
Vem jobbar i välfärdssektorn 

imorgon? 

Välfärdsektorn behöver de bästa medarbetarna” skriver Håkan Sörman i 

förordet till SKLs färska rekryteringsprognosen ”Här finns Sveriges 

viktigaste jobb”. 

 

Vision instämmer. 

 

Hur kan man då uppnå detta?  

 

Vision har i en uppmärksammad rapport (Unga om drömjobbet) från förra 

året försökt belysa både utmaningar och möjligheter. Såväl studenter som de 

som varit i arbetslivet ett tag svarar på hur de ser på frågor som rör detta. 
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Drömjobbet finns där… 

• man har intressanta arbetsuppgifter,  

• bra arbetskamrater  

• får utvecklas som person 
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Vad unga tänker om kommun 

och landsting… 

• intressanta arbetsuppgifter (15%) 

• personlig utveckling (6%) 

• karriärmöjligheter 

• hög lön (1%).  
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Framtida rekrytering –  

en utmaning, men inte omöjlig! 

,  
• enbart 15 % av studenterna vill i första hand arbeta i offentlig 
sektor 
• 43 % vill arbeta i privat sektor.  
• Enbart en av fem yrkesverksamma vill i första hand arbeta i 
offentlig 
  sektor om de byter jobb.  
  
Bilden är emellertid inte ensidigt mörk, 40 % av studenterna 
svarar att det inte spelar någon roll vilken arbetsgivare de söker 
sig till 
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Kommuner är generellt sätt 

bra och goda arbetsgivare! 

Vision vet både utifrån vad våra medlemmar säger och från det material SKL 

plockat fram att medarbetarna inom kommun och landsting är stolta över sitt 

arbete.  

  

Vision möter generellt sett bra arbetsgivare, men att vara en bra 

arbetsgivare betyder inte att man är känd som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Vi har varit för dåliga på att tala om hur attraktiva arbetsgivare vi har 
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Visions har tidigare framfört 

följande förslag till åtgärder 

  
Kommunikation/Marknadsföring. Kommuner måste bli mycket bättre på att synas och 
finnas bland studenter och unga välutbildade. 
 
Vision tror också på mer samarbete mellan mindre kommuner kring vissa centrala tjänster 
för att marknadsföra sig och få lättare att rekrytera. 
 
Förutsättningarna för personlig utveckling och karriärvägar måste tydliggöras.  
 
Utveckla ledarskapet. Bra chefer med goda förutsättningar att vara chefer är en 
förutsättning för att medarbetare ska känna sig delaktiga, ha inflytande, trivas, stanna och 
göra ett gott jobb. 
 
Dessutom finns det en del avtalsrelaterade utmaningar, bland annat löneläget. 
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