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Sammanfattning    
Inom några år kommer det bli stora pensionsavgångar och äldreomsorgen kommer att 
ställas inför en situation där det fortsatt kommer bli allt svårare att rekrytera och behålla 
personal. Idag ställs det stora krav på kompetensen i äldreomsorgen och det är av stor 
betydelse att det finns rätt personer med rätt kompetens. Behovet är stort av att finna 
nya sätt att rekrytera och att finna lösningar på hur arbetsuppgifterna ska kunna 
omfördelas mellan de olika professionerna inom äldreomsorgen. Det gäller även att 
kunna finna strategier för att kunna rekrytera personal så att kommunerna ska kunna 
fortsätta ge en bra och säker vård till brukarna. Enligt första linjens chefer är 
kompetensen en ständigt pågående process. I framtiden måste gemensamma krafttag 
göras för att lyckas både som medarbetare, arbetsgivare och för verksamheten i stort. I 
intervjuerna beskriver bland annat informanterna olika och nya sätt att rekrytera. Det 
framkommer i studien att det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och att 
medarbetarna ska ha möjlighet att utvecklas, känna sig sedda och vara delaktiga för en 
bra arbetsmiljö. Syftet med denna uppsats är att undersöka kompetensförsörjning inom 
kommunal äldreomsorg så som det erfars av första linjens chefer. Det empiriska 
underlaget baseras på kvalitativa samtalsintervjuer med en induktiv ansats med totalt tio 
informanter. Informanterna arbetar alla som första linjens chefer inom äldreomsorg i 
både mindre och större kommuner i Sverige.  

Nyckelord: Utbyte av erfarenheter, kompetensväxling, företagsvarumärke, 

organisationskultur, kompetens, rekrytering, första linjens chef 
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INLEDNING 
Omkring en halv miljon människor i Sverige arbetar idag inom äldreomsorgen. Om inga 
förändringar sker beräknas behovet av nya medarbetare till 233 000 år 2023 för att 
kunna möta en åldrande och växande befolkning. Mer än hälften av rekryteringsbehovet 
beror på pensionsavgångar och resterande beror på en större efterfrågan av 
äldreomsorgen. Äldreomsorgen är en viktig sektor och ställer stora krav på att 
kompetensen hos personalen är rätt för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt 
och säkert sätt (SKL 2015). Granberg (2011) förklarar kompetensförsörjning som en 
sammanfattande beteckning som avser att möta upp verksamhetens behov av 
arbetskraft. Syftet med denna studie är att undersöka kompetensförsörjning inom 
kommunal äldreomsorg så som det erfars av första linjens chefer. Båda författarna har 
mött olika frågor som rör kompetensförsörjning och av erfarenheter från tidigare 
arbetsplatser där biträden anställts har det lett till att undersköterskorna fått mer tid till 
patientarbete. Det är en utmaning när det gäller att behålla medarbetare och att skapa 
attraktiva arbetsplatser. Det är därför viktigt att försöka finna nya lösningar inför 
framtiden. En av oss arbetar idag som sjuksköterska och den andra arbetar som 
enhetschef inom den kommunala äldreomsorgen.  
 
BAKGRUND 

Samhället, kompetensutveckling och kompetensväxling 
Sedan ädelreformen infördes 1992 har kommunerna haft huvudansvaret för äldre i 
hemmet med långvarig vård och omsorg. Anledningen till att ädelreformen kom till var 
för att rätta till en bristande samverkan mellan kommuner och landsting beträffande de 
äldres vård. För kommunerna innebar det att ta över ansvar för service, boende och vård 
som tidigare landstingen haft ansvar för (Socialstyrelsen 2002). En ökad åldrande 
befolkning med sjukdomar som är behov av äldreomsorg innebär också ett ökat krav på 
samhället (Parkinson & Parker 2013; Socialstyrelsen 2017).  I socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) står att varje kommuns ansvar är att se till att den enskilda får det stöd och 
hjälp som de behöver och där insatserna ska vara av god kvalitet och personalen ska 
vara rätt utbildad med rätt erfarenhet. Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson (2011) påtalar 
att denna övergång från landsting till kommunerna resulterade i att det finns behov av 
att effektivisera arbetsuppgifter inom äldreomsorgen och finna andra sätt att arbeta på. 
En viktig fråga är att se över resurserna som finns i vården och att de tillvaratas på ett 
effektivt sätt för att kunna bedriva en hälso- och sjukvård på lika villkor. Det anses 
viktigt att satsa på medarbetarnas nuvarande och långsiktiga kompetensutveckling 
(Socialstyrelsen 2017). Mergenthal, Beyer, Gerlach & Guethlin (2016) tar upp att det 
ökade befolkningsantalet även kommer att öka behovet av att effektivisera hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Granberg (2011) förklarar att kompetensutveckling erhålls genom 
utbildning och möjliggör att medarbetaren klarar av att utföra nya uppgifter. När 
personen anses färdig att utföra dessa uppgifter ska medarbetaren få utökade 
arbetsuppgifter. Medarbetare som får fler arbetsuppgifter känner också att de får ett 
större inflytande i arbetet (Blomgren & Bergström 2016). Ett sätt som tas upp för att det 
ska bli lättare att hantera personalbristen är att införa nya arbetssätt exempelvis genom 
växling av personalens arbetsuppgifter. Kompetensväxling har visat sig leda till ett 
bättre samarbete mellan de olika yrkeskategorierna. Det innebär att genom nätverk 
utbyta kunskap och satsa på de anställdas utveckling och kompetens (Socialstyrelsen 
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2017). I Tyskland har det satsats på utbildning av vårdassistenter som får gå en 
utbildning att lära sig att utföra arbetsuppgifter självständigt och på så vis kan avlasta 
andra professioner (Mergenthal et al. 2016). Blomgren & Bergström (2016) tar upp ett 
exempel på kompetensväxling och det är att arbeta med rätt använd kompetens även 
förkortat RAK. Exempel på kompetensväxling är vårdnära service även förkortat VNS 
vilket finns på en del ställen där arbetet är inriktat på främst transporter av patienter, 
städ och förrådsarbete. Vårdnära service är ett sätt för att det ska bli mer tid för 
personalen som arbetar närmast patienten. Målet är att få till en högre patientsäkerhet 
och att patienterna upplever sin vård som bra (Socialstyrelsen 2017).   
 
Definitionen av kompetens 
Begreppet kompetens har sina rötter i den syn på arbetsledning och arbetsmotivation 
som utvecklades i USA under namnet human resource management även förkortat 
HRM (Swanson & Holton 2001). Lösningen på den snabba utvecklingen av arbets- och 
konkurrensvillkoren var att satsa på medarbetarnas resurser (Ileris 2013). Själva ordet 
kompetens betyder att vara förmögen att hantera situationer inom ett bestämt område. 
Kompetens handlar alltså om att ha kunskap inom ett område för att klara de 
utmaningar som är relevanta inom det aktuella området (Larsen 2006). 
Kompetensutveckling är en form av lärande som kan ske i flera sammanhang som kan 
främjas i både arbetsliv och i vardagslivet (Ileris 2013). Stockfeldt (1988) beskriver 
begreppet kompetens i tre olika delar som innefattar kunskaper, vilja och tillfälle. 
Kunskap utgör grunden för kompetensutveckling. Kunskap är viktigt för att kunna 
omsättas i praktiken. Det måste också finnas en vilja att använda sina kunskaper i 
praktiken. Hur goda dessa kunskaper är beror på tillfället. Kompetens utvecklas alltså 
genom en kombination av kunskap, vilja och tillfälle se figur 1.  
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
                         
                    
 
Figur 1. Kompetensens delar (Stockfeldt 1988) 
 
 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning handlar om hur organisationen eller verksamheten utvecklar och 
ger trygghet för medarbetarna. Kompetensförsörjning är något som sker ständigt och 
förekommer i alla miljöer där medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför 
är den viktigaste delen för framgång och överlevnad i verksamheten. I praktiken handlar 
kompetensförsörjning om fem olika delar som verksamheten eller organisationer bör ta 
hänsyn till. Figur 2 visar de fem olika delarna som är; vilka är förändringarna, hur 

 
Kunskaper 
 
 

 
 
  Tillfälle 

 
 
    Vilja 



 
 

 3 

kompetensbehovet ser ut, vilken kompetens finns idag, möjligheter till att skaffa 
kompetens, saknas kompetens och är vi på rätt väg (Anttila 1999).  
 
 
   
 
   
           
Figur 2. (Anttila 1999) 
 
Granberg (2011) förklarar att kompetens är nödvändig för att skapa resultat och 
effektivitet. Samtidigt som kraven ökar i arbetslivet där mer ska göras så ska kostnader 
hållas nere och detta förutsätter behov av att tänka välplanerat kring kompetens. 
Torrington, Hall & Taylor (2002) lyfter fram en modell om kompetensförsörjning och 
organisationens önskan var de vill befinna sig och vad som behövs för att uppnå det 
läget. Planeringen sker i olika steg enligt modellen. Ett av stegen är att göra en 
omvärldsanalys som innebär att noggrant undersöka omgivningen utifrån kunder, 
värderingar, demografiska förändringar och ny teknik. Andra steget i modellen handlar 
om att göra en beskrivning av verksamhetens framtid. Här gäller det att redogöra för 
verksamhetens mål i förhållande till mänskliga mål. Modellens tredje steg tar upp sätt 
att bättre ta tillvara kompetensen de anställda har. Exempel på hur det kan ske är genom 
reflektion, teamutveckling, ökad delegation och utbildning. I fjärde steget i modellen 
görs en analys av hur läget ser ut nu utifrån medarbetarnas förhållningssätt. Det är 
viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas arbetstillfredsställelse, attityder, verksamhetens 
kultur och engagemang. En beskrivning av den nuvarande personalen och förväntat 
personalbehov är även viktig när analys av nuläget ska göras. Det är även angeläget att 
ta reda på hur personalomsättningen ser ut, förväntad pensionsavgång samt 
könsfördelning. I det sista och femte steget i modellen fattas beslut och planer upprättas 
och här är det viktigt att ta hänsyn till alla delar i processens olika steg eftersom de är 
beroende av varandra. Hansson (2005) uppger att det är chefens ansvar att skapa 
möjligheter för kompetensutveckling. Det gäller att identifiera kompetensbehov för att 
kunna skapa mål med kompetensförsörjningen. Vakola, Soderquist & Prastacos (2007) 
betonar att meningen med kompetensförsörjning är ett sätt att förse organisationen med 
resurser i framtiden.  
 
Formell och reell kompetens 
De ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården gör att det finns behov av att hitta nya 
arbetssätt och effektivare lösningar. Ett sätt är uppgiftsdelning och innebär delegering 
av arbetsuppgifter (Denton, Brookman, Zeytinoglu, Plenderleith & Barken 2015). 
Högkvalitativ vård kräver att uppgifter utförs av kompetent personal och förutsätter 
kontinuitet i tillhandahållandet av vårdtjänster (Cabana & Jee 2004; Olsson & Ingvad 
2001; Saultz & Lochner 2005). Delegering av arbetsuppgifter mellan professioner är ett 
kostnadseffektivt sätt att hantera en ökad belastning (Laurant et al. 2005). Det leder 
även till en ökad utveckling och tillfredställelse i organisationerna (Crawley, Mashall & 
Till 1993). Tidigare studier har visat att uppgiftsdelegering även ökar trivsel och 
delaktighet hos personalen (Riisgard et al. 2017). Socialstyrelsen har i sina allmänna råd 
och föreskrifter (SOSFS 1997:14) beskrivit att den som är formellt kompetent och 
tillhör hälso- och sjukvårdspersonal kan överlåta en del medicinska uppgifter. 
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Arbetsuppgifter överlåts till personer som inte har den avsedda utbildningen men som 
har en reell kompetens. Den formella kompetensen erhålls genom att personen fått en 
legitimation för yrket genom utbildning. En reell kompetens förvärvas genom erfarenhet 
i yrket och att personen sedan kan visa att de har kunskap att hantera arbetsuppgifterna.  
 
Behålla och rekrytera personal 
I en föränderlig värld kan det bli obalans mellan behov av och tillgång på personal. 
Anledningar till att det uppstår en obalans kan vara att personalgruppen förändras på 
något sätt genom en ny anställning, omplaceringar, avgångar, åldersförskjutningar eller 
utveckling i organisationen och vilken utbildning medarbetarna har (Granberg 2011). 
SSF (2017) tar upp magnetmodellen vilket är en modell som kan användas av ledande 
befattningar och fokuserar på kompetensen inom omvårdnad där allas kompetens tas 
tillvara och att det finns en personaltäthet som gör att teamet kan utvecklas och utföra 
det uppdrag och mål som verksamheten har. Magnetmodellen kommer från USA och 
utvecklades under 1980-talet där det kunde konstateras att vissa sjukhus inte hade några 
problem att rekrytera medan andra sjukhus hade en hög personalomsättning och även en 
påverkan på kvaliteten inom vården. SSF (2018) belyser att det är viktigt att det finns ett 
engagemang när det gäller omvårdnadens utveckling av kvaliteten på vården. Om inte 
cheferna har kompetensen är det svårt att identifiera vilka behov som verksamheten 
kräver. Tidigare forskning visar att det är viktigt som chef att vara kreativ, flexibel och 
engagerad samt att engagera medarbetarna då det anses göra skillnad. Det är viktigt att 
som arbetsgivare belöna och motivera de anställda. Förmåner för medarbetarna är en 
viktig drivkraft för deras tillfredsställelse, hur de mår men också för engagemanget. Det 
är viktigt att som medarbetare få känna att de kan utvecklas för att motiveras till att 
förändra och uppnå resultat i arbetet (Bender, Contacos-Sawyer & Thomas 2013). 
Lindelöw (2008) uppger att kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete. Om inte 
verksamheten eller den som leder vet vilken kompetens som behövs är det omöjligt att 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det är viktigt att planera för det framtida 
kompetensbehovet och satsa på att utveckla medarbetarnas kompetens men även ge 
belöning för det arbete som medarbetarna utför.   
 
Teamsamverkans betydelse för kompetensförsörjning 
Ledningen har det yttersta ansvaret för verksamheten beträffande verksamhetens 
kompetensförsörjning men också för de uppgifter som verksamheten ställs inför. Det är 
viktigt att de som leder ger uttryck för vad de förväntar sig av medarbetarna. 
Information ska förmedlas på ett sätt att medarbetare kan se vilka mål och riktlinjer 
verksamheten har. Den som är första linjens chef ansvarar för att medarbetaren har rätt 
kompetens för sitt uppdrag. Chefen har också ett ansvar att stödja medarbetarnas 
kompetensutveckling. För att få en effektiv kompetensförsörjning är det viktigt att 
medarbetare, ledare och ledning samverkar och tar ansvar (Anttila 1999). Säljö (2014) 
tar upp att kompetensutveckling är något som sker i samverkan med andra. Kunskaper 
är något som delas med andra och genom delaktighet kan arbetet fungera. Chefers sätt 
att handla är av betydelse för hur organisationen eller verksamheten utvecklas anser 
(Tengelin, Arman, Wikström & Dellve 2011; Skagert, Dellve & Ahlborg 2012). 
Ledarens uppgift är att ge utrymme för medarbetarna genom att öka inflytandet i 
organisationen och även stärka deras status (Dellve & Wikström 2009; Skagert et al. 
2012; Tengelin et al. 2011). Dellve & Eriksson (2016b) påpekar betydelsen av att öka 
kunskap, lärande och utveckling för att uppnå kvalitet i arbetet. En lärande miljö ses 
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som en friskfaktor där möjlighet till kompetensutveckling i organisationen är av stor 
betydelse och medarbetare är viktiga resurser i denna process. Viktiga verktyg i en 
lärande organisation är organisationens synsätt, möjlighet till lärande och ledarskapets 
förhållningsätt. För att motivera till nya utmaningar är praktik viktig där organisationen 
ska arbeta utifrån medarbetarens förmågor för att få möjlighet att utvecklas. I tidigare 
studier har det visats att när erfarenheter kan utbytas med varandra resulterar det i en 
ökad tillfredställelse och samhörighet att tillhöra en grupp vilket är viktigt för 
kompetensutveckling (Hertting, Nilsson, Theorell & Larsson 2004; Jensen & Sørensen 
2016; Patrick & Laschinger 2006). Det har även visat sig att engagemang och 
motivation är viktigt för välgång i en organisation. Tydliga mål med möjligheter att 
utvecklas är viktigt för att motivera medarbetarna. Återkoppling, uppskattning och att 
alla i gruppen är med är viktiga faktorer för att upprätthålla intresse. Det är även viktigt 
att ha roligt tillsammans på arbetet men samtidigt hålla en professionalitet i sin yrkesroll 
(Garland-Parker 2011). Anttila (1999) tar upp förutsättningar för att grupper ska 
utvecklas och bibehålla kompetensen och det är att gruppen har tillgång till information, 
stöd för de arbetsuppgifter som ska lösas, hjälpa gruppen att skapa nätverk samt skapa 
ett hållbart arbetsklimat.  
 
Första linjens chef i äldreomsorgen  
Historiskt sett har titeln ändrats från kommandora i början av 1900-talet till att idag 
benämnas som enhetschef. Den kommunala äldreomsorgen är politikerstyrt (Wolmesjö 
2005). Första linjens chefer har många namn: gruppledare, enhetschef, teamledare och 
gruppchef. Gemensamt för dem är att de är operativa mellanchefer som direkt möter sin 
personal, brukarna och dennes anhörig. Arbetsuppgifterna som chef är varierande och 
mycket handlar om ett övergripande ansvar, arbetsmiljö, budget, personal, leda och 
fördela arbetet men även att se till att brukarna har det bra. (Bjälke & Novakovic 2015). 
Kraven på första linjens chefer har ökat eftersom det hela tiden ställs krav på att 
arbetsplatserna hela tiden ska förändras och utvecklas (Jacobsen & Thorsvik, 2002). I en 
kvalitativ studie gjord av Wikström, Arman & Dellve (2013) visade det sig att första 
linjens chef hela tiden står under en hög tidspress där kraven är höga på att de ska arbeta 
med kvalitet, de ska vara effektiva och produktiva och även ta ett stort ansvar för det de 
gör.  Det ställs idag krav på nya kompetenser i organisationerna vilket leder till att det 
även ställs nya krav på ledarskapet. I en lärande organisation när det gäller 
kompetensutveckling i verksamheten har första linjens chef en viktig roll (Wolmesjö 
2005). 
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PROBLEMFORMULERING 
I takt med en ökad befolkning med komplexa sjukdomar är det av stor betydelse att höja 
medarbetarnas yrkesstatus. Ett sätt är att fördela arbetsuppgifter mellan professioner 
inom äldreomsorgssektorn. En stor utmaning för kommunerna är idag att rekrytera och 
behålla personal så att kommunerna ska kunna fortsätta att ge en bra och säker vård till 
brukarna. Det är viktigt att använda kompetensen på ett bra sätt och höja medarbetarnas 
yrkesstatus. Första linjens chefer har det yttersta ansvaret för bemanningen och det är 
därför av vikt att undersöka deras erfarenheter om kompetensförsörjning.  
 
SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka kompetensförsörjning inom kommunal 
äldreomsorg så som det erfars av första linjens chefer. 
 
METOD 

Design 
I denna studie har en induktiv ansats använts där data samlats in i form av intervjuer 
med öppna intervjufrågor och grundas på en kvalitativ innehållsanalys.  
Det induktiva sättet rekommenderas om det inte finns tidigare kunskaper om fenomenet 
(Lauri & Kyngäs 2005). En induktiv innehållsanalys innebär att materialet kodas. 
Kodning innebär att noteringar och rubriker skapas medan texten läses igenom. 
Kodning av textens innehåll handlar alltså om att få en helhetsförståelse och ett 
sammanhang över innehållet i texten där syftet att bryta ner, jämföra och 
begreppsliggöra data (Burnard 1991; Burnard 1996; Hsieh & Shannon 2005). 
Innehållsanalys gör det möjligt att testa teoretiska problem och få en djupare förståelse 
av materialet. Med hjälp av en innehållsanalys är det möjligt att dela upp ord i 
innehållsrelaterade kategorier (Cavanagh 1997). Syftet med en innehållsanalys är att 
uppnå en sammanfattad och bred beskrivning av fenomenet där begrepp eller kategorier 
beskriver fenomenet (Kyngäs & Vanhanen 1999).  
 
Urval och procedur 
Inklusionskriterier i denna studie var att finna informanter som arbetar som enhetschef 
inom kommunal äldreomsorg. Kontakt med områdeschefer eller verksamhetschef togs 
först på telefon. Därefter bifogades ett godkännande se bilaga 1 till verksamhetschefen 
med övergripande information såsom syfte och handling angående studien. 
Informanterna valdes ut av verksamhetscheferna i de kommuner och stadsdelar som 
kontaktades. De informanter som var intresserade tog kontakt med författarna. 
Informationsbrev skickades ut till de informanter som tackat ja se bilaga 2. Denna 
studie baseras på intervjuer på 10 informanter, Informanterna som deltog i denna studie 
har arbetat som enhetschef mellan 3 och 25 år och arbetar i både större och mindre 
kommuner. De hade medarbetargrupper på 20 till 70 personer se tabell 1.  
 
 



 
 

 7 

Tabell 1. Beskrivning av informanter 
Informanter Antal år som chef Antal 

Medarbetare 
Storlek kommun 

1  9 år 20 Mindre kommun 
2 15 år  30 Mindre kommun 

3 25 år 53 Mindre kommun 
4 3 år 30 Mindre kommun 

5 3,5 år 35 Större kommun 

6 13 år 35 Mindre kommun 
7 6 år 27 Större kommun 

8 7 år 29 Mindre kommun 
9 10 år 70 Mindre kommun 

10 14 år 54 Mindre kommun 

 
 
Datainsamling 
Intervjuerna baserades på öppna intervjufrågor och en intervjuguide formulerades med 
huvudfrågor se bilaga 3. Huvudfrågorna formulerades så att de skulle svara mot 
studiens syfte. För att få så fullständiga svar som möjligt som uppfyllde syftet valdes 
öppna frågor i intervjuerna. Kvale & Brinkmann 2014). Informanterna gav ett muntligt 
samtycke innan intervjun startades. Åtta intervjuer gjordes i anslutning till 
informanternas arbetsplatser. Två intervjuer gjordes på telefon. Platserna där 
intervjuerna skedde var i lugna miljöer och fritt från faktorer som kunde störa. Innan 
intervjun påbörjades gick den skriftliga informationen igenom ytterligare en gång med 
informanten. Diktafonapplikationer på mobiltelefoner samt diktafon har använts som 
redskap för att genomföra intervjuerna. Flygplansläge var påslaget för att undvika att bli 
störd under intervjun. Det var av vikt att informanterna gavs möjlighet att kunna berätta 
fritt om sina erfarenheter och upplevelser. En av frågorna som ställdes var ”Kan du 
berätta om vad kompetens innebär för dig i er organisation?”.  Därefter ställdes 
följdfrågor som ”vill du berätta mer om? ”Följdfrågor kan vara ett komplement för att 
förtydliga svaren på huvudfrågorna (Polit & Beck 2012). Följdfrågorna baseras utifrån 
informanternas svar. Intervjuerna i denna studie varierade mellan 30 och 60 minuter. 
Längden på intervjuerna är inte det som är viktigaste utan innehållet (Kvale & 
Brinkman 2014) Efter att intervjuerna var klara transkriberades intervjuer så nära inpå 
att intervjuerna hade genomförts som möjligt.  
 
Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att tolka och granska det material som samlats in 
exempelvis genom intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys gör det möjligt att se 
likheter och skillnader i det insamlade materialet. De skillnader och likheter som tagits 
fram kan formuleras i kategorier på olika nivåer (Lundman & Hällgren- Granheim 
2017; Granheim, Lindgren & Lundman 2017). Det transkriberande innehållet lästes 
igenom noggrant och meningsbärande enheter som svarar mot studiens syfte togs fram 
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för att få en helhet över det insamlade materialet (Lundman & Hällgren Granheim 
2017). I analysprocessen ska forskaren sträva efter att få mer förståelse vad som händer 
i materialet (Morse & Field 1995). Syftet med att läsa igenom materialet flera gånger är 
att få en mer fördjupad förståelse för insamlade data. Det är svårt att få förståelse för 
data om forskaren inte är bekant med innehållet (Polit & Beck 2004). Hsieh & Shannon 
(2005) förklarar att efter att materialet lästs igenom noggrant ska insamlade data 
organiseras. Det innefattar öppen kodning, skapa kategorier och abstraktion. Öppen 
kodning innebär att anteckningar och rubriker skrivs i texten medan den läses. Så 
många rubriker som möjligt skrivs ned för att beskriva alla aspekter av innehållet. 
Efter att materialet kodats skapas huvudkategorier som beskriver kategorierna (McCain 
1988; Burnard 1991). Cavanagh (1997) menar att syftet med att skapa kategorier är att 
beskriva fenomenet och frambringa ny kunskap. I denna studie har ett induktivt sätt 
valts att användas som tillvägagångssätt för att få en helhetsförståelse för materialet.  
Med hjälp av induktivt sätt får forskaren möjlighet att se vilka saker som ska sättas 
under samma kategori (Dey 1993). Intervjuerna transkriberades noggrant efter att 
intervjuerna var genomförda. Materialet lästes var för sig och meningsbärande enheter 
togs fram ur texterna och jämfördes mellan varandra därefter. Båda författarna till denna 
studie använde post-it lappar där meningsbärande enheter som svarade mot studiens 
syfte antecknades. Post-it lapparna sattes upp på ett plakat eller en dörr. För att få en 
översikt över materialet numrerades intervjuerna vilket underlättade när resultatet skulle 
sammanställas. När materialet gav en mer fördjupad förståelse över insamlade data 
analyserades materialet genom öppen kodning, kategorisering och rubriker 
formulerades. De meningsbärande enheter som valdes svarade mot studiens syfte, se 
exempel över analysens process i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Exempel på analysprocessens genomförande enligt Elo & Kyngäs (2008) 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserande 
meningsenhet 

Kod Subkategori 
 

Kategori 

”Men jag tror att 
vi behöver nå ut 
på andra sätt 
också, det är ju 
sådant vi gör nu 
när vi har 
feriearbetare 
också som kan 
locka ungdomar 
att söka för det är 
många 
feriearbetare som 
säger efter fyra 
veckor att det här 
kan jag söka..” 

Behöver nå ut 
på andra sätt, 
feriearbetare 
kan locka 
ungdomar att 
söka, många 
säger att det här 
kan jag fortsätta 
inom 

Förmåga att 
locka fler till 
äldreomsorgen  
 
 
 
 
 
 
 

Ger möjlighet 
för praktik 
och olika 
vägar att 
komma in i 
jobbet   

Olika sätt 
att rekrytera  

”Jag har väldigt 
många blandade 
arbetsgrupper, 
det är olika 
länder, olika 

Blandade 
arbetsgrupper, 
olika länder, 
olika åldrar, 
killar och tjejer, 

Ger möjlighet 
för att alla ska 
kunna jobba 
inom vård och 
omsorg 

Blandar 
grupper med 
olika 
bakgrund, 
kön, kultur 

Ett arbete 
för alla  
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åldrar, killar, 
tjejer, hen, jag 
har det mesta, 
mycket för mig är 
att brukaren är i 
fokus och att man 
har lätt för att 
samarbeta, glad 
och käck, positiv 
då kommer man 
jättelångt”.  

hen, brukaren i 
fokus, lätt för att 
samarbeta, glad 
och käck, positiv 

 
 
Forskningsetiska överväganden  

Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) syftar till att forskning endast får utföras om 
informanten ger sitt samtycke. Lagen är till för att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet vid forskning. Vetenskapsrådet (2017) tar upp fyra etiska 
krav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationen kring studien handlar om att forskaren ska upplysa vilka 
villkor som gäller för deltagande och att deltagandet är frivilligt. Det innebär att 
deltagaren har rätt att dra sig ur när som helst. Information gällande syftet med studien 
ska anges samt en kortare beskrivning om hur studien kommer genomföras. Samtycke 
får inhämtas efter att deltagarna erhållit information. Deltagarna ska enligt 
konfidentialitetskravet informeras om att inga uppgifter kan spåras till personen i fråga. 
Enligt de etiska kraven ska materialet inte kunna nå obehöriga. De etiska kraven har 
tagits hänsyn till i denna studie då informanterna innan medverkan erhöll skriftlig 
information se bilaga 2. Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna muntlig 
information. Informanterna informerades att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst kan dra sig ur. Informanterna utlovades konfidentialitet och att ingen informant 
kommer att kunna identifieras.  Även kortare information om syftet och bakgrund med 
denna studie gavs till informanterna. Informanterna gav muntligt samtycke innan 
intervjun påbörjades.  
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RESULTAT 
I denna studie redovisas kompetensförsörjning inom kommunal äldreomsorg så som det 
erfars av första linjens chefer. Resultatet presenteras utifrån de intervjuer som gjordes 
vilka utmynnade i fem kategorier och sexton subkategorier. Subkategorierna 
exemplifieras med citat från informanterna. Nedan en översiktstabell med resultatets 
kategorier och subkategorier.  
 
Tabell 3. Subkategori och kategori enligt Elo & Kyngäs (2008). 
Subkategori Kategori 

Ger möjlighet för praktik och olika 
vägar att komma in i jobbet 

Olika sätt att rekrytera 

Använder media för att rekrytera 

Går ut på mässor och arenor för att 
locka folk 
Använder extratjänster – ett sätt att 
blanda grupper med olika bakgrund 

Ett arbete för alla 

Tar in språkombud 

Tillvaratar människors intressen 

Ger möjlighet till utbildning En lärande organisation – ett sätt att 
behålla personal Ger utrymme för utveckling som 

gynnar verksamheten 
Att undersköterskor ska få arbeta med 
det hen är utbildad till 

Ger möjlighet till vidareutbildning 

Ser över rekryteringsprocessen En utvecklande arbetsplats 

Skapar forum för förändring 

Använder teknik som hjälpmedel – ett 
sätt att utveckla kompetensen 
Ser över arbetstider och arbetsmiljö 
 

Olika sätt att behålla personal 

Skapar en attraktiv arbetsplats 
Har roligt på jobbet 
 
 
 
Olika sätt att rekrytera 

Ger möjlighet för praktik och olika vägar att komma in i jobbet 
Informanterna angav att ett sätt är att ta in feriearbetare och på så vis öka ett intresse för 
äldreomsorgen. Intervjumaterialet visade att några av de som feriearbetar kommit 
tillbaka till verksamheterna och börjat arbeta som timanställda. Informanterna påtalade 
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att niondeklassare och gymnasieelever där några redan läser till undersköterska får göra 
praktik och att detta anses betydelsefullt att fånga upp dem redan där. Niondeklassare 
får på så vis en möjlighet att väcka ett intresse för undersköterskeutbildningen lyfte 
informanterna.  
 
”Någon har läst till undersköterska och i år har vi någon som kommer tillbaka, det är 
jätteroligt och då får hon en anställning hos oss och inte hos feriearbetaren”. 
 
En av informanterna belyste vikten av validering som innebär att personer som är 
vårdbiträde det vill säga saknar utbildning får möjlighet att både göra praktik och jobba. 
Validering visade sig resultera att nivån låg på 90 % utbildad personal av 
undersköterskor enligt en av informanterna. Informanterna påtalade att det är andra tider 
och nu när personal anställs blir det ont om folk i vissa sammanhang. Detta leder till att 
nivån minskas procentuellt då alla inte har undersköterskeutbildningen enligt 
informanterna. Minskningen vad gäller undersköterskeutbildade har gått från 90 % till 
85 % men målet är att uppnå 100 % utbildad personal uppgav en av informanterna. Det 
lyftes även fram av informanterna att det finns tjänster som heter biträden där tanken är 
att fortsätta utbildas. En informant belyste att det finns så kallade 
vårdbiträdesutbildningar vilket gör att det nu blir tre olika befattningar. Under 
sommaren framförallt anställs nästan bara personer som inte har någon utbildning och 
de blir då anställda som biträden betonade informanterna.  
 
”Vi erbjuder även i år för timanställda vikarier som inte har någon utbildning att gå 
kompetenslyftet”.  
 
I intervjumaterialet visades att personer med kortare vikariat och timanställning fått 
möjlighet att gå kompetenslyftet. Informanterna uppgav att kompetenslyftet innebär att 
utbildning varvas med praktik. Nu inventeras det för att se hur intresset ser ut för att 
erbjuda detta ytterligare ett tillfälle påtalade informanterna.  
 
”Och så måste jag tillägga att utan våra pensionärer skulle vi inte klara oss”. 
 
En informant belyste även vikten av att pensionärer kommer in och arbetar då de många 
gånger räddar upp situationen vid svårigheter att få in personal särskilt under 
sommarmånader. 
 
Använder media för att rekrytera 
Informanterna uppgav att media används som en rekryteringsmetod. Informanterna 
angav exempel på hur media används och att det gjorts film som sedan lagts ut på 
facebook för att på så vis locka folk till vården. En informant uppgav att det också visats 
reklam från Göteborgs stad på SF biografen. Ett annat sätt kunde vara att ta kontakt med 
en tidning för att locka folk samt att facebook är ett sätt att hänga med i de moderna 
tiderna nu enligt en av informanterna.  
 
”Vi hade 66 sökande på en sådan tjänst så lite draghjälp gjorde den nog”.  
 
En av informanterna uppgav att det i media målas upp skräckscenario vilket kan leda till 
att färre undersköterskor söker sig till vårdyrket. En informant påtalade vidare att 
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negativ information på facebook lätt sprider sig och det är en anledning till att inte dela 
information på facebook. Det finns inga direkta policyer när det gäller facebook men det 
skulle kunna bli bättre uppgav en av informanterna. En av informanterna belyste även 
vikten av att de som arbetar inom äldreomsorgen ska prata gott om arbetet för att fler 
medarbetare ska välja att söka sig till vårdyrket.  
 
Går ut på mässor och arenor för att locka folk  
Flera informanter påtalade att det är en tuff fråga att behålla och rekrytera personal. Ett 
sätt som några av informanterna lyfte fram var att gå ut på mässor för att rekrytera. En 
av informanterna uppgav att det är framförallt arbetsförmedlingen som arrangerar 
mässorna. På dessa mässor ingår olika områden från vård och omsorgs där även 
äldreomsorgen är med. Där finns foldrar, karameller och så pratas det gott om arbetet 
uppgav en av informanterna.  
 
”Ja vi pratar jättemycket om det med undersköterskorna att vi måste stå upp och tala 
om vad stolta vi är för att vi får jobba inom vård och omsorg”.  
 
Någon informant lyfte också fram att de går ut på skolor för att locka folk till yrket. En 
av informanterna belyste vikten av att öka utbudet av praktikplatser och på så vis locka 
fler praktikanter då skulle de få en möjlighet att komma in i arbetet och till och med få 
arbete som timvikarie.  
 
Ett arbete för alla 
 
Använder extratjänster – ett sätt att blanda grupper med olika bakgrund 
Informanterna betonade vikten av att det finns extratjänster där nyanlända rekryteras 
och får arbeta med kökssysslor till att börja med. Det finns människor som behöver 
utbildning men också stöttning i det uppgav informanterna. Informanterna angav att 
extratjänster kan innefatta städuppdrag och att städuppgifter på så vis tagits bort från 
undersköterskorna. En annan informant uppgav att de haft en person på extratjänst som 
hjälpt till med disk, ta fram mat, hjälpa till och bädda och samtidigt gått i skolan. Det 
blir ett sätt att lära sig språket men samtidigt få kunskap av det praktiska arbetet visade 
intervjumaterialet. 
 
”Hon är en sådan fantastisk människa och det skulle man aldrig vetat om man inte haft 
den chansen för då hade inte hon tänkt sig på att söka hit”.  
 
En god arbetsmiljö är viktigt och kollegorna betyder mycket belyste informanterna. En 
informant betonade att arbetsgrupper kan vara blandade, de kommer från olika länder, 
är i olika åldrar, killar och tjejer men viktigaste är att det finns ett välfungerat 
samarbete.  
 
Tar in språkombud 
I intervjumaterialet visades att en fundering hos informanterna kan vara hur de ska 
kunna anställa personer när de sökande inte kan språket. Det lyftes från informanterna 
att språkombud önskas och är på gång på flera ställen. På ett ställe har det tagits in 
språkombud och deras uppdrag är att stötta upp lite extra när det gäller att göra sig 
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förstådd och de har fått utbildning i detta vilket haft ett bra resultat för personer med 
andra språk kommer ju att behövas enligt en informant.  
 
”Utan jag tycker man ska vända på det, herregud kan den här människan göra så 
kommer ju språket in efterhand i reell miljö så är det ju så vi ska göra”.  
 
Det framgick från informanterna att de ser att ett bra alternativ är att en del av de med 
språksvårigheter går på vuxenutbildningen och läser och gör praktik samtidigt för att få 
mer språkträning.  
 
Tillvaratar människors intresse 
I intervjumaterialet framkom det att alla individer har något som de är bra på. Det är 
viktigt som medarbetare att få utvecklas och få uppdrag som passar efter egna förmågor 
påtalade informanterna. En informant påtalade vikten av att som chef inte vara rädd för 
att delegera ut uppgifter och ser att lojalitet är viktigt. I en grupp kan det finnas de som 
är informella ledare med rätt egenskaper som är lojala verksamheten och det är viktigt 
att ta tillvara och använda det uppgav en av informanterna. 
 
”Vissa är bra på vissa saker men nyttja liksom kompetensen rätt och sätt ihop en grupp 
som trivs” 
 
En annan informant påtalade att det syns om en medarbetare vill göra något annat. I 
intervjumaterialet visades också att det är viktigt att då som chef hjälpa de medarbetare 
som önskar göra något annat så att de kommer på rätt ställe och inte sprider missmod 
bland sina kollegor.  
  
En lärande organisation – ett sätt att behålla personal 

Ger möjlighet till utbildning 

Utifrån informanterna framgick ett behov av kompetensutveckling vilket har visat ge 
ökad trivsel på arbetsplatserna och det kan även leda till att medarbetare stannar längre. 
Utifrån arbetsrapporter visade det sig att medarbetarna exempelvis kontaktade 
sjuksköterskan när behovet verkligen fanns annars löste de många gånger situationen 
själva uppgav informanterna. Informanterna lyfte även att de utbildningar som 
medarbetare fått gå kunde vara i hjärt- och lungräddning, sårvård, demens eller palliativ 
vård. Enligt informanterna hände det ibland också att medarbetarna fått möjlighet att gå 
på föreläsningar som leds av andra professioner för att kunna få en ökad kunskap och 
förståelse inom medicinska och omvårdnadsrelaterade ämnen. Det påpekas att det inte 
kunde bli för mycket kompetens men däremot onödig kompetens och att det ibland 
satsas på fel saker som det inte arbetas vidare med utan som då faller bort i glömska 
angav en informant.   

”Det kostar ju också och det måste ju ge någonting”  

Flera informanter belyste vikten av att se över den kompetens som finns i 
verksamheterna. Sjuksköterskor kan exempelvis utbilda omvårdnadspersonalen 
betonade en av informanterna. En informant påtalade vikten av att ge utrymme för 
reflektionstillfällen med sjuksköterskan som är ett sätt att få handledning i praktiska 
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moment exempelvis i att linda ben. Det angavs även från andra informanter att det finns 
utbildningar som är webbaserade. Exempel på en sådan webbaserad utbildning som 
benämns av informanterna är demens ABC som demenscentrum har.  

Ger utrymme för utveckling som gynnar verksamheten 

En av informanterna angav att den kompetens som det satsas en del på nu är SBAR och 
bemötande. Det innebär att personalen får utbildning i kommunikationsverktyg och hur 
de ska hantera situationer om brukarna blir dåliga. Undersköterskor kan då göra en 
första bedömning och spara tid för sjuksköterskan betonade en av informanterna. 
Brandutbildningar och hjärt- och lungräddning är andra utbildningar som nämns i 
intervjumaterialet. En annan informant lyfte fram att de arbetar mycket med 
kvalitetsregister för att förebygga och förbättra händelser som inträffar inom vården. 
Flera informanter uppgav att de har aktivitetsombud och dessa personer har gått en 
kvalificerad yrkesutbildning. En av informanterna angav också att aktivitetsombud 
oftast är undersköterska i grunden men som sedan vidareutbildat sig. Aktivitetsombud 
innebär att planera och genomföra aktiviteter för brukarna men också handleda 
personalen i olika aktiviteter betonade en av informanterna. 

”Det ser jag som en kompetenshöjning att vi arbetar tillsammans med de bitarna som 
är viktiga”.  

En av informanterna belyste att engagemang är viktigt för att kunna använda 
kompetensen på rätt sätt. Det lyftes fram av en av informanterna att de arbetat mycket 
med samarbete där arbetsgrupperna slås ihop och personalen jobbar tillsammans på alla 
avdelningar. Intervjumaterialet visade att det resulterar i en ökad trivsel hos personalen, 
många vill jobba där och det är en låg personalomsättning. Flera av informanterna 
angav att det är viktigt att se sin personal och att alla är bra på något men konsten är att 
använda kompetensen rätt och sätta ihop grupper som trivs.  

Att undersköterskor ska få arbeta med det hen är utbildad till 

Informanterna uppgav att undersköterskans arbete har förändrats en del och att det ingår 
så mycket mer än det som är i omvårdnadsuppdraget.  

”Jag har en tjej som är väldigt intresserad av HSL-uppgifter. Henne brukar jag låna ut 
ibland till sköterskeenheten när de går kort hela dagar eller del av dag”. 

I Intervjumaterialet framkom att det satsats en del på att undersköterskorna ska få fler 
delegeringar exempelvis lära sig ta blodprover. Tanken är att undersköterskorna ska 
kunna göra mer avancerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och på så vis kunna avlasta 
sjuksköterskorna mer i framtiden angav informanterna. En informant påtalade att det är 
viktigt att det måste synas att medarbetarna har en undersköterskeutbildning och att 
möjlighet ges att fortsätta utvecklas genom att det finns en kompetensförsörjning.  

Ger möjlighet till vidareutbildning 

En av informanterna angav att de utvecklat en kompetensmodell som ser ut som en 
trappa. Det nedersta trappsteget innefattar basuppdrag och högre upp på trappstegen 
inkluderar så kallade ombudsuppdrag uppgav en av informanterna. En av informanterna 
påtalade att som ombud kan de vara i exempelvis hygien, hjälpmedel eller kultur. De 
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medarbetare som är involverade som ombud får extra kunskap i det ämnet och 
undervisar sina kollegor men även utanför verksamheten betonade informanterna.I 
intervjumaterialet framkom även att det finns expertkompetens och ett exempel på det 
är undersköterskor med spetskompetens i demens som har gått en kvalificerad 
yrkesutbildning uppgav en informant. En undersköterska med spetskompetens kan vara 
med och handleda annan personal och har även reflektionsgrupper och får möjlighet att 
använda sin kompetens på det sättet betonade informanterna. På ett annat ställe får 
medarbetarna möjlighet att gå demensutbildning i form av cirklar där 
utbildningstillfällen ges fem gånger uppgav en informant. Informanten påtalade att i 
dessa cirklar blandas både personal från hemtjänst och boende och de får utbildning av 
utbildade personer i ämnet. 

”För alla går ju från novis till expert och du måste få tillåtelse att få gå stegen för att 
bli en bra medarbetare”.  

Intervjumaterialet visade även att när personalen ges möjlighet att vidareutvecklas 
börjar de förstå varför saker och ting är som de är och hur exempelvis kvalitetsregister 
ska omsättas i praktiken.  

En utvecklande arbetsplats 

Ser över rekryteringsprocessen 
Det är viktigt att vara attraktiva arbetsgivare påtalade informanterna. Några informanter 
lyfte fram att det är en väldigt låg omsättning och många som vill arbeta där. 
Intervjumaterialet visade att några av informanterna inte har problem att rekrytera till 
sommaren eftersom de då använder de timvikarier som de haft under året. Flera 
informanter betonade vikten av att arbetet måste göras attraktivt för att kunna rekrytera 
till vården. Ett exempel som informanterna påtalade är att arbeta med värdegrunden och 
att uppdraget är viktigt så att medarbetaren känner sig uppskattad. En informant belyste 
att det är viktigt att vända det som är negativt och vara yrkesstolta.  
 
”Jag har inga problem att rekrytera för man stannar på gott och ont” 
 
Det är av stor vikt att det finns glada ambassadörer som pratar gott om arbetet angav 
flera informanter. För att behålla personal är det viktigt att de trivs, frihet under ansvar, 
att de har möjlighet att påverka sitt arbete genom bland annat schema, få stimulans och 
genom medarbetarenkäter betonade informanterna. En annan informant angav att när 
rekrytering sker hittas inte alltid rätt sökande. Det är många som söker som inte har 
någon utbildning enligt intervjumaterialet. Det är viktigt att arbeta med det goda ryktet 
för tycker en att det är bra så sprider det sig till andra individer påtalade en informant. 
 
Skapar forum för förändring  

Informanterna betonade att det är viktigt att medarbetarna får utvecklas och det 
framkom även att det var viktigt att medarbetarna får delta i planeringsdagar. En 
planeringsdag kan se olika ut beroende på vad som behöver arbetas vidare med i 
gruppen uppgav en informant. Exempel på en planeringsdag enligt en informant kan 
vara att medarbetarna får lära sig linda ben under handledning av sjuksköterskorna. En 
informant uppgav att de ska bjuda in en begravningsbyrå på en arbetsplatsträff för att 
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prata om döden och även få insikt i hur det ser ut i andra kulturer. Det anses vara ett sätt 
för personalen att stanna upp och få svar på frågor betonade informanten. En annan 
informant uppgav att de på en planeringsdag kartlägger förbättringar och hur de ska gå 
vidare. En långsiktig plan kan vara att ständigt förbättra och sänka sjuktalen enligt 
intervjumaterialet.  

”Det gäller att hänga med inte vara så rädd för det utan allting går framåt så är det 
bara i livet” 

Några informanter uppgav att det i framtiden kommer att behöva omvårdnadspersonal 
som är specialiserade. Intervjumaterialet visade att framtidens krav och en ökad 
åldrande befolkning även kommer att ställa krav på att kommunerna har 
omvårdnadspersonal som är specialiserade på avancerade uppgifter. Flera informanter 
belyste även att det är viktigt inför framtiden att se över uppdragen och försöka finna 
andra lösningar för att möta framtidens krav. En informant angav ett sätt som är att 
arbeta över gränserna för att använda arbetskraften mer effektivt. En annan av 
informanterna uppgav att de slagit ihop arbetsgrupperna vilket gör att personalen får 
arbeta tillsammans. Huset har två våningar men personalen räknas som en grupp på 
dagen angav informanten. En informant uppgav att de håller på att rekrytera personal till 
ett serviceteam. Tanken med detta serviceteam är att de ska serva hela kommunen och 
då utgå centralt betonade informanten. Detta kan bli ett sätt att strukturera om 
arbetssättet för att nå en ökad effektivitet enligt intervjumaterialet. 
 
”För att bli hållbara måste vi nyttja de resurser som finns” 

Flera av informanterna betonade vikten av att de har utvecklingssamtal då det är ett sätt 
att fånga upp medarbetarnas önskemål kring utveckling. En informant uppgav att de 
bytt ut utvecklingssamtal till coachingssamtal. I intervjumaterialet framkom det att 
coachingssamtal är samtal med den enskilde individen där medarbetaren får svara på 
öppna frågor som utgår från medarbetarens behov och önskemål. Till skillnad från 
utvecklingssamtal som brukar hållas en gång om året hålls coachingssamtal oftare 
betonade en av informanterna. Under coachingssamtalet upprättas en utvecklingsplan 
för den enskilde medarbetaren och blir på så vis lättare att följa upp uppgav en 
informant.   

Använder teknik som hjälpmedel – ett sätt att utveckla kompetens 

Informanterna har kommit olika långt när det gäller utveckling av tekniken, men digital 
teknik beskrevs vara ett utvecklingsområde. Några informanter påtalade att tekniken 
kommer underlätta undersköterskans arbete men inte ta över. Med tekniken är det också 
möjligt att vara mer effektiv i arbetet med brukaren angav informanterna.  

”Det mänskliga mötet tror jag inte att vi kommer kunna ersätta fullt ut på teknik som 
möjligheter och komplement” 

Informanterna lyfte att det finns digital signering, kameratillsyn och läkemedels 
automater. I intervjumaterialet framkom att det på en av arbetsplatserna startades upp 
digital signering vilket innebär att signera läkemedel på plats hos brukaren men det 
visade sig först att programvaran strulade men att detta ska åtgärdas. En annan av 
informanterna uppgav att de önskar paddor för att kunna signera läkemedel och på så 
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vis undvika papper och eliminera läkemedelsmissar. Det framkom utifrån informanterna 
att de på en del ställen har ett bra larmsystem och på ett ställe användes smartphone som 
de får larm i. Några informanter belyste vikten av GPS larm som nu blivit ett sätt att ge 
brukarna mer frihet och inte begränsa deras vardag. En informant påtalade att 
kameratillsyn är något som används och som inte kräver fysisk tillsyn. Tekniken är ett 
sätt för att inte störa brukaren i onödan. Flera informanter uppgav att det är viktigt att 
även utnyttja positiva krafter i personalen för att nå ut med det positiva med ny teknik. 
Tekniken kan handla om arbetsmiljö och pengar, men även trygghet för brukaren lyftes 
av en informant.  

Olika sätt att behålla personal 

Ser över arbetstider och arbetsmiljö 

Informanterna uppgav åtgärder som har blivit gjorda, en var att personalen fått lägga in 
önskemål om schema i ett system som heter TimeCare.  

”Alltså först och främst måste de känna att de trivs, frihet under ansvar att de har en 
möjlighet att påverka sitt arbete, dels genom schema dels genom uppdrag, få stimulans i 
jobbet” 

De har alltså inte fasta scheman utan påverkningsbara scheman angav en informant och 
talade vidare om att det kan bli ett hälsosamt schema om medarbetaren är ensamstående 
för då finns en möjlighet att arbeta kväll ena veckan och dag andra veckan för att det 
ska passa de som har barnen varannan vecka. 

Skapar en attraktiv arbetsplats 

Det var flera av informanterna som diskuterade lönerna. Någon av informanterna angav 
att lönen är bra utifrån den utbildningsnivån de har. Någon annan uppgav att lönen är 
för låg och lyfte även fram att undersköterskeyrket är både fysiskt och psykiskt 
krävande. I intervjumaterialet framkom att det startats ett projekt där de håller på att 
separera arbetsuppgifter för undersköterskorna för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Tanken med detta är att gå tillbaka till den tid som var förr och ta bort exempelvis städ 
och tvätt från undersköterskorna uppgav informanterna. En informant lyfte att med den 
invandringen som är idag är detta ett sätt att göra det möjligt för invandrare att komma 
in på arbetsmarknaden och då kunna börja med ett servicejobb. När undersköterskorna 
får göra andra uppgifter som blodprovstagning märks att de tycker det är roligt belyste 
en informant. Det framkom också från en informant att personalavdelningen startat upp 
ett projekt i form av en utbilning där chefer får lära sig hur en attraktiv arbetsplats 
skapas. En attraktiv arbetsplats kan vara allt i från en massagestol i personalrummet till 
hälsosamma scheman och en bra arbetsmiljö på enheten påtalade en av informanterna.  

”Så det är ju det som är svårt att vi ska vi ska behålla dom men det handlar ju om att vi 
är attraktiva arbetsgivare” 

Det framkom i intervjumaterialet att informanterna anser att statusen på 
undersköterskeyrket behöver höjas och för många är att höja status likvärdigt med att 
höja lönen.  

 



 
 

 18 

Har roligt på jobbet 

Många av informanterna påtalade vikten av att ha roligt på jobbet och berättar att det är 
viktigt att få känna en arbetsglädje och arbeta aktivt med det och att känna stolthet över 
det uppdrag arbetet innebär. En informant uppgav ett exempel som är att personalen 
fikar tillsammans med brukarna och det märks tydligt att personalen trivs. En av 
informanterna belyste även vikten av att fira när något gått bra exempelvis med en 
smörgåstårta. Ibland ordnas det med bruncher för personalen uppgav en informant. En 
annan informant uppgav att personalen vid något tillfälle på arbetstid fått gå på bio. I 
intervjumaterialet framkom det att personalen gör en del själva, de har en gemensam 
kassa som de användet för att göra något trevligt tillsammans. Informanterna uppgav att 
det är viktigt att träffas utanför jobbet och speciellt när det är någon ny i gruppen.  

”Den här personalen är inte dem som får så mycket i samhället så med små saker visa 
att man uppskattar att de gör ett bra jobb” 

Informanterna angav att när personalen ska göra något roligt utanför jobbet kan de 
hjälpa till med bemanningen. Oftast löser personalen det på egen hand men att de kan ge 
godkännande uppgav informanterna. Informanterna påtalade att det är viktigt att 
personal känner uppskattning och att chefen coachar och stöttar personalen. Det är 
också betydelsefullt att trivas tillsammans och att ha roligt för att få en hållbar 
verksamhet ansåg informanterna.  

DISKUSSION 
I resultatdiskussionen diskuteras olika sätt att rekrytera, olika sätt att behålla personal, 
kompetensutveckling, har roligt på jobbet så som det erfars av första linjens chef. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att det finns olika sätt att rekrytera på och där informanter belyste 
viken av att finna nya metoder för en lyckad kompensförsörjning. Det ansågs att det är 
viktigt att tillvarata medarbetarnas intresse och att det finns möjlighet till utveckling 
inom verksamheten. Det satsades på olika aktiviteter för att behålla sin personal och 
detta ansågs vara betydelsefullt för lärandet i organisationen enligt informanterna. En av 
informanterna betonade att för att få en hållbar organisation är det viktigt att nyttja de 
resurser som finns. Intervjumaterialet visade även att gruppklimatet är betydelsefullt för 
att uppnå en hållbar verksamhet vilket styrks av Kira, van Ejinatten & Balkin (2010) 
som uppger att för att få en hållbar utveckling i organisationer gäller det att arbeta med 
delaktighet, kompetensutveckling och skapa en trivsam arbetsmiljö för medarbetarna så 
att de stannar kvar (Kira et al. 2010). Intervjumaterialet visade även på vikten av att 
undersköterskan får göra det de är utbildade för. Informanterna belyste även vikten av 
att ta in individer med olika åldrar, kultur och bakgrund för att locka folk till vården. 
För att behålla personal är det viktigt att skapa en bra stämning på arbetet, ha roligt på 
sitt jobb och känna arbetsglädje enligt informanterna. Ett sätt som kom fram i studien 
för att behålla medarbetarna var att cheferna ibland ordnade med bruncher men även 
andra aktiviteter vilket styrks av Bender et al. (2013) som betonar vikten av förmåner 
och ersättningar för att få medarbetare att stanna kvar. Detta visade sig leda till ett 
positivt och utvecklande arbetsklimat och det skulle kunna bidra till att teamsamverkan 
förbättras i grupperna enligt informanterna vilket bekräftas av Singh, Winkel & 
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Selvarajan (2013) som beskriver att arbetsmiljön påverkas av de attityder som finns i 
organisationerna både för den enskilda individen som för de som är runt omkring. 
Negativa attityder sprider sig lätt enligt intervjumaterialet och det skulle kunna leda till 
att färre söker sig till vård och omsorg. Informanterna lyfte frågan kring medarbetarnas 
löner och det framkom att lönen är låg i förhållande till yrket som undersköterska som 
både är fysiskt och psykiskt krävande som även framkommer i studien med Cloutier, 
Felusiak, Hill, Pemberton-Jones (2015) som uppger att många byter arbete på grund av 
att de vill ha en högre lön. Intervjumaterialet visade också på att lönen är bra med tanke 
på den utbildningsnivå en undersköterska har. Vikten av belöning anses viktigt i 
förhållande till fysiska, psykiska krav och det ansvar arbetet innebär. Det framkom att 
det är betydelsefullt att ge utrymme för nya saker och få delta i förbättringsaktiviteter 
för att medarbetarna ska kunna stärkas i sin yrkesroll vilket även Patrick et al. (2006) 
och Hertting et al. (2004) anser.  
 
Intervjumaterialet visade på vikten av att medarbetarna får utvecklas och göra mer 
avancerade uppgifter. Garland-Parker (2011) anser att det är viktigt med 
karriärmöjligheter för att det minskar risken att personalen byter arbetsplats. Det 
framkom i intervjumaterialet att informanterna kan se att medarbetaren tycker det är 
roligt när de får göra lite svårare uppgifter. Ett sätt som informanterna tog upp är att 
separera arbetsuppgifter det vill säga ta bort så kallade serviceuppgifter som städ för 
undersköterskorna. Detta kan också vara ett sätt att möjliggöra för invandrare att 
komma in på arbetsmarknaden enligt intervjumaterialet. Om fler arbetsuppgifter tas bort 
från undersköterskor skulle det på sikt kunna leda till att arbetet inte blir lika fysiskt och 
psykiskt krävande betonades av informanterna vilket även styrks av Garland-Parker 
(2011) som belyser vikten av utveckling och utbildning som är viktiga faktorer för att 
öka motivation och intresset för arbetet. Det finns många olika sätt att fånga upp 
medarbetarnas utvecklingspotential men det vanligaste är att det görs genom 
utvecklingssamtal eller coachingssamtal enligt en av informanterna. I coachingssamtal 
ges medarbetaren möjlighet att ta upp sina önskemål och behov de ser i verksamheten 
men även vad gäller individuell förbättring enligt intervjumaterialet. Alla har någonting 
som de är bra på och det är viktigt som chef att stötta medarbetarna i deras förmågor 
och se sina medarbetare betonades av en informant. Intervjumaterialet visade även 
vikten av att personalen får beröm och återkoppling för det arbete de utför men även att 
skapa arbetsgrupper som trivs tillsammans vilket besannas av Garland-Parker (2011) 
som visar på att uppskattning och återkoppling är avgörande faktorer för att känna 
motivation och att verksamheten ska kunna nå framgång (Garland-Parker 2011). Enligt 
informanterna ansågs det även viktigt att medarbetarna får möjlighet att kunna påverka 
sina arbetstider. Dellve & Eriksson (2016a) belyser job crafting som är ett sätt att 
optimera arbetssituationen där medarbetaren ska kunna forma och bygga 
arbetssituationen så att arbetet blir så optimalt som möjligt för individen utan att det får 
negativa konsekvenser för verksamheten. Något som framkom i resultatet är att det 
satsas på både kortare utbildningar som är nödvändiga i verksamheten likaväl som 
specialistutbildningar för undersköterskor. Informanterna uppgav att det finns kortare 
utbildningar som återkommer årligen vilka kan vara utbildningar i hjärt- och 
lungräddning, brandutbildning men även vidareutbildning i demens. Medarbetarna har 
även ett behov av att få utvecklas i praktiska moment enligt intervjumaterialet vilket 
bekräftas av Kock & Ellström (2011) som beskriver en strategi för kompetensutveckling 
som innebär att formellt och informellt lärande varvas och på så sätt kommer det att 
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gynna kompetensutvecklingen mer än om endast formell utbildning används. Detta 
styrks även av Rasmussen & Jeppesen (2006) som beskriver att teamarbete kan vara 
associerat med ett ökat engagemang och att medarbetaren upplever samhörighet när de 
ges möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Resultatet visade på vikten av att ha 
reflektionstillfällen vilket även är ett sätt att lära av varandra och detta styrks av Bolman 
& Deal (2016) som anser att människor och organisationer behöver varandra. 
Organisationer behöver nya idéer, kunskaper och färdigheter. För att lyckas med det 
krävs ett bra och utvecklande ledarskap (Dellve & Eriksson (2016a). Människor 
behöver även ha möjligheter att utvecklas samt göra karriär (Bolman & Deal 2016). Det 
framkom även i resultatet att det varit problem med nysvenskar som inte behärskat 
språket. Nu har det gjorts en satsning på språkombud det vill säga språkombud ska 
fungera som ett extra stöd för de som har svårigheter i svenska språket vilket är positivt 
bekräftades av informanterna. Informanterna angav att språkombudets existens kan vara 
ett sätt att möjliggöra för invandrare att komma in på arbetsmarknaden vilket styrks av 
Flores, Zheng, Rau & Thomas (2012) som anger att i en framgångsrik och lärande 
organisation är det även viktigt att ta hänsyn till vilken kultur som finns i organisationen 
och se lärandet som ett socialt fenomen. Organisationen bör sträva efter att det ska vara 
tillåtet att tycka och vara olika samt kunna diskutera och lära av varandra (Flores et al. 
2010). 
 
Intervjumaterialet visade även att undersköterskans arbetsuppgifter har förändrats och 
det ingår mycket mer i undersköterskans uppgifter idag än det gjorts tidigare. I 
framtiden kommer det att behövas omvårdnadspersonal som är mer specialiserade på 
avancerade uppgifter för att kunna möta framtidens krav med en ökad åldrande 
befolkning enligt informanterna. Det är även något som styrks i den nationella 
kvalitetsplanen för vård och omsorg som betonar att det är viktigt att de äldres behov får 
styra vilken kompetens som medarbetarna ska ha och att utbildningarna anpassas utifrån 
de äldres behov (SOU 2017:21). Intervjumaterialet visade att kompetensutveckling är 
nödvändigt och detta har även visat sig ge en ökad trivsel hos medarbetarna och de 
stannar kvar vilket även Flores et al. (2010) anser. Bolman & Deal (2016) uppger att när 
medarbetarna känner sig delaktiga och kan påverka så leder det inte bara till att de blir 
mer effektiva utan lärandet förstärks i organisationen. En hållbar organisation kan 
skadas om medarbetarna inte har tillräcklig kompetens vilket i sin tur kan leda till att 
misstag görs som leder till både ökade kostnader och en minskad kvalité i verksamheten 
och då även en försämrad service vilket även (Bolman & Deal 2016) styrker. En god 
kompetensförsörjning enligt Bolman & Deal (2016) kan liknas vid en ständigt pågående 
process där det säkerställs att personalen har rätt kompetens utifrån vilka mål och behov 
verksamheten har. Den organisation som enligt forskningen har den största chansen att 
lyckas få en lärande organisation och därmed en ökad effektivitet är den som har 
medarbetare som känner delaktighet (Bolman & Deal 2016). I resultatet kom det även 
fram att det är viktigt att medarbetarna känner ett engagemang för att kompetensen ska 
kunna användas på rätt sätt vilket även styrks av Vanthournout, Gijbels & Bossche 
(2014) som påtalar att en viktig faktor i en hållbar organisation är att medlemmar i en 
organisation drivs av en inre motivation och kan på så vis inge en positiv påverkan på 
utvecklingen. Och andra sidan anser Kyndt, Raes, Dochy & Janssens (2012) att 
engagemang är positivt för lärandet i organisationen.  
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En stor utmaning inom vård och omsorg är att det inom de närmsta åren kommer att bli 
stora pensionsavgångar och det gäller då att finna rätt personer till äldreomsorgen men 
även finna nya sätt att rekrytera enligt intervjumaterialet. För att vara förberedda på 
detta kan ett alternativ vara att skaffa sig en pool. En sådan pool skulle kunna bestå av 
medarbetare som kan ta över lediga vakanser och på samma gång även höja sin egen 
kompetens enligt (Collings & Mellahi 2009). Intervjumaterialet visade att informanter 
startat upp pooler på flera ställen föra lösa bemanningen och kompetensförsörjningen 
vilket även styrks av Collings & Mellahi (2009) som betonar vikten av att ha en 
planering för att ligga steget före. Vikten i en hållbar organisation är att det finns en 
balans mellan tillgång och efterfrågan i verksamheterna så att inte processen med 
rekrytering kommer att bli ett ekonomiskt problem. I intervjumaterialet framkom att för 
att bli hållbara måste resurserna som finns bli utnyttjade, Det är också viktigt att ta 
tillvara på den kompetens och de förmågor medarbetarna har inom verksamheten 
(Collings & Mellahi 2009). Heckman & Lewis (2006) belyser detta när de beskriver 
Talent Management som är ett sätt att analysera personalstyrkans kompetens. Det kan 
vara ett sätt för företaget att få värdefull information om vilken kompetens som saknas 
och sedan planera för hur den fortsatta rekryteringsprocessen ska se ut. Genom att se 
över vilka styrkor personalen har kan verksamheten fatta rätt beslut. Något som även 
kom fram i resultatet är att många av ansökningarna som kommer in inte går att gå 
vidare med eftersom en del sökande saknar den kompetens som efterfrågas i 
annonserna. Det kan förklaras med att det skett en ökning av kraven på kunskap i de 
olika arbetsuppgifterna som medarbetaren har och krav på att de ska kunna fungera 
självständigt vilket även Bolman & Deal (2016) styrker. I resultatet framkom det även 
att vissa arbetsplatser inte har något problem att rekrytera och där medarbetarna väljer 
att stanna länge. Samtidigt kan det vara bra att medarbetarna flyttar på sig emellanåt 
betonades av en informant. I intervjumaterialet framkom även att det finns medarbetare 
som har lång erfarenhet av yrket praktiskt och de får en möjlighet att validera. 
Informanterna angav att validera innebär att kunna tillgodoräkna sina kunskaper och 
sedan gå en förkortad undersköterskeutbildning vilket också är ett sätt att utvecklas. 
Detta är ett bra exempel på att ta tillvara den kompetens som finns inom verksamheten 
och fånga upp dem som vill utbildas eller utvecklas enligt intervjumaterialet. Tjänster 
som inte kräver formell utbildning där snabb upplärning finns har enligt Heckman & 
Lewis (2006) visat sig vara lättrekryterade. Det gäller att tänka långsiktigt när det gäller 
kompetensförsörjning och inte tro att resultatet kommer med en gång. Kostnaden för 
själva utbildningen är lätt att räkna ut men vad det tillför verksamheten är en längre 
process styrker Bolman & Deal (2016).  
 
Flera av informanterna lyfte en rekryteringsmetod för att locka folk till vård och omsorg 
och det är att använda media. Det finns olika sätt att nå ut för att locka folk till vård och 
omsorg enligt intervjumaterialet. Ett exempel som lyftes är att media används och på 
något ställe har det gjorts film på facebook för att locka folk till vården. Ett annat sätt 
kan vara att gå ut på mässor för att rekrytera. För att nå ut till flera är det viktigt att 
sprida ett gott rykte och på vis skapa en positiv bild av vad vård- och omsorgsarbetet 
innebär. Detta styrks av Backhaus & Tikoo (2004) som betonar att verksamheten ställs 
inför ett faktum där det är viktigt att kunna marknadsföra sig i en marknad där 
konkurrensen att rekrytera personal har ökat. En strategi kan vara att skapa en bild av 
vad organisationen står för både för den personal som redan är anställd likaväl för den 
som organisationerna önskar anställa. Rekryteringarna idag är mycket komplexa och 
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arbetsgivaren måste ha bra strategier för att locka nya medarbetare men även för att 
behålla de medarbetare de redan har. Detta besannas av Mlekov & Widell (2003) som 
anser att rekryteringen är en viktig del och ställer höga krav på att verksamheten 
anställer rätt person som har rätt kompetens utifrån organisationens behov. Det är även 
viktigt att ha goda och glada ambassadörer som sprider ett gott rykte om vården uppgav 
en av informanterna vilket belyses av Martin & Wikström (2012) som tar upp employer 
branding som handlar om att ha nöjda medarbetare och att personalen är verksamhetens 
bästa ambassadörer. Det är medarbetarna som sprider det som är bra till omvärlden och 
till sina framtida kollegor visade intervjumaterialet. Martin & Wikström (2010) s tar 
upp strategier inom employer branding som en verksamhet kan använda sig utav och det 
är att ställa sig frågan hur verksamheten får folk som vill jobba på just den här 
arbetsplatsen. En annan strategi är att nå ut med vad arbetsplatsen kan erbjuda som inte 
andra kan. Den tredje strategin är att leva upp till det som verksamheten utlovat (Martin 
& Wikström 2012). Det framkom i studien att det är viktigt hur verksamheten gör för att 
nå ut och locka folk till vården. Och andra sidan visade även studien att det kan finnas 
svårigheter att hitta rätt personer med rätt kompetens vilket även Mlekov & Widell 
(2003) som anser att en verksamhet som har en tydlig vision har större chans att locka 
rätt personer. Om träffsäkerheten vid annonsering ökar kan det leda till att 
rekryteringskostnader minskar påtalar Bolman & Deal (2016). Intervjumaterialet visade 
vikten av att organisationen vid varje rekrytering är tydlig med vilka medarbetare den är 
i behov av för varje medarbetare som avslutar sin anställning medför kostnader för 
organisationen vilket styrks av Bolman & Deal (2016).  
 
Metoddiskussion 
I kvalitativ forskning handlar det om att bearbeta data på ett organiserat sätt. Validitet 
inom den kvalitativa forskningen innebär forskarens förmåga att delge hur 
forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet. Validiteten består av en skildring av 
författarens egen förförståelse såsom egna erfarenheter utbildning och bakgrund. En 
noggrann beskrivning av hur datainsamling samlats in har betydelse och kan öka 
trovärdigheten. Validiteten innefattar också en beskrivning av urval det vill säga hur 
deltagarna valts ut och vilka beslut som tagits. Kvalitet på teknisk utrustning och 
kvalitet på forskaren kan vara avgörande för reliabiliteten. Reliabilitet räknas till 
forskningsresultatets tillförlitlighet och står i relation till frågan om ett resultat kan 
överföras eller inte (Kvale & Brinkmann 2014). Morse, Barett, Mayan, Olson & Spiers 
(2002) uppger att giltighet och tillförlitlighet i studier uppnås när forskaren noggrant 
följer verifieringsstrategier under forskningsprocessens gång. Tillsammans bidrar alla 
verifieringsstrategier till tillförlitlighet och validitet. Ansvaret för att säkerställa 
noggrannhet ligger hos forskaren. Författarna har under intervjuerna försökt lägga sin 
förförståelse åt sidan och fokuserat på informanternas berättelser och så som 
kompetensförsörjning erfars av dem för att på så vis öka trovärdigheten över resultatet.  
En av oss arbetar som sjuksköterska och en arbetar som första linjens chef vilket kan 
påverka synen över resultatet men vid analys av processen har förförståelsen satts åt 
sidan och fokuserat på första linjens chefers erfarenheter av kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen utifrån intervjumaterialet.  
 
I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats använts. 
Metoden ansåg författarna mest fördelaktig eftersom syftet var att undersöka hur 
kompetensförsörjning erfars av första linjens chefer. I en induktiv ansats analyseras 
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texterna opartiskt utifrån informanternas berättelser (Granheim & Lundman 2004). 
Författarna började med att ta kontakt med verksamhetschefer för ett godkännande att 
informanterna fick medverka. Till denna studie valdes första linjens chefer inom 
kommunal äldreomsorg. Validiteten innefattar också en beskrivning av urval det vill 
säga hur deltagarna valts ut och vilka beslut som tagits (Kvale & Brinkmann 2014). 
Urval av informanter valdes ut av verksamhetschefer vilket författarna tror var positivt 
då de kunde utse lämpliga informanter för studien och studiens syfte. Författarna har 
valt att inte ha några direkta inklusions- eller exklusionskriterier för att få en variation 
beträffande informanternas erfarenheter. Det enda inklusionskriteriet som valts är att 
informanterna arbetar som första linjens chef inom kommunal äldreomsorg. Kontakt 
togs sedan med informanterna via e-post. Författarna upplevde det inte helt enkelt att få 
tag på informanter till studien och då togs kontakt med flera stadsdelar och kommuner 
för att få ihop tillräckligt med informanter till studien. En anledning till att det var 
svårigheter att få tag på informanter kan berott på att intervjuerna skulle ske inom kort 
tid. Författarna hade i planeringen avsatt en viss tid då intervjuerna skulle genomföras. 
Om författarna tagit kontakt tidigare med verksamhetschefer för att få informanter 
kanske det hade underlättat både för författarna som informanten. Det var några som 
avböjde till att delta i studien detta på grund av att enhetscheferna hade svårigheter att få 
ihop en intervju rent tidsmässigt. Några informanter har hört av sig i efterhand och 
författarna har tyvärr fått avböja några intervjuer då studien redan hade det antal 
intervjuer som tänkt för studien vilket skulle ligga mellan 8-10 informanter. 
Informanterna som deltog i denna studie arbetar inom olika kommuner i både mindre 
och större kommuner och med olika erfarenheter. Informanterna till denna studie var 
kvinnliga och kanske hade resultatet sett annorlunda ut om manliga informanter 
deltagit. Granheim & Lundman (2017) uppger att i en kvalitativ innehållsanalys är det 
viktigt att samla data från olika grupper både män och kvinnor för att få en variation vad 
gäller erfarenheter. Författarna anser att det är svårt att få en variation eftersom de flesta 
första linjens chefer inom äldreomsorgen är kvinnor.  
 
Författarna till denna studie har genomfört intervjuer på var sitt håll där en gemensam 
intervjuguide har använts se bilaga 3. Författarna har haft en dialog mellan varandra 
under hela processens gång. Det har varit ett stöd att ha en intervjuguide och ett sätt att 
säkerställa att alla områden kommit med i intervjuerna. Intervjuerna har skett i 
avslappnande och ostörda miljöer vilket författarna tror kan ha haft betydelse för 
resultatet och detta styrks även av Danielsson (2017) som anger att det är viktigt med en 
ostörd miljö för att minimera risker för avbrott. Detta bekräftas även av Trost (2010) 
som betonar vikten av en ostörd miljö då det är viktigt att informanten känner sig trygg. 
Den som intervjuar bör även enligt Danielsson (2017) följa och anpassa intervjun så 
långt som möjligt till informantens berättelse med öppna frågor. När intervjuerna 
genomfördes försökte författarna lägga sin förförståelse åt sidan för att söka förståelse 
för hur kompetensförsörjning erfars av informanterna. Enligt Riocoeur (1993) är det 
viktigt att skapa distans och hantera sin egen förförståelse. Det innebär att förförståelsen 
inte kan sättas åt sidan helt men ge en ökad medvetenhet om hur uppmärksamheten 
riktas. Författarna till denna studie har olika erfarenheter av att intervjua sedan tidigare. 
Det har varit lärorikt att intervjua och ju fler intervjuer som gjordes desto lättare blev 
det. Detta styrks även av Kvale & Brinkmann (2014) som uppger att intervjuandet 
bygger på intervjuarens praktiska färdigheter och konsten att intervjua erhålls genom att 
genomföra intervjuer. Intervjuerna till denna studie har gjorts i nära anslutning till 
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informanternas arbetsplatser och några intervjuer har gjorts på telefon. De intervjuer 
som gjordes på telefon kanske haft en påverkan då författarna upplevt att intervjuerna 
fungerat lättare vid de fysiska träffarna. Författarna har även diskuterat att de intervjuer 
som gjordes på telefon tillfört mycket för studien då informanterna hade mycket 
erfarenheter av kompetensförsörjning. Författarna har diskuterat att när intervjuer görs 
på telefon jämfört med fysiska träffar är en nackdel att inte kunna se ansiktsuttryck och 
även tekniken kan påverka. Kvale & Brinkmann (2014) lyfter att kvaliteten bedöms 
efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras. Intervjusamtalet eller interviews 
som beskrivs i Kvale & Brinkmann (2014) är något som sker mellan två seende som 
resulterar i ett samspel mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad.  Båda 
författare har erfarenhet av kompetensförsörjning på något sätt men har trots det 
överraskats över informanternas svar och kunnat ställa följdfrågor efter informanternas 
berättelser. Dahlberg (2014) påtalar att denna förförståelse kan sätta stopp för 
ifrågasättande och hindra utvecklingen. Författarna upplevde nog mer att det var lätt att 
fastna i tankarna emellanåt under intervju vilket resulterade i att viktiga ämnen som 
informanterna tog upp missades att ställa följdfrågor kring. Författarna har under 
uppsatsens gång fått regelbunden handledning vilket varit betydelsefullt då det funnits 
funderingar kring hur studien och delar av studien ska utformas. Författarna har även 
diskuterat att det alltid är bra att någon utomstående läser arbetet då det är lätt som 
författare att förbise innehållet. Lundman & Granheim (2017) belyser vikten av att 
använda sig av experter för att även öka giltigheten i studien. Citat har använts i 
resultatet för att göra tolkningarna begripligare och citat är ett sätt att förstärka 
innehållet. Citaten har valts ut noggrant av författarna för att bättre beskriva innebörden. 
Användning av citat lyfts av Lundman & Granheim (2017) som anser att det är ett sätt 
för läsaren att bedöma resultatets validitet. Vidare påtalar Granheim & Lundman (2017) 
kring överförbarhet det vill säga hur resultatet kan användas i andra kontext. Kvale & 
Brinkmann (2014) menar att om resultatet i en studie är tillförlitliga det vill säga 
reliabla och giltiga är frågan om de kan överföras till andra situationer.  
 
 
SLUTSATSER 
Vård och omsorg ställs inför stora utmaningar när det gäller att behålla och rekrytera 
personal. Utmaningarna handlar om att lyckas locka folk till vården för att möta de 
rådande pensionsavgångarna men också att möta en åldrande och växande befolkning. 
Det handlar om att effektivisera och använda olika strategier för att fånga individers 
intresse och deras vilja att söka till vård och omsorg. På en del ställen används media 
som metod för att rekrytera och locka folk till vården. Det visade sig även att 
undersköterskorna tycker det är roligt när de för göra mer avancerade uppgifter. På en 
del ställen har nyanlända fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och kan då till 
en början utföra lite enklare arbetsuppgifter. Detta skulle kunna leda till att fler 
undersköterskeuppgifter kan frigöras. På sikt kan det säkert leda till att människor 
stannar kvar då de får jobba med det som de är utbildade för men framförallt för att låta 
fler komma in i arbetet.  
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IMPLIKATIONER 
Nedan följer förslag på användbara strategier för att rekrytera och locka folk till vård 
och omsorg men även behålla personal som kommit fram i studien.  
 

• Gå ut på mässor, arenor, skola eller media för att sprida det goda ryktet om vård 
och omsorg. Låt de glada ambassadörerna tala så de kan dela positiv information 
om vad vård- och omsorgsarbetet innebär.  

• Tillvarata människors intresse - utveckla och utmana medarbetarna, satsa på rätt 
kompetens i förhållande till vad verksamheten har för behov. Se över den 
kompetens som finns i verksamheten nu och behovet framåt.  

• Låt fler få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden exempelvis genom 
extratjänster, praktik, feriearbete och fånga människors intresse i tidigt stadium.  

• Beröm, belöna och ge medarbetarna feedback för det arbete som de utför. Se till 
att arrangera aktiviteter emellanåt för en ökad trivsel på arbetsplatsen.  

• Bygg upp en vision om hur din arbetsplats vill framstå. Vad är det som utmärker 
just er arbetsplats? 

• Inför coachingssamtal då det är ett sätt att fånga upp individer 
• I framtida forskning skulle ett alternativ vara att studera första linjens chefers 

erfarenhet av sin arbetsmiljö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENSER  
 



 
 

 26 

Anttila, M. (1999). Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process. Stockholm: 
Ekerlids Förlag. 

Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and Researching Employer 
Branding, Career Development International, Vol 9 (5), ss. 501-517. DOI: 
10.1108/13620430410550754 

Bender, M., Contacos-Sawyer, J. & Thomas, B. (2013). Benefits Strategies for 
Attracting and Retaining Employees. Competition Forum, 11 (2), ss.165-169.  

Bjälke, C. & Novakovic, M. (2015). Samordnad mellanchef och många kompetenser i 
Blennberger, E. & Brytting, T. (Red). (2015). Chef i omsorgen vardag, forskning, etik. 
Stockholm: Gothia fortbildning, ss. 90-103. 

Blomgren, Å. & Bergström, K. (2016). Vem gör vad I vården. Region Jämtland  
Härjedalen. diariet.regionjh.se/diariet/files/1e030169-e073-4bb4-8035-
efeb297f1b34.docx 
 
Bolman, L. & Deal, T. (2016). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. 
Nurse Education Today, 11, ss. 461-466. DOI:10,1016/0260-6917(91)90009-Y 
 
Burnard, P. (1996). Teaching the analysis of textual data: an experiential approach. 
Nurse Education Today, 16, ss. 278-281. 
 
Bystedt, M., Eriksson, M. & Wilde, L.B. (2011). Delegation within municipal health 
care. Journal of Nursing Management, 19 (4), ss. 534-541. DOI: 10.1111/j.1365-
2834.2010.01202 
 
Cabana, M.D. & Jee, S.H. (2004). Does continuity of care improve patient outcomes? 
Journal of Family Practice, 53, ss. 974–980. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15581440  
 
Cavanagh, S. (1997). Content analysis: concepts, methods and applications. Nurse  
Researchers, 4, ss. 5-16. DOI: 10.7748/nr.4.3.5.s2 
 
Cloutier, O., Felusiak, L., Hill, C. & Pemberton-Jones, E-J. (2015). The importance of 
developing strategies for employee retention. Journal of leadership, 12(2), ss. 119-129. 
http://www.na-businesspress.com/JLAE/Pemberton-JonesEJ_Web12_2_.pdf 
 
Collings, D.G. & Mellahi, K. (2009). Strategic Talent Management: A Review and 
Research Agenda, Human Resource Management Review, 19 (4), ss. 304-313. DOI: 
10.1016/j.hrmr.2009.04.001 
 
Crawley, W., Marshall, R. & Till, A. (1993). Use of unlicensed assistive staff. 
Orthopaedic Nursing, 12, ss. 47–53. 
 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz5ZvG0NvhAhXxkosKHVD-AuAQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fdiariet.regionjh.se%2Fdiariet%2Ffiles%2F1e030169-e073-4bb4-8035-efeb297f1b34.docx&usg=AOvVaw16vARf-DkNFldCGiH65WDS
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz5ZvG0NvhAhXxkosKHVD-AuAQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fdiariet.regionjh.se%2Fdiariet%2Ffiles%2F1e030169-e073-4bb4-8035-efeb297f1b34.docx&usg=AOvVaw16vARf-DkNFldCGiH65WDS


 
 

 27 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad, ss. 143–154. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Dellve, L. & Eriksson, A. (2016a). Ett arbetsmaterial för att stödja - Hållbart och 
hälsofrämjande Ledarskap. Borås: Högskolan i Borås. http://hb.diva-
portal:se/smash/get/diva2:1153026/FULLTEXT01.pdf 

 
Dellve, L. & Erikson, A. (2016b).  Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och 
förändring. (Rapport 2016:1). Styrning organisering och ledning. Borås: Högskolan i 
Borås. http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:953495/FULLTEXT01.pdf 
 
Dellve, L & Wikström, E. (2009). Managing complex work-place stress in health care 
organisations: leaders’ identity- and loyalty conflicts. International Journal of Nursing 
Management. 2009; 17(8):931-41. DOI:10.1111/j.1365-2834.2009.00996.x 
 
Denton, M., Brookman, C., Zeytinoglu, I., Plenderleith, J. & Barken, R. (2015). Task 
Shifting in the provision of home and social care in Ontario, Canada: implications for 
quality of care. Health and Social Care in the Community, 23(5), ss.485-492. 
DOI:10.1111/hsc.12168 
 
Dey, I. (1993) Qualitative data analysis. A user-friendly. Guide for 
Social Scientists. London: Routledge. 
 
Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 
Nursing, 62(1), ss. 107-115. DOI.1111/j.1365-2648.2007.04569. 
 
Flores, L; Zheng, W; Rau; D. &Thomas, C. (2010). Organizational Learning: 
Subprocess Identification, Construct Validation, and an Empirical Test of Cultural 
Antecedents. Journal of Management, 38 (2), ss.640-667. 
DOI:10.1177/0149206310384631 
 
Garland-Parker, L. (2011). Selecting, developing and Retaining Top Performers. 
Seminars in Orthodontics, 17, ss. 267-274. DOI:10.1053/j.sodo.2011.07.005 
 
Granberg, O. (2011). PAOU – Personaladministration, HRM och 
organisationsutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Granheim, U H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concept, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education 
today, 24(2), ss. 105-112 . DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001 
 
Graneheim, U H., Lindgren, B-M. & Lundman, B. (2017). Methodological challenges 
in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today 56. 29–3. 
DOI:10,1016/j.nedt.2017.06.0024 
 
Hansson, J. (2005). Kompetens som konkurrensfördel forma, matcha, utmana eller 
köpa? Lund: Studentlitteratur. 

http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:953495/FULLTEXT01.pdf


 
 

 28 

 
Heckman, R.J. & Lewis,R.E. (2006). Talent Management: A Critical Review. Human 
Resource Management, 16(2), ss. 139-154. DOI:10.1016/j.hrmr.2006.03.001 
 
Hertting, A., Nilsson, K., Theorell, T. & Larsson, S.U. (2004). Downsizing and 
reorganization: demands, challenges and ambiguity for registered nurses. Journal of 
Advanced Nursing, 45(2), ss. 145-154.DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02876. 
 
Hsieh, H.-F. & Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 
Qualitative Health Research, 15, ss. 1277-1288. DOI:10.1177%2F1049732305276687 
 
Ileris, K. (2013). Kompetens – Vad varför hur. Lund: Studentlitteratur  
 
Jacobsen, D. I., & Thorsvik. J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Jensen, B. A-S.  & Sorensen, D. (2016). Nurses experiences of working in organizations 
undergoing restructuring: a methasyntesis of qualitative research studies. International 
Journal of Nursing Studies, ss. 7-14. DOI:10,1016/j.inurstu.2016.12.002 
 
Kira,M., van Eijnatten, F.M:& Balkin,D.b.(2010).Crafting sustanable 
work:Development of personal resources. Journal of Organizational Change 
Management,23(5),616632. DOI:org/10.1108/09534811011071315 
 
Kock, H. & Ellström, P-E. (2011). Journal of European Industrial Training. Formal and 
integrated strategies for competence development in SMEs, Journal of European 
Industrial Training, 35 (1), ss. 77-81. DOI:10.1108/030905911115745 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. Uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Kyngäs, H. & Vanhanen, L. (1999). Content analysis. Hoitotiede, 11, ss.3-12. 
 
Kyndt, E., Raes, E., Dochy, F. & Janssens, E. (2012). Approaches to Learning at Work: 
Investigating Work Motivation, Perceived Workload, and Choice Independence. SAGE 
Journals, 40 (4), ss. 271-291. DOI: 10.1177%2F0894845312450776 
 
Larsen, H. (2006). Human Resource Management: License to work- arbejdslivets 
tyllestov eller håndjern? Köpenhamn: Valmunen. 
 
Laurant, M., Reeves, D., Hermens, R., Braspenning, J., Grol. R. & Sibbald, B. (2005). 
Substitution of doctors by nurses in primary care. Cochrane Systematic Review, 7. 
DOI:10.1002/14651858.CD001271.pub3 
  
 Lauri, S. & Kyngäs, H. (2005). Developing Nursing Theories. Werner Söderström, Dark 
Oy: Vantaa.  
 



 
 

 29 

Lindelöw, M. (2008). Kompetensbaserad personalstrategi. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
 
Lundman, B. & Hällgren-Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 
M & Höglund-Nielsen, B. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. Lund: Studentlitteratur, ss. 219-233 
 
Magne Holm, I. Krohn Solvang, B. (2006). Forskningsmetodik om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Martin, H & Wikström, C. (2012). Talent Management i praktiken. Stockholm: Ekerlids 
Förlag.  
 
McCain, G.C. (1988). Content Analysis: a method for studying clinical nursing 
problems. Applied Nursing Research,1(3), ss.146-150. DOI:10.1016/S0897-1897 
(88)80029-6 
 
Mergenthal, K., Beyer, M., Gerlach, F.M. &Guethlin, C. (2016). Sharing 
Responsibilities within the General Practice Team – A Cross-Sectional Study of Task 
Delegation in Germany, 6, ss.1-12.DOI: 10.1371/journal.pone.0157248 
 
Mlekov, K., & Widell, G. (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Morse, J.M., Barrett M., Mayan, M., Olson, K. & Spiers, J. (2002). Verification 
strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International 
Journal of Qualitative Methods, 1(2) ss. 1–19.DOI:10.1177%2F160940690200100202 
 
Morse, J.M. & Field, P.A. (1995). Qualitative research methods for health 
professionals. London: Sage. 
 
Olsson, E. & Ingvad, B. (2001). The emotional climate of caregiving in home-care 
services. Health and Social Care in the Community, 9, ss. 454–463. 
DOI:10.1046/j.0966-0410.2001.00325.x 
 
Parkinson, A.M. & Parker, R. (2013). Addressing chronic and complex conditions: 
What evidence is there regarding the role primary healthcare nurses can play? Aust 
Health, 37, ss.588–93. DOI: 10.1071/AH12019. 
 
Patrick, A. & Laschinger, H.S.K. (2006). The effect of structural empowerment and 
perceived organizational support on middle level nurse managers’ role satisfaction. 
Journal of Nursing Management, 14, ss.13-22. DOI: 10.1111/j.1365-2934.2005.00600.x  
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2004). Nursing Research. Principles and Methods 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.   
 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2934.2005.00600.x


 
 

 30 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence 
for Nursing Practice. 9th edition, ss. 537, 557.New York: Lippincott, Williams & 
Wilkins. 
 
Rasmussen, T. & Jeppesen, H. (2006). Teamwork and associated psychological factors: 
a review. Work & Stress. 20 (2), ss. 105–128. DOI: 10.1080/02678370600920262 
 
Ricoceur, P. (1993). Från text till handling. Stockholm: Sympsion. 
 
Riisgard, L., Soondergard, H., Munch, M., Le, J., Ledderer, L., Pedersen, L. & Nexoe., 
J.(2017). Associations between degrees of task delegation and job satisfaction of 
general practitioners and their staff: a cross-sectional study BMC Health Services 
Research. 17, 9 p., 44.DOI: 10.1186/s12913-017-1984-y 
 
Saultz, J.W. & Lochner, J. (2005). Interpersonal continuity of care and care outcomes: 
a critical review. Annals of Family Medicine, 3, ss. 159–166. DOI: 10,1370/afm.285 
 
 
SFS. (2003:460). Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-
forskning-som_sfs-2003-460 
 
SFS. (2001:453). Socialtjänstlagen. Stockholm: Sveriges Riksdag.  
 
Singh, B., Winkel, D. & Selvarajan, D. (2013). Managing diversity at work: Does 
psychological safety hold the key to radical differences in employee performance. 
Journal of occupational and organizational psychology, 86(2), ss. 242-263.  
DOI:10.1111/joop.12015 
 
Skagert, K., Dellve, L. & Ahlborg, G. (2012). A prospective study of managers` 
turnover and health in a healthcare organization. Journal of Nursing Management, 
20(7), ss. 888-899. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2011.01347.x 
 
SKL. (2015). Sveriges viktigaste jobb i vård och omsorg. Hur möter vi 
rekryteringsutmaningen? Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
Socialstyrelsen. (2002). Vårdens värde - Vad får vi för pengarna i vård och omsorg?  
Stockholm: Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2002/2002-
111-1. 
 
Socialstyrelsen. (2017). Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Uppdrag att 
följa överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. 
Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
SSF. (2017). Magnetmodellen. Svensk sjuksköterskeförening.  
 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/associations-between-degrees-of-task-delegation-and-job-satisfact
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/associations-between-degrees-of-task-delegation-and-job-satisfact
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/JNexoe/publications/
https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/JNexoe/publications/
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12913-017-1984-y
https://doi.org/10.1370/afm.285
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Singh%2C+Barjinder


 
 

 31 

SSF. (2018). Ledarskap för omvårdnad och magnetmodellen. Svensk 
sjuksköterskeförening. 
  
Stockfeldt. (1988). Arbetslivets pedagogik – om kompetensutveckling i arbete och 
näringsliv. Stockholm: Timbro förlag. 
 
SOSFS. (1997:14).  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: 
Socialdepartementet. 
 
SOU. (2017:21). Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.  
Statens offentliga utredningar. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
Swanson, R. & Holton, E.F. (2001). Foundations of human resource development. San 
Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 
 
Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Tengelin, E., Arman, R., Wikström, E., Dellve, L. (2011). Regulating time 
commitments in healthcare organizations: managers’ boundary approaches at work and 
in life. Journal of Health Organization & Management, Vol. 25, (5), ss. 578-599 DOI: 
10.1108/14777261111161905 
 
Torrington, D., Hall, L. & Taylor, S. (2002). Human Resource Management. Harlow: 
Person Education. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vakola, M. Soderquist, K.E. Prastacos, G.P. (2007). Competency management in 
support of organisational change. International Journal of Manpower, 28, ss.260-275. 
DOI: 10.1108/01437720710755245 
 

Vanthournout, G, Noyens, D, Gijbels, D & van den Bossche, P. (2014). 'The 
relationship between workplace climate, motivation and learning approaches for 
knowledge workers', Vocations and Learning, vol. 7, no. 2, pp. 191-214. DOI: 
10.1007/s12186-014-9112-1 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
Volmesjö, M. (2005). Ledningsfunktionen i omvandling – Om förändringar av 
yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre – och 
handikappomsorgen. Göteborg: Lunds universitet. 
https://portal.research.lu.se/portal/files/4883553/26532.pdf 
 

https://doi.org/10.1108/14777261111161905
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/persons/piet-van-den-bossche(f787529d-7469-437f-a4e2-a05676e29a2a)/publications.html
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/the-relationship-between-workplace-climate-motivation-and-learning-approaches-for-knowledge-workers(4592ad48-5604-4f73-bc92-c32a70aacdea).html
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/the-relationship-between-workplace-climate-motivation-and-learning-approaches-for-knowledge-workers(4592ad48-5604-4f73-bc92-c32a70aacdea).html
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/the-relationship-between-workplace-climate-motivation-and-learning-approaches-for-knowledge-workers(4592ad48-5604-4f73-bc92-c32a70aacdea).html
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/journals/vocations-and-learning(6d6024c1-a58f-44dd-8a94-44d3da192333).html
https://doi.org/10.1007/s12186-014-9112-1
https://doi.org/10.1007/s12186-014-9112-1
https://portal.research.lu.se/portal/files/4883553/26532.pdf


 
 

 32 

Wikström, E., Arman, R., & Dellve, L. (2013). Vad gör chefer med sin tid och hur kan 
tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt? Socialmedicinsk tidskrift, 90(6), 
830-837. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 33 

BILAGOR 
Bilaga 1 
 

 
 
Verksamhetschefens godkännande av datainsamling   
 

Inger Moberg och Joanna Eliasson som studerar på Magisternivå med inriktning mot 

Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap på Högskolan i Borås. Som en del i 
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vård och omsorgs så som det erfars av första linjens chefer.  

 

Syfte med examensarbetet är att ta reda på hur kompetensförsörjningen ser ut inom 

vård och omsorg  

Är problemet en utmaning att behålla och rekrytera personal?  

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ innehållsanalys 

Datainsamling kommer att ske som intervju  

Vore tacksam om ni kan välja ut 4 informanter inom er verksamhet 

Deltagarnas informerade samtycke kommer hämtas genom muntlig förfrågan 
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chefer 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (2019:37). 
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INTERVJUGUIDE 
 
Inledning 
Presentation av studien samt syfte 
 
Muntligt Samtycke  
 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som chef? 
Hur många medarbetare har du? 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
 
Huvudfrågor 

• Kan du berätta vad kompetens innebär för dig i er organisation? 
• Kan du berätta hur kompetensförsörjningsläget ser ut idag? 
• Hur ser du på framtiden? 
• Vill du berätta om arbetsuppgifterna idag och framåt? 

 
Följdfrågor 
 

• Vill du berätta mer om? 
• Hur menar du? 
• Kan du utveckla mer? 
• Vad innebär det? 

 
Avslut 
Är det något mer du vill tillägga? 


	Examensarbete - Magisternivå
	INLEDNING
	BAKGRUND
	PROBLEMFORMULERING
	I takt med en ökad befolkning med komplexa sjukdomar är det av stor betydelse att höja medarbetarnas yrkesstatus. Ett sätt är att fördela arbetsuppgifter mellan professioner inom äldreomsorgssektorn. En stor utmaning för kommunerna är idag att rekryte...
	SYFTE
	METOD
	Forskningsetiska överväganden
	Olika sätt att rekrytera
	Anttila, M. (1999). Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process. Stockholm: Ekerlids Förlag.
	Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and Researching Employer Branding, Career Development International, Vol 9 (5), ss. 501-517. DOI: 10.1108/13620430410550754
	Bender, M., Contacos-Sawyer, J. & Thomas, B. (2013). Benefits Strategies for Attracting and Retaining Employees. Competition Forum, 11 (2), ss.165-169.
	Bjälke, C. & Novakovic, M. (2015). Samordnad mellanchef och många kompetenser i Blennberger, E. & Brytting, T. (Red). (2015). Chef i omsorgen vardag, forskning, etik. Stockholm: Gothia fortbildning, ss. 90-103.

