man lägger det, kan göra mycket på ett år.

Hänsyn tas till enskilda önskemål så bra 
det går.

– Men vi har varierad efterfrågan på 
våra tjänster över dygnet, och vi måste 
omhänder ta brukarnas behov.

HON HAR grubblat mycket över varför det 
blivit sådan konflikt. Till dels beror det på 
personalpolitiska ställningstaganden i 
kommunen, vilka gjort det svårare att lägga 
schema. Dit hör rätten till heltid liksom 
strävan att ha så stor andel tillsvidare
anställd personal som möjligt samt att ta 
bort delade turer.

Konflikten har lett till att kommunen 
ska testa olika modeller för schema, men 
det har senarelagts på grund av corona
pandemin.

Som orsak till konflikten anges ibland 
schemaverktyget Time Care, men detta har 
funnits i kommunen sedan 20 år. Skill
naden är att det tidigare användes med 
större lokalt inflytande. Kommunal vill 
även testa en återgång till den ordningen, 

men där säger kommunen nej på grund av 
oönskade effekter.

– Vi vet att med lokal schemaläggning 
kan det bli obalans i gruppen. Den som har 
ansvar för schemat kan bli en informell 
ledare. Det kan också bli så att man pratar 
schema inför brukare.

Enligt Kommunal har schemaläggningen 
gjort att anställda gått ner i tid för att orka.

– Jag respekterar att Kommunal har den 
bilden, och någon medarbetare kan ha gjort 
så. Men tittar vi statistiskt är det tvärtom. 
Fler väljer heltid.

KOMMUNAL HÄVDAR också att folk inte får 
semester när de önskar.

– Återigen, jag respekterar upplevelsen. 
Men vår semesterskuld gick ner markant 
2019.

Socialförvaltningen har även centrali
serat förmedlingen av vikariat med kort 
varsel. Det har enligt Kommunal lett till att 
vikarier ofta saknas på kvällar och helger.

– Jag känner inte riktigt igen bilden, men 
det har säkert hänt någon kväll. Vi har 
hög tillsättningsgrad av vikariat, men inte 
hundra procent.

Nina Lind påminner om att det inte 
längre är lika gott om arbetskraft som kan 
hoppa in.

– Vi måste vara rädda om våra vikarier 
också.

Enligt Kommunals förbundsombudsman 
Ann Georgsson är problemet i Luleå att det 
saknas dialog mellan den centrala schema
gruppen och de lokala medarbetarna. Det 
kan leda till att resultatet blir tvärtemot vad 

någon önskat, som att få enbart dagtid när 
man lagt in om kvällspass.

– Och om det lokala schemaförslaget 
diffar en enda timme för hela gruppen, då 
kan alla timmar läggas om.

Det slutliga schemat är ofta inte i när
heten av önskemålen.

– Man kan inte planera några privata 
aktiviteter.

Att det blivit sådan konflikt i Luleås äldre
omsorg har just med centraliseringen att 
göra.

– Kommunals grundsyn är att ju längre 
bort schemaläggning kommer från verk
samheten, desto svårare är det att lägga 
ett schema som passar både de äldre och 
personalen. Tid för förflyttning och doku
mentation tas ofta bort. Det tajtas till. Den 
biståndsbedömda tiden läggs inte in.

Hur göra om det blir konflikt mellan perso
nalens önskeschema och brukarnas behov?

– När det blir bra för båda är det optimalt. 
Och där gäller närhetsprincipen. Perso
nalen känner brukarna. När man lägger 
schemat långt från verksamheten är risken 
större att hänsyn inte tas till brukarna.

Luleås socialförvaltning hävdar att varje 
enhet har viss överbemanning. Det gör att 
planerad frånvaro kan lösas inom gruppen. 
Kommunal håller inte med.

– Det finns behov av mer personal. Man 
har bara minibemanning, så det finns inget 
spelrum. Bara en eller två får ta semester 
samtidigt i gruppen.

Hur ser ni generellt på scheman som 
anpassas efter variationer i vårdtyngd?

– Äldreomsorgen är så lågt bemannad 
idag, att i så fall handlar det om att gå upp 
när det är ökad vårdtyngd. Vi kan inte se att 
det finns utrymme åt andra hållet. Det visar 
alla undersökningar. Och sjuktalen. l

Schemareform effektiviserar 
– och skapar konflikt

5 steg i Luleås  
schemaläggning 
4  Chefen upprättar en grundbemanning 

som varierar med vårdtyngden: hur 
många medarbetare behövs i varje 
tidsintervall?

4  Varje medarbetare lägger önskemål om 
sitt schema.

4  Arbetsgruppen stämmer samman 
önskemål och grundbemanning.

4  Om jämkningen går ihop, fastställs 
schemat av chefen.

4  Om inte, går jämkningen vidare till 
centrala schemaläggare.

”Ju längre bort schemalägg
ning kommer från verksam
heten, desto svårare är det 
att lägga ett schema som 
passar både de äldre och 
personalen.”
Ann Georgsson

Nina Lind. Ann Georgsson.
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F sin utsiktspunkt på Ekonomihögskolan i Lund 
ser Ulf Ramberg resultatet av universitetets 
snabba förvandling: tomma föreläsningssalar, 
inga cyklar framför entrén.

– Över en natt tvingades vi ställa om från 
campus undervisning till online. Det har visat sig gå 
väldigt bra, säger han.

Han saknar studenterna, som sökt sig till den speci
ella atmosfären i Lund. Det akademiska livet har varit 
en självklar konkurrensfördel i förhållande till andra 
universitetsstäder. 

– Det har gynnat oss. Nu måste vi vänja oss vid att 
förutsättningarna kan ändras, säger Ulf Ramberg.

KEFU – Rådet för kommunalekonomisk forskning och 
utbildning – har tillsammans med KEF nyligen arbetat 
med ett projekt om digitaliseringen av offentlig sektor. 
Frågor till cirka 600 ekonomer i hela Sverige visar att 
det hänt en hel del i den enskilde ekonomens vardag och 
många jobbar numera i digitala miljöer. Men tittar man 
på vad kommunerna gjort på en mer övergripande nivå 
är resultatet inte lika imponerande. 

Rapporten fick rubriken Sakta i backarna.
– Vi hade nog förväntat oss att kommunerna skulle 

ha gjort lite mer. Men nu kommer ett externt tryck som 
kanske gör att digitaliseringen får sig en rejäl skjuts 
framåt och att man tvingas jobba med digitala lösningar 
på ett annat sätt än tidigare. 

BETYDELSEN AV ett externt tryck kan vara extra stort i 
organisationer som funnits ett tag och har inarbetade 
rutiner, framhåller Ulf Ramberg. De institutionella 
ramarna är ofta starka och då är det lätt att rulla på i 
samma hjulspår.

– Vår mänskliga natur är att vi är lite bekväma. Vi 
väljer vanligtvis det enkla och det vi gjort tidigare.

Ulf Ramberg beskriver KEFU som en samverkansor
ganisation mellan teori och praktik som leds av en part
sammansatt styrelse. Genom seminarier, kurser och att 
initiera forskningsprojekt strävar KEFU efter att hela 

tiden belysa aktuella och 
relevanta frågor på det 
kommunalekonomiska 
området.

I coronadebatten slås 
han av den stora portion 
efterklokhet som präglar 
många inlägg.

– Jag kan till exempel 
tycka att det är märkligt att 
man först nu reagerar över nack
delarna med New Public Manage
ment. Det är ju något som vi forskare på olika sätt och 
utifrån olika perspektiv uppmärksammade ganska 
tidigt. 

DET FINNS vissa särdrag inom offentlig verksamhet 
som skiljer sig från logik och särdrag inom det privata 
näringslivet, framhåller Ulf Ramberg. 

– Redan i slutet av 1990talet skrevs det jättemånga 
artik lar som pekade på de nackdelar NPM och avreg
lering för med sig. Det finns specifika förutsättningar 
inom offentlig verksamhet där NPM inte lämpar sig. 

Han ger sig själv och sina forskarkollegor svagt betyg 
i förmågan att nå ut med sina forskningsresultat, men 
misstänker också att engagemanget och intresset hos 
målgruppen att lyssna haft sina brister. 

Lärdomen för beslutsfattare är att oftare ställa sig 
fråga  n vad deras vägval kommer att betyda på längre 
sikt. Beslutet att dra ner på lagerkapacitet för skydds
utrustning är ett talande exempel, framhåller Ulf 
Ramberg. 

– Förmågan att tänka lite längre än nästa dag behöver 
utvecklas. Där är det nog många som fått sig en tanke
ställare. Nu lämnar beslutsfattarna över mycket åt 
marknaden och det fungerar i vissa fall, men inte i alla.

Debatten i coronakrisens spår visar behovet av 
djupare samtal och tätare utbyte mellan forskare och 
praktiker, understryker Ulf Ramberg. Den visar också 

n Coronakrisen lamslår samhället, men löser också  
kommunala knutar.
– Ett externt tryck kan göra att digitaliseringen får en 

rejäl skjuts framåt, säger Ulf Ramberg, docent och forsk
ningsledare för KEFU.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT    BILD: ANDRÉ DE LOISTED

Coronakrisen  
sätter tryck på förändring

forskningsledare  

för KEFU

Möte med

 Ulf
Ramberg
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Coronakrisen  
sätter tryck på förändring

Ulf Ramberg 
Ålder: 54 år

Familj: Fru och tre döttrar

Bor: Lund

Det gör jag gärna på 
fritiden: Försöker pröva 
nya saker med varierande 
framgång.
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Digitalisera och effektivisera
verksamhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?
Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes molnbaserade produkt för 
planering, uppföljning och analys. Vinsterna är flera: mindre administration 
och effektivare verksamhet liksom nya möjligheter att presentera och följa 
upp ekonomi, nyckeltal och mål. Läs gärna mer på hypergene.se/kommun.

på vikten av att politiska beslut är underbyggda 
med fakta och där ser han att kommunalekonomer
na kan spela en viktigare roll. 

– Är det något som ekonomistudenterna får höra 
på våra utbildningar så är det vikten av analytiskt 
och kritiskt tänkande. Det analytiska handlar 
mycket om att se sambanden medan frågan varför 
är central i ett kritiskt förhållningssätt. 

KEFU ERBJUDER varje termin en handfull kurser 
som vänder sig till ekonomer och andra anställda 
i kommuner och regioner. Även politiker hör till 
målgruppen.

– Den som har kunskap och förmåga att göra 
vettiga analyser av data kommer att stiga i graderna. 
Här har ekonomerna en gyllene chans. Det är vik
tigt att de håller sig framme och tar mer plats.

Krisen gör också att den kommunala ekonomin 
åter hamnar i fokus. 

– På frågan vad som är den största utmaningen för 
offentliga verksamheter har vi tidigare svarat att det 
är kompetensförsörjningen. Men nu har vi plötsligt 
en tvådelad utmaning igen. Vi kommer ha väldigt 
stora ekonomiska utmaningar – tillsam mans med 
en kompetensförsörjningssituation som verkligen 
inte är den bästa. Vi behöver fler människor än vi 
har tillgängligt. Ekvationen har blivit mycket svå
rare. Nu startar vi inte från noll utan från minus. 

Ställer det allt på ända även för er forskare?
– Ja, det blir en annan utmaning, behovet av 

innovationer blir ännu tydligare. Vi får ännu större 
anledning att ta hjälp av digitala hjälpmedel och vi 
behöver mer gränsöverskridande samverkan, till 
exempel mellan kommuner och regioner.

Betydelsen av behovsanalyser ökar, både på kom
munal och regional nivå, konstaterar Ulf Ramberg. 

– Hur ser den framtida kompetensförsörjningen 
ut – vad tänker vi om den? När det gäller omställ
ningen av kompetens kan vi forskare prata om 
de särdrag som finns i offentlig respektive privat 
verksamhet. 

KEFU UTVÄRDERAS just nu av sina finansiärer, som är 
kommunerna i Skåne och Region Skåne. En process 
som också bygger på en självutvärdering där vikten 
av att nå ut med forskningsresultat är en viktig del.

Även här kommer coronakrisen ändra spel
planen, tror Ulf Ramberg.

– Vi samhällsforskare måste vara beredda att 
i högre utsträckning hjälpa praktiken med att 
titta på vad som kan komma att hända på sikt. Det 
kräver att vi forskare har ett mer framåtblickande 
angreppssätt, säger han. l

”Den som har kun
skap och för måga 
att göra vettiga 
analyser av data 
kommer att stiga 
i graderna. Här har 
ekonomerna en 
gyllene chans.”

MÖJLIGHET. Ulf Ramberg 
ser att coronakrisen ger 
ekonomerna en chans att 
ta mer plats.



Mer kraft på jobbet.

Tillsammans. 

Unit4, in business for people. 

Vi är övertygade om att digitala framsteg gör jobbet 
roligare, mer kreativt och utvecklande. Och att ett 
användarvänligt ekonomisystem faktiskt underlättar 
effektivisering. 
I snart 40 år, ända sedan vi hette Agresso, så har vi 
hjälpt kommuner att digitalisera och automatisera 
processer inom verksamhetsstyrning. Idag är vi stolta 
över att samarbeta med fler än 90 svenska kommuner. 
Läs mer på unit4.com/se
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PÅ HEMMAPLAN. – När vi har utbildning på hemmaplan får vi ut mycket mer till en lägre kostnad och kan skicka fler deltagare, säger Ulrika Gellerstedt, 
ekonomi chef i Sotenäs.

Partners till KEF
Ett partnerskap med KEF inkluderar dels att dessa företag väljer KEF för att exponera sin verksamhet 
i vår tidning och i våra digitala kanaler. Det inkluderar även ett samarbete i partnerseminarier och 
andra seminarier där vi ser en fördel av att få tillgång till deras specialistkunskaper.

www.kef.se

Utbildning
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Utbildning

n När fem grannar i norra Bohus län 
gjorde gemensam sak kunde de kombi-
nera en KEF-utbildning på hemmaplan 
med goda tillfällen att stärka kontakten 
mellan sina ekonomer — till ett fördel-
aktigt pris.

TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

Istället för att åka till Göteborg eller Stockholm tog 
grannkommunerna Lyse kil, Munkedal, Sotenäs, 
Strömstad och Tanum kursen hem till sig.
– När vi har utbildning på hemmaplan får vi ut mycket 

mer till en lägre kostnad och kan skicka fler deltagare, 
säger Ulrika Gellerstedt, ekonomichef i Sotenäs. 

Den nio dagar långa utbildningen med drygt ett 30tal 
deltagare anordnas av KEF och är utspridd över året. Tre 
sammankomster pågick under två dagar med övernatt
ning. En dag återstår och är på grund av coronakrisen 
framskjuten till september. 

Om det i stället hade varit nio kursdagar i Stockholm 
är det tveksamt om Sotenäs hade kunnat skicka någon 
deltagare alls, konstaterar Ulrika Gellerstedt.

– Som ekonom i en liten kommun är man ganska 
ensam och har inte så stora möjligheter att nätverka 
internt. Det här stärker både medarbetaren och nät
verkandet kommunerna emellan.

DE FEM KOMMUNERNA har en lång tradition av samarbete 
på det ekonomiska området. För några år sedan gick alla 
ekonomer en gemensam utbildning vid Förvaltnings
högskolan i Göteborg. Kommunerna har i många år 
också framställt en gemensam benchmarkingrapport, 
där ekonomerna tagit fram nyckeltal och gjort analyser 
på sina områden. Men de senaste två åren har det inte 
blivit någon rapport.

– Det bidrog till att vi tappade lite fart i våra kontakter 
över kommungränserna och kände att det var viktigt att 
bygga vidare på nätverket igen. Vi behövde träffas för 
att bland annat diskutera vilka nyckeltal vi ska använda 
och hur vi tar fram dem, säger Ulrika Gellerstedt.

Några av deltagarna från Sotenäs och de andra kom
munerna har under utbildningen också fått upp ögonen 
för KEF:s certifiering av kommunalekonomer. Den extra 
tid som funnits i samband med övernattningarna har 
gett goda tillfällen att prata om certifieringsprogrammet. 

– Medarbetarna har blivit intresserade av certifieringen 
tack vare nätverkandet.

DIGITALA INSLAG i både arbete och vidareutbildning 
kommer sannolikt bli vanligare som en följd av 
coronakrisen, spår Ulrika Gellerstedt. Men även i fort
sättningen kommer det finnas behov av att ses.

– Det är bra att träffas för att till exempel kicka igång ett 
nätverk, men när det väl finns på plats fungerar det ofta bra 
att hålla kontakt även digitalt. Vi som är små arbetsgivare 
kan utbilda fler med hjälp av digital teknik, säger hon.

Även Strömstads ekonomichef Carsten Sörlie ser ett 
stort värde i att samarbeta om kompetensutveckling. 
Den här gången stod bland annat redovisning, juridik 
och coachande förhållningssätt på schemat.

– Vi har flera välutbildade unga ekonomer, men vi 
behöver också lyssna till vad som händer i andra kom
muner och fylla på med den nya kunskap som KEF kan 
ge oss, säger han.

De ekonomiska fördelarna med att dela på en kurs 
och ha den på hemmaplan är stora, konstaterar Carsten 
Sörlie. Ekonomiavdelningen i Strömstad har under det 
senaste ett och halvt året inte skickat någon medarbe
tare på kurs till Stockholm, men i den gemensamma 
utbildningen som KEF håller har kommunen sex delta
gare. Han har själv varit med några av kursdagarna.

– Det är naturligt för oss att försöka hitta stordrifts
fördelar även när det gäller utbildning. Jag tycker att det 
här upplägget fungerar väldigt bra, säger Carsten Sörlie. 

Ekonomicheferna i de fem kommunerna träffas regel
bundet i en informell grupp. De drar nytta av varandras 
kunskaper och erfarenheter och diskuterade även 
upplägget av den gemensamma utbildningen.

– Vi gjorde inspel om vad vi önskade för innehåll i 
kursen. KEF återkom med förslag som vi sedan fin
slipade tillsammans, säger Carsten Sörlie.

HANS PETERSSON, utbildningsledare i KEF, är nöjd med 
resultatet.

– Jag hade konstruktiva diskussioner med ekonomi
cheferna om hur vi skulle kunna bygga utbildningen 
på bästa sätt utifrån ett lokalt perspektiv. Detta gav en 
intressant helhet som jag tror bidrog till att öka kompe
tensen hos deltagarna.

Att man satsade på övernattning trots den geografis
ka närheten berodde på att kommunerna såg en fördel 
i att kunna använda kvällarna till att nätverka och odla 
kontakter.

– Man ska inte underskatta betydelsen av att skaffa 
kontakter i andra kommuner. Det bryter ner barriä
rer och gör det lättare att ringa kollegor. Lite längre 
utbildningar av det här slaget kan inspirera deltagarna 
till att fundera över hur man använder resurserna på ett 
effektivt sätt och styra om fokus från det kamerala mot 
mer analys, säger Hans Petersson. l

”Utbildning på  
hemmaplan ger mer”

”Det här 
stärker både 
medarbeta
ren och nät
verkandet 
kommunerna 
emellan.” 

Ulrika Gellerstedt,  
ekonomichef i Sotenäs 

kommun.

5  fördelar med  
gemensam utbildning

4  Lägre kostnad för de kommuner som deltar.

4 Kommunerna kan skicka fler deltagare.

4  Bra tillfälle att nätverka och knyta närmare kontakter.

4  En möjlighet för KEF att anlita bra föreläsare till ett rimligt pris.

4  Lokal anpassning av utbildningen ökar fokus ytterligare.
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n Mikael Lavér och hans kollegor 
i Region Gotland ägnar sig allt 
mer åt ekonomiska analyser och 
kan snart kalla sig controller. 
Vägen dit går via KEF:s certi-
fieringsprogram.

TEXTER: TORBJÖRN TENFÄLT

Region Gotlands ekonomiavdelning 
utvecklar både yrkesrollen och den 
ekonomiska kompetensen för att 

kunna ge cheferna rätt stöd. Ett digitalt 
beslutsstödsystem är på plats och gör det 
möjligt att arbeta mer analytiskt.

– Vi går från att jobba med bearbetning 
och sammanställningar av fakta till att vara 
mer stödjande i ekonomiprocessen, säger 
Mikael Lavér, ekonom på regionstyrelse
förvaltningens ekonomiavdelning. 

Tidigare var ekonomerna utspridda på de 
olika förvaltningarna, men flyttade ihop 
när en serviceförvaltning bildades 2009. 
Förändringsarbetet har vuxit fram och tog 
ytterligare fart då regionen för några år 
sedan lämnade sin köp och säljorganisa
tion. Nu finns en samlad ekonomiavdelning 
och då har det blivit enklare att arbeta på ett 
annat sätt. 

Samtidigt försvann fem av cirka tjugo 
ekonomtjänster som en del i ett besparings
paket, något som gjorde behovet av ett nytt 
arbetssätt ännu tydligare. 

AMBITIONEN ATT stärka den del i arbetet som 
handlar om stöd och hjälp till cheferna ledde 
till slutsatsen att merparten av enheten 
ekonomistöds ekonomer ska vara controllers. 
Den nya rollen är mer strategiskt framåt
syftande och ska bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för chefer och regionen som 
helhet. I uppdraget ingår bland annat att ar
beta mer med analys och vara ett coachande 
stöd till chefer inom såväl ekonomi som 
personal och verksamhetsfrågor.  

För att nå dit behövde kompetensen 
stärkas och ekonomiavdelningen anslöt sig 
därför till KEF:s certifieringsprogram.  

– Vi ligger lite olika till i utbildningen, 
men har alla kommit en bra bit på basnivån. 
Programmet gör det möjligt att höja vår 
gemensamma kompetens. Vi vässar våra 
kunskaper i analys och annat som behövs i 
rollen som controller, säger Mikael Lavér.

Själv har han tre kurser kvar innan han 
kan gå vidare till nivå två, där det blir möj
ligt att välja inriktning och vässa sin profil. 

Mikael Lavér jobbar i dag med chefsstöd 
inom bland annat hälso och sjukvården 
och regional utveckling. 

Beslutsstödsystemet finns nu i samtliga 
förvaltningar, men ännu har inte alla chefer 
lärt sig använda det fullt ut. Mikael Lavér 
framhåller att han och de övriga ekonomerna 
har en viktig uppgift i att få cheferna att 
se fördelarna med den nya tekniken. Tack 
vare beslutsstödet har cheferna omedelbar 
och daglig tillgång till ekonomiska upp
följningar. Beslutsstödsystemet är också 
en förutsättning för att ekonomerna ska 
kunna ställa om till sin nya roll.

MÅLET ÄR att de flesta av ekonomerna ska 
vara controllers i framtiden. De som har 
kvar en ekonomtjänst kommer att fortsätta 
med operativa arbetsuppgifter på ett lik
nande sätt som idag. 

– I controllerrollen ligger att jobba mer 
utåt i organisationen och i ett nära samar
bete med förvaltningarnas ekonomichefer. 

Det handlar mycket 
om att vara bollplank 
och bidra till väl 
underbyggda beslut, 
säger Mikael Lavér. 

Coronakrisen änd
rar förutsättningarna 
för både ekonomernas 
arbete och vidareut

bildningen inom certifieringsprogrammet. 
– Nu har vi just haft avsnittet juridik för 

ekonomer och hoppas hinna med några 
tester före sommaren. Några är på väg att 
gå i mål med basnivån och jag hoppas att de 
flesta blir färdiga med programmet under 
de närmaste åren, säger Carolina Sinander, 
enhetschef på ekonomiavdelningen. l

Mer analys och stöd  
när alla blir controllers

Utbildning

GOTLAND UTVECKLAR. Ekonomernas roll som controller är mer strategiskt framåt syftande och ska 
bidra till att skapa bättre förutsättningar för cheferna och region Gotland som helhet.
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”Vi vässar våra  
kunskaper i analys  
och annat som  

behövs i rollen som controller.” 
Mikael Lavér, Region Gotland

3   fördelar med att 
utbilda en hel 
grupp samtidigt

4  Ökar möjligheten för kollegor att stötta 
varandra och utbyta erfarenheter 
i lärandet.

4  Deltagarna befinner sig på samma 
nivå i kompetensutvecklingen, vilket är 
en fördel om det samtidigt pågår ett 
förändringsarbete.

4  De delar av utbildningen som kräver 
fysisk närvaro kan ske gemensamt.



www.refero.se | 08-22 61 50 | hej@refero.se

En kraft
att räkna med

Vi hjälper er verksamhet att hitta dolda tillgångar
och förbättra era moms- och betalningsrutiner.

 Ju tidigare på året ni anlitar oss,
desto bättre erbjudande.

Refero revision AB grundades 2005 och har sedan dess anlitats 
av verksamheter som vill ha bra kontroll på system, rutiner och 
redovisning. Men Refero gör mer än så.
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Utbildning

Mer kompetens stärker yrkesrollen
n Lära sig något helt nytt – eller fräscha upp 
de kunskaper man redan har. Det finns många 
olika skäl till vidareutbildning och olika vägar 
att välja. Vi frågade tre ekonomer om deras 
syn på kompetensutveckling.

TEXTER: TORBJÖRN TENFÄLT

n Pia Söderlind tar varje tillfälle 
att bygga vidare på sin kompe-
tens. Nu har hon siktet inställt 
på fördjupad redovisnings-
kunskap.

– Ekonomi är så vansinnigt 
roligt, säger hon.

PIA SÖDERLIND skrev 
alla åtta tester på certi
fieringsprogrammets 
basnivå i december. 
Hon klarade sex och 
har två kvar.

– Jag vill framför allt 
komma åt utbildnings
paketen på nivå två, 
men visst vore det 
också kul att bli certifierad. 

Sedan 15 år tillbaka arbetar Pia Söderlind 
i Vallentuna kommun norr om Stockholm, 
där hon finns på kommunledningskontoret 
och är redovisningscontroller. 

– Mycket av mitt arbete handlar om 
bokslut och rapportering. Jag hanterar till 
exempel vår statistik till SCB. I en liten 
kommun blir det också en hel del jobb med 
riktlinjer och instruktioner till den egna 
organisationen. 

I den pressade situation som råder under 
coronakrisen finns just nu ingen möjlighet 
att ägna tid åt vidareutbildning och de två 
resttentorna har fått skjutas framåt i tiden, 
till slutet av maj eller augusti. Då når hon 
upp till basnivån och kan gå vidare till 
nivå två.  

I HÖSTAS gick hon etikkursen, ett inslag med 
obligatorisk närvaro. 

– Det var en grymt bra kurs med en 
fantastisk föreläsare som inte bara bidrog 
till tänket kring etik i jobbet utan även som 
medmänniska. KEF:s utbildningar håller 
hög klass och jag rekommenderar dem alltid 
till nya kollegor. I certifieringsprogrammet 
får du också hjälp att kommunicera ekonomi 
och det stärker dig i din yrkesroll, säger Pia 
Söderlind. l

n Ekonomichefen Karin Millgård 
i Region Norrbotten går certi-
fieringsprogrammet tillsam-
mans med sina medarbetare. 

– Nu när det är svårt att resa 
går det utmärkt att göra utbild-
ningen digitalt, säger hon.
DE GÖR det i sin egen takt och har kommit 
olika långt. För ekonomerna på division 
Service i Region Norrbotten är den gemen
samma vidareutbildning de får genom 
KEF:s certifiering ett sätt att bredda sina 
kunskaper och hålla sig uppdaterade.

– Certifieringen är en jättebra idé. Att få 
den här grundläggande kunskapen borde 
vara nyttigt även för andra tjänstemän i 
offent lig sektor än oss ekonomer, säger Karin 
Millgård, ekonomichef i division Service. 

Att ha certifieringen på sin meritlista 
är en styrka för ekonomer som söker jobb, 
framhåller hon. 

– Det visar att man har en bra allmän
kunskap inom kommunalekonomi, men 
också att man visar framfötterna. Att gå 
programmet kräver engagemang, det är lätt 
att bli bekväm när man jobbat ett antal år.

För egen del har hon särskilt stor nytta av 
kursen i kommunalrätt. 

– När man pluggar till civilekonom lär 

man sig inte kommunal
lagen. Jag har aldrig 
tidigare suttit ner och 
läst lagen, det var riktigt 
intressant.

Karin Millgård och 
hennes tre medarbetare 
studerar på distans, med 
undantag för etikkursen. 
Hon tror att coronaviruset 
och den hårt ansträngda 
ekonomin blir ett hinder för vidareutbild
ning en tid framöver, men att det ändå 
kommer att vara en begränsad period.

– Man kan inte stoppa kompetensutveck
ling, då dör en organisation, säger hon. l

”Visst vore det kul att bli certifierad”

”Utan kompetensutveckling dör en organisation”

Pia Söderlind.

Karin Millgård.
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Mer kompetens stärker yrkesrollen

Digitalisera och effektivisera
verksamhetsstyrningen. 
Vill du veta hur?
Fler än 70 kommuner arbetar i Hypergenes molnbaserade produkt för 
planering, uppföljning och analys. Vinsterna är flera: mindre administration 
och effektivare verksamhet liksom nya möjligheter att presentera och följa 
upp ekonomi, nyckeltal och mål. Läs gärna mer på hypergene.se/kommun.

Utbildning

n Ingela Lum har fyllt 61 år men  
slutar inte förkovra sig.  

– Certifieringen är ett bra sätt att 
fräscha upp sina kunskaper. Även 
med några år på nacken behöver man 
utvecklas i jobbet, säger hon.
INGELA LUM arbetar som ekonom 
inom individ och famil
jeomsorgen och arbetslivsför
valtningen i Borås. Framför allt 
jobbar hon med prognoser och 
uppföljningar för individ– och 
familjeomsorgens enhetschefer. 

Förra året gav hon och hennes 
chef PerOlof Jinnegård sig i 
kast med grundnivån i KEF:s 
certi fieringsprogram. De har 
gått några av kurserna, bland annat etik och intern 
kontroll, och tentat av resten. 

– Man får lägga mycket tid på att läsa, men jag 
tycker att utbildningen är jättebra. Man behöver en 
morot.

KURSERNA HAR även gett henne större kunskaper 
om kommunallagen och intern kontroll, något som 
stärker henne i jobbet och gör det lättare att se de 
frågor hon arbetar med i ett större sammanhang.

– Med mer kunskap om helheten förstår man 
bättre vad som är viktigt. Lagar och förordningar 
ändras, då är det bra att bli uppdaterad. 

Ingela Lum har även tidigare i livet satsat på ut
bildning parallellt med jobbet. För att slippa ta stu
dielån läste hon in en fil kand på kvällar och helger, 
samtidigt som hon hade småbarn och heltidsarbete. 

Hon har själv inga planer på att byta jobb, men 
tror att certifieringen är bra för yngre kolleger som 
vill stärka sin konkurrenskraft.

– Det visar chefen att du har ansträngt dig och 
det kan säkert vara bra i löneförhandlingen, säger 
Ingela Lum. l

Ingela Lum.

”Man förstår bättre 
vad som är viktigt” 
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Forskar- 
hörnan

ROBERT JONSSON

Forskarredaktör och lektor 
vid Centrum för kommun-
strategiska studier, 
Linköpings universitet.

Ledarskapsforskning har på senare år poängterat att det inte räcker 
för chefer att vara ledare och chefer, utan att de också måste klara 
av att vara entreprenörer. Att klara av att hantera verksamhet, 

ekonomi och personal i den dagliga driften är vad chefs och ledarskap 
”handlat” om. Att vara en aktör som bidrar till utveckling betonas allt 
mer, så låt oss fördjupa oss i forskning om talangförsörjning, innova
tion, ledarskap och hälsa. 

I DET här numrets första artikel 
presenteras forskning om ledar
skapets betydelse för talangför
sörjning i en svensk kommunal 
kontext. Forskningen har bedrivits 
av Christine Blomqvist, universi
tetslektor i företagsekonomi vid 
Lunds universitet. Forskningen 
visar att det finns ett aktivt arbete 

med talangförsörjning. Forskningen visar också att cheferna gick till
väga på olika sätt men att det fanns vissa gemensamma drag. ”Att hitta, 
välja och rekrytera talanger verkade framförallt handla om talangens 
personliga egenskaper och värderingar. Flera uppgav att de sökte efter 
medarbetare som var nyfikna och utvecklingsinriktade, både vad gäller 
sig själva och verksamheten.”

I DET här numrets andra artikel presenteras forskning som handlar 
om styrning och organisering för innovation i en kommunal kontext. 
Forskningen har bedrivits av forskarna Jessica Algehed, Friends of 
Gothenburg Innovation, och Christian Jensen, Göteborgs universitet. 
Forskningen har bedrivits som följeforskning och det är Göteborgs 
Stads arbete med att utveckla ett innovationsprogram som har stud
erats. En lärdom som redovisas är att vid skapande av ett innovations
program är det ”bra att utgå från egna problem och utmaningar snarare 
än vaga koncept som innovation, tillit eller liknande.”

UNDER FOU-NYTT presenteras en nyutgiven rapport som handlar om 
ledar skapets betydelse för medarbetares hälsa och välbefinnande. 
Det är forskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist från HELIX 
Compe tence Centre vid Linköpings universitet som genomfört studien. 
Forskar na synliggör att ledarskap har betydelse för anställdas hälsa 
och välbefinnande. Särskilt viktigt tycks vara att medarbetaren känner 
sig sedd, inspirerad och motiverad i sitt arbete och får det stöd den 
behöver. l

Talangförsörjning  
och innovation  
i offentlig sektor

”Chefer måste klara 
av att vara entre
prenörer”

n … ÄR TITELN på rapporten som KEF tillsammans 
med KEFU genomfört för att ta reda på vad ekono-
merna anser om digitaliseringstillståndet i kommu-
ner och regioner.

Ekonomernas egen vardag är i högsta grad digita-
liserad, men de verkar ändå inte vara så aktiva i den 
pågående processen. Rapporten avslutas med ett 
antal råd både till den enskilde ekonomen och till 
kommuner och regioner i stort.

Läs mer om rapporten på sidan 26, i intervjun med  
Ulf Ramberg som är en av författarna. Du kan också  
läsa och ladda ner den i sin helhet här: kef.se/nyheter.

n KONFERENSEN KOMMEK som skulle genomförts 
i Malmö 19–20 augusti ställer om 

och blir digital. ”Coronakrisen 
innebär att de ämnen vi dis-

kuterar på KOMMEK blivit 
ännu viktigare”, skriver 
man på konferensens 
webbplats. Programmet 
kommer att anpassas till 

den nya digitala formen. 
Mer information hittar du på 

kommek.se.

n VAD HÄNDER i samhället efter coronapandemin? 
Hur påverkas medborgare och näringsliv? Hur 
påverkas ekonomin i stort och hur ser det ut för 
välfärdssektorn? Hur ser värderingarna ut i ”post 
corona-samhället”?

Passa på att ta del av konferensen ”Efter pan-
demin – välfärdens ekonomi och samhällets  
värderingar” som nu genomförs digitalt den 17 juni.  
Föreläsare är Annika Winsth, chefsekonom på Nordea,  
Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR och Fredrik  
Torberger, Director Citizens & Societies på Kairos  
Future. Läs mer och anmäl dig senast 9 juni här:  
kef.se/kurstillfallen/efter-pandemin-valfardens- 
ekonomi-och-samhallets-varderingar.

Sakta i backarna …

KOMMEK blir webbkonferens

Vad händer efter corona?
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Även KEF:s

föreningsmöte

... den 18 augusti med 

tillhörande seminariedag 

blir digitalt i år. Program 

och anmälan på kef.se/

kurstillfallen.
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Samtidigt som chefer, ledare och medarbetare 
söker sig fram i delvis okänd terräng för att 
hantera pandemin och dess konsekvenser, 
kvarstår de mer välkända utmaningarna. En 
av dessa är kompetensförsörjning, enligt SKR 

en prioriterad fråga för Sverige som välfärdsnation. 
I dagens läge ter sig denna fråga än mer aktuell. 

I forskningsprojektet ”Talangförsörjning och talang
ledarskap i skånsk offentlig sektor”, var vi intresserade 
av hur skånska kommuner och Region Skåne arbetar 
med talangförsörjning1. Eller talent management, 
som är det internationella begreppet, vilket innefattar 
aktiviteter som handlar om att attrahera, rekrytera 
och behålla talanger. Traditionellt hör dessa aktiviteter 
hemma hos HRavdelningen. En forskningsfråga i pro
jektet riktade sig också gentemot HR och vad de gör för 

att möta talangförsörjningens utmaningar. Resultatet 
av studien visade att HRfunktionen vanligtvis använ
der sig av förhärskande verktyg och processer som faller 
inom ramen för talent management. Samtidigt finns en 
indikation på att HRfunktionens roll expanderar utöver 
den traditionella. 

EN ANDRA fråga riktade sig gentemot chefer och hur 
dessa arbetar med talangförsörjning. Chefers betydelse 
för talangförsörjning är ett relativt outforskat om
råde och studien var därför explorativ till sin karaktär. 
Syftet var att få en första inblick i om, och i så fall hur, 
chefer bidrar till talangförsörjningen. 32 chefer på olika 
organisatoriska nivåer, från 28 kommuner samt Region 
Skåne, jämnt fördelade mellan kvinnor och män, besva
rade frågor kring hur de arbetat med att hitta, rekrytera 

Ledarskapets betydelse 
för talangförsörjning
n ”The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, 
but where he stands at times of challenge and controversy”, lär Martin Luther King ha sagt. Det-
samma gäller för ledarskap. De utmaningar som offentlig sektor ställs inför i rådande tider av pan-
demi, ställer krav på ledarskapet att hantera komplexa utmaningar och problem av sällan skådat slag.

Forskare skriver

TALANGLEDARSKAP. Studien i Region Skåne visar att det finns chefer som aktivt arbetar med talangförsörjning. Feedback och tät dialog är basen i deras 
ledarskap för talangfulla medarbetare, tillsammans med skräddar sydd kompetens utveckling.
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och utveckla talanger. Dessa chefer nominerades av sin res
pektive organisation, som bidragande till organisa tionens 
talangförsörjning de senaste 5–10 åren. 

RESULTATET VISAR att det finns linjechefer som aktivt 
arbetar med talangförsörjning och utövar ett ”talangledar
skap”. Talangledarskap innebär att cheferna ifråga hittade 
medarbetare som de betraktade som talanger och utövade 
ett ledarskap som syftade till att utveckla dessa talanger. 
Cheferna kunde gå tillväga på olika sätt men vissa gemen
samma drag kunde ses. Att hitta, välja och rekrytera ta
langer verkade framförallt handla om talangens personliga 
egenskaper och värderingar. Flera uppgav att de sökte efter 
medarbetare som var nyfikna och utvecklingsinriktade, 
både vad gäller sig själva och verksamheten. Många fram
höll också betydelsen av att talangen hade värderingar som 
stämde överens med organisationens. Att talangen skulle 
passa in i teamet var också viktigt. 

Talangens individuella utvecklingsbehov var också cen
tralt i ledarskapet, uppgav cheferna i studien. Flera nämnde 
att de skräddarsydde talangernas kompetens utveckling, till 
exempel genom att aktivt hitta utmanande arbetsuppgifter 
för dem. Ledarskapet kännetecknades också av feedback 
mellan talangen och chefen – kontinuerlig kontakt och tät 
dialog var basen i ledarskapet. Detta kan också kopplas till 
chefernas egna drivkrafter och motiv för att intressera sig 
för talangförsörjning. Cheferna motiverades av utveckling; 
sin egen, verksamhetens och talangens. Att se medarbetare 
växa och utvecklas verkar vara en stark drivkraft för chefer
na i studien. Sammanfattningsvis kan talangledarskapet i 
skånska kommuner och Region Skåne karakteriseras som 
ett utvecklande och vårdande ledarskap. 

STUDIEN ÄR, som nämndes tidigare, explorativ och 
under sökande till sin karaktär. Därför är det viktigt att 
understryka att resultaten är tentativa och behöver följas 
upp med ytterligare forskning. Några intressanta frågor 
för tjänar dock att lyftas fram i anslutning till talang
ledarskap. En är kopplingen mellan ett utvecklande och 
vårdande talangledarskap och den organisatoriska kul
turen. Vilken roll spelar exempelvis värderingar, vilket 
lyfte  s fram från de studerade cheferna, för synen på både 
vad som betraktas som en talang som för hur ett fram
gångsrikt talangledarskap utövas i offentliga organisa
tioner. En annan intressant fråga är hur HR och linjechefer 
samspelar och samarbetar. Talangledarskap är i nuläget 
inte något som systematiskt inryms i skånska kommu
ners och Region Skånes talent managementprocesser. 
Häri ryms en outnyttjad potential. Ett starkare samarbete 
mellan HR och ”linjen” där man tillsammans utforskar och 
systematiserar talangförsörjningen kan vara en möjlig, och 
kostnadseffektiv, väg att hantera kompetensförsörjningen 
framöver. 

Avslutningsvis kan sägas att i studien lyfts ett antal goda 
talangledare fram. Det finns ingen anledning att tro att 
dessa inte skulle ha sällskap av betydligt fler goda (talang)
ledare i kommuner och regioner. Dessa ledare är alltid 
viktiga men särskilt i svåra tider med svåra utmaningar. 
Gott ledarskap gör 
skillnad. l
1Forskningsprojektet finan
sierades av KEFU – Rådet 
för KommunalEkonomisk 
Forskning och Utbildning, 
och finns publicerad i 
Blomqvist, C.  
Talangförsörjning och 
talangledarskap i offentlig 
sektor – en strategisk fråga, 
KEFU skriftserie 2019:2.

Forskare skriver

I en ny rapport1 från Kommunforskning i Västsverige 
beskriver och analyserar forskarna Christian Jensen 
vid Handels högskolan i Göteborg och Jessica Algehed 
från FOG Innovation AB, Göteborgs Stads arbete med att 
utveckla ett kommungemensamt program för innovation. 

Rapporten bygger på flerårig följeforskning som finansierats 
av Vinnova och Mistra Urban Futures. 

Rapporten beskriver hur idén om ett innovationsprogram 
under en längre tid har vuxit fram bland personer från olika 
förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad som arbetar med 
utvecklingsfrågor och som såg förbättringspotential i sättet 
som staden arbetade med innovation, utveckling och mer radi
kal förändring. I olika nulägesanalyser av stadens arbete med 
innovation och utveckling beskrevs det som omfattande och 
med många stora utvecklingsprojekt, men samtidigt fragmen
terat och reaktivt på yttre impulser, snarare än drivet utifrån 

CHRISTINE BLOMQVIST
Universitetslektor i företags-
ekonomi vid Lunds universitet.

Månadens 
forskare

n Innovation är ett samtidsideal som under de senaste 
20 åren allt mer letat sig in i offentlig sektor. Begreppet  
är vagt men löftesrikt och lånar sig lätt till andra 
liknande koncept som exempelvis hållbar utveckling. 
Men vad händer när en av Sveriges största kommuner 
anammar innovation som idé och försöker göra det till 
en styrande princip för både sin egen verksamhet och 
samverkan med andra?

Innovation
som policy
och praktik
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Forskare skriver

ILLUSTRATION: LASSE WIDLUND

en tydlig utvecklingsagenda. Medarbetare som intervjuades 
menade att projektifieringen av arbetet gjorde det svårt att 
skala upp och dra lärdomar från gjorda utvecklingssatsning
ar. Svårigheterna att arbeta med utvecklingsfrågor menade 
de är ett resultat av att Göteborgs Stad är sektorsindelad med 
starka gränser som motverkar helhetssyn och försvårar sam
verkan såväl inom den egna organisationen som gentemot 
omvärlden, och att kommunen är präglad av en förvaltnings
kultur, med stort driftsfokus och med små marginaler för fel 
och risktagande. Slutsatsen var att ett mer strukturerat och 
strategiskt arbete med innovation och utvecklingsfrågor var 
nödvändigt. 

NÄR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015 beslutade att utveckla ett 
innovationsprogram gavs dessa tankar en inramning och 
gick från att vara en önskan bland några, till en lednings
initierad förändringsprocess. Processen att utveckla pro
grammet pågick under cirka två års tid och resulterade 2017 i 
ett kommungemensamt innovationsprogram och en därtill 
hörande handlingsplan. Arbetet med innovationsprogram
met leddes av en mindre programgrupp i bred dialog med 
företrädare för kommunens förvaltningar och bolag, vilka 
organiserades i form av en utvecklingsgrupp. En styrgrupp 
på stadsledningskontoret ansvarade för arbetets politiska 
förankring. En central utgångspunkt för programgruppens 
arbete var att innovationsprogrammet skulle bli ett verktyg 
som möjliggör för kommunen att på ett strukturerat och 
handlingsinriktat sätt ta sig an de brister vad gäller kom

munens utvecklingsarbete som tidigare hade identifierats. 
För styrgruppen var innovation samtidigt en av många 
frågor som kommunen hade att hantera. De betonade därför 
vikten av kopplingar till centrala mål i staden, som att arbeta 
övergripande inom staden, och att programmet ska bidra 
till att förbättra effektivitet och måluppfyllelse. De var också 
nogsamma om förväntansbilden som programarbetet kan 
skapa i organisationen, och att denna skulle vara realistisk. 

GÖTEBORGS STADS innovationsprogram antogs 2018. Enligt 
programmet är målet att innovation ska skapa nytta för 
boende, besökare och näringsliv och bidra till ett jämlikt 
och hållbart Göteborg. Innovationsprogrammet är uppbyggt 
kring fem strategier. Dessa är att fokusera innovationskraf
ten, att samverka med andra kring utvecklingsarbetet, att 
utveckla och använda adekvata verktyg och metoder för hur 
man arbetar med innovation, att stärka den interna kulturen 
så att den i högre utsträckning uppmuntrar medarbetare att 
våga tänka och göra nytt, samt att organisera arbetet exem
pelvis genom att utse innovationsansvariga. 

En viktig drivkraft för kommuners arbete med innovation 
är att många av de utmaningar som samhället står inför, 
vare sig det rör sig om grön eller social hållbarhet eller till
växt, upplevs som så komplexa att de endast kan lösas med 
ett stort mått av nytänkande. En annan pådrivande kraft 
som förstärker begreppets popularitet är att kommuner står 
under stor press och förväntas leverera allt bättre välfärds
tjänster till allt fler, med allt mindre resurser, samtidigt som 
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rådande samhällsutveckling och då inte minst digitali
seringen skapar ett stort förändringstryck. Idéer om innova
tion drivs också på av att kommuner och platser tävlar med 
varandra om investeringar och människor, och att de städer 
och orter som framstår som mest dynamiska, kreativa och 
innovativa upplevs som mer attraktiva än andra.  

DET STORA intresset för innovationsbegreppet kan också ses 
som en förlängning av de senaste decenniernas omdaning 
av den offentliga sektorn i en mer marknadsliberal riktning, 
vilket bland annat lett till att offentlig sektor lånar företags
världens språkbruk. Förändringstrycket hålls vidare uppe av 
att EU, statliga myndigheter, forskare och experter, på olika 
sätt pekar på behovet av en mer innovativ offentlig sektor, 
till exempel genom statliga utredningar, nationella innova
tionsstrategier, forskningsrapporter och att olika finansie
ringsinstrument för innovation i ökande utsträckning riktas 
mot kommuner. Dessutom sprider sig uppfattade organisa
tionsmoden lätt, och kommuner tar till sig ideal genom att 
kopiera och lära av varandra.

En central tanke som format följeforskningens bild av 
Göteborgs Stads innovationsarbete är att innovation är ett 
samtidsideal som letar sig in i kommunen, ett magiskt kon
cept. Magiska koncept är löftesrika och gifter sig lätt med 
andra begrepp. De är svåra att stå emot och de blir därmed 
performativa, det vill säga de påverkar verksamhetens före
ställningar och praktik. Exempel på andra samtidsbegrepp 
som påverkar hur kommuner styrs är idéer om tillit och om 
samverkan.

Innovation i kommuner är dock inte något nytt. Debatten 
om innovation i offentlig sektor kan lätt tolkas som att 
kommuner inte är innovativa, men det är snarare så att 
offentlig sektor alltid har varit bra på att utvecklas och tänka 
nytt, men att orden man använder varit annorlunda, så som 
förbättringsarbete, utveckling och reformer. Under senare 
år har också en rad forskartexter kring innovation i offentlig 
sektor publicerats som alla exemplifierar och analyserar 

olika typer av innovation som offentlig sektor i olika delar av 
världen medverkat till. 

Följeforskningen visar att arbetet med innovationspro
grammet framförallt har lett till tre saker: ett normerande 
ramverk för kommunens förhållningsätt till utvecklings
frågor, en språkgemenskap inom Göteborgs Stad när det 
gäller innovationsbegreppet samt formering av en arena 
och ett sammanhang för dem som arbetar med utvecklings
frågor i kommunen. 

PROCESSEN HAR också bidragit till en kollektiv insikt om 
att olika delar av verksamheten tolkar begreppet olika, 
därför att man delvis har skilda uppdrag och därmed också 
varieran de sätt att arbeta med utvecklingsfrågor. I följe
forskningen har denna insikt sammanfattats i form av tre 
kommunala innovationslogiker: en för välfärdsområdet, en 
för stadsutveckling och en för näringslivsutveckling. Dessa 
illustrerar att såväl drivkrafter som samverkansparter, för
väntat resultat och verktyg för 
en kommuns utvecklingsarbete 
skiljer sig mellan olika delar av 
en kommuns verksamhet. 

Följeforskningen av innova
tionsprogrammet fortsätter 
till och med 2023. Fokus i 
kommande forskning är att 
studera hur programmet om
sätts i handling. Forskningen 
kommer att bedrivas i nära 
samarbete med följeforskare 
i andra svenska städer som 
stude rar liknande processer. l
1Jessica Algehed och Christian Jensen. 
Innova tion som policy och praktik – 
Perspek tiv och lärdomar från fram
tagandet av Göteborgs Stads innovations
program 20182023, KFI rapport 157. 
ISBN: 9789187454707.

n I EN ny kunskapssammanställning har 
forskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist 
från HELIX Competence Centre vid Linköpings 
universitet granskat ledarskapets betydelse för 
medarbetares hälsa och välbefinnande. Kun-
skapssammanställningen har gjorts på uppdrag 
av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och är 
en del av ett regeringsuppdrag som handlar om 
att sammanställa kunskap om faktorer som ska-
par friska och välmående arbetsplatser med ett 
särskilt fokus på den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön.

I sammanställningen, som bygger på 33 veten-
skapliga studier, framkommer att ledarskap har 
betydelse för anställdas hälsa och välbefinnande. 
Särskilt viktigt tycks vara att medarbetaren kän-
ner sig sedd, inspirerad och motiverad i sitt arbete 
och får det stöd den behöver. Det går dock inte att 
hitta ett ”bästa” ledarskap som fungerar överallt. 
De ledarbeteenden som i forskning identifierats 
som främjande av hälsa och välbefinnande kan 
ses som inspirationskällor men behöver anpassas 
till förutsättningarna på olika arbetsplatser. 

Forskningen visar också på vikten och påverkan 
av det så kallade ”indirekta ledarskapet”, det vill 
säga faktorer som ledarskapet verkar igenom. Här 
har forskningen tagit fasta på några "friskfaktorer"  
som bidrar till en frisk och välmående arbetsplats:
• meningsfullt arbete
• socialt stöd
• samarbete
• tilltro till sig själv
• gruppens tilltro till sig själv
• arbetsplatsens innovationsklimat
• avsaknad av rollkonflikter
• avsaknad av konflikt mellan arbete och privatliv.

Sammanställningen visar att mer forskning 
behövs. Dominansen av kvantitativa studier gör 
att vi vet en hel del om själva förekomsten av ett 
ledarskap för hälsa och välbefinnande men ganska 
lite om vad det egentligen innebär i det vardagliga 
arbetet. För att få kunskap om hur ledarskap ut-
övas i praktiken behövs en annan typ av datain-
samling, exempelvis genom att observera chefer 
och medarbetare i det dagliga arbetet. 

Faktorerna som skapar 
friska arbetsplatser

Forskare skriver

FoU-nytt

KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNIN
G 2020:6

Ledarskap för hälsa  
och välbefinnande

Du hittar kunskapssammanställningen 
på https://www.mynak.se/publikationer/
ledar skap-for-halsa-och-valbefinnande/

CHRISTIAN JENSEN

Universitetslektor vid 
Handelshög skolan i Göteborg.

Månadens 
forskare

JESSICA ALGEHED

Friends of Gothenburg  
Innovation.
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Krönikan

A ldrig har kraven på ledarskapet ändrats så 
snabbt och radikalt som nu. Plötsligt tvingas 
den snälle chefen att bli hårdhänt slaktare. 
Den undfallande och konflikträdda – självklart 
förklädd i termer som snäll och diplomatisk – 

möter förakt på slagfältet där militärisk kommandoordning 
råder.

Under årtionden har vi på kurs efter kurs fösts in i ett 
coachande ledarskap. Hållbarhet och teambuilding har stått 
högst på önskelistan. Vår framgång, ibland till och med 
bonusar, har inte bara baserats på finansiellt utfall utan på 
resultatet i anonyma medarbetarundersökningar. Hårda 
nypo  r, snabba beslut och åtgärder har lett till drastiskt 
minska  d popularitet bland medarbetarna. 

MED RISK för att låta raljant, vi är många som är djupt oroad  e 
av den kris som troligtvis blir betydligt värre innan allt blir 
bättre igen, så det ligger ett uns av sanning i uttrycket ”Don’t 
waste a good crisis”.

För krisen prövar både ledare och medarbetare. Men den 
ger också möjligheter till förändringar som annars skulle 
ha varit omöjliga att genomdriva, både organisatoriska och 
attitydmässiga.

Den första lärdomen är förstås att all turbulens kräver ex
trem tydlighet. Därför måste vi göra upp med våra egna räds
lor kring sjukdom, arbetslöshet och att inte vara omtyckta. 

Liksom rädslan att göra fel vid svåra och snabba beslut. Det 
är till exempel inte omtänksamt att linda in svåra beslut eller 
skjuta på dem; då riskerar bara fler att drabbas och moralen 
sjunker hos dem som är kvar. 

En andra lärdom är att de riktiga kaptenerna inte lämnar 
skeppet och sina mannar – det gör bara råttorna. Vi har de 
senaste veckorna sett skräckexempel på ledare som ständigt 
skrävlat i media och allsköns egna kanaler, men som gör sig 
oanträffbara då de säger upp tusentals medarbetare. 

EN TREDJE lärdom är att empati inte är överdriven känslosam
het. Empati är att göra det egna jobbet, också när det är svårt. 
Professionellt och med respekt. Om jag har skadat benet vill 
jag inte att doktorn börjar gråta och kastar sig om halsen på 
mig. Det räcker bra med att fixa mitt onda ben. 

En fjärde lärdom har att göra med det omhuldade distans
arbetet. Om och när produktiviteten sjunker tvingas ledare 
som normalt jobbar med långsiktig målstyrning att använda 
kortare KPI:er. Ibland till och med dela ut arbetsuppgifter 
timme för timme och följa upp tätt, tätt. Många har noterat 
att riktigt upptagna medarbetare inte hinner oroa sig lika 
mycket; ännu en vinst. 

Slutligen måste fokus vara på verksamhetens bästa och 
teamets leverans; den chef som blir emotionell soptunna för 
medarbetare som rasar igenom bör ta sig en rejäl funderare 
om tiden och kraften används rätt, eller om företagshälso
vården bör kopplas in.

Så glöm popularitetstävlingen. Våga vara kapten när det 
blåser storm. l

Månadens 
krönikör

Snällismen  
– virusets första offer

LOTTIE KNUTSON

Kommunikatör, journalist, skribent, 
föredragshållare och styrelseproffs. 
Känd som krishanterare på Fritids-
resor under tsunamikatastrofen 
julen 2004.

”Empati är att göra det egna jobbet, också när  
det är svårt. Professionellt och med respekt.”
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