
Belysning av rekryteringsläget inom personlig assistans 
 

Inledning 

Rätten till personlig assistans för personer med omfattande funktionsnedsättning och behov av 

grundläggande karaktär har funnits i svensk lagstiftning sedan 1994 då Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS infördes. LSS innehåll många fler delar än personlig assistans men för 

många är och förblir LSS mer känd som assistansreformen.  

Kortfattat kan assistansreformen beskrivas som ett från och ett till. FRÅN beroende av den enskilda 

kommunens och handläggarens ofta alltför snäva behovsbedömningar och tillgodoseende av 

beviljade timmar med personal som den enskilde bara mycket sällan hade någon som helst inverkan 

på. TILL makten över sitt eget liv genom den nya expertkunskap personen med funktionsnedsättning 

tillerkändes över det egna behovet och hur detta ska tillgodoses.  

Assistansreformen ger den enskilde rätt att så långt som möjligt utse vem som ska tillgodose 

assistansbehovet. Det finns vissa begränsningar i självbestämmandet eftersom det är arbetsgivaren 

som beslutar om anställning och som är skyldig att följa de lagar och regler som finns på 

arbetsmarknaden, t ex arbetstidslagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tidigare undersökningar 1 

visar att självbestämmandet upplevs som stort bland assistansberättigade, särskilt bland dem som 

har ett kooperativ som anordnare men nästan lika stort bland dem som valt ett privat företag och 

bland dem som valt kommunen. 
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Under det senaste året har allt fler röster varnat för att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera 

personliga assistenter. För att se om det stämmer har jag genomfört en enkätundersökning bland 

assistansanordnare. Om det är så kan man också tänka den enskilde assistansberättigades valfrihet 

begränsas eftersom det finns färre assistenter att välja på. 

Jag har också studerat vad SCB och Arbetsförmedlingen har gjort för prognoser avseende rekrytering 

av personlig assistans och jämför resultatet i enkäten med dessa.   

 

Enkäten 
Enkäten skapades i Limesurvey och skickades ut till samtliga assistansanordnare i ABH Utbildning och 

Rådgivnings adressregister. Dessa adresser är dels till kunder, dels adresser tagna från IVOs register 

under 2013. Registret används normalt för reklam från ABH. Det är lätt att stryka sig från listan och 

det är också möjligt att lägga till sin egen adress om man vill ha utskick från ABH. Totalt skickades 646 

enkäter ut via mail den 19 april. En påminnelse skickades ut den 26 april. Enkäten har också 

publicerats på ABH Utbildnings facebooksida. Enkäten var helt öppen och helt anonym. Det innebär 

att det inte säkert går att säga om det är företagen från adresslistan eller andra företag som har 

svarat. Jag har bedömt att det för den här undersökningens skull inte spelar någon roll. Enkäten 

innehåller 23 frågor och bifogas som bilaga 1.   

Respondenter 

Totalt svarade 244 anordnare. Alla har inte svarat på alla frågor, vilket inte var nödvändigt. Det är 

totalt 141 fullständiga svar och 103 ofullständiga svar. Det var flest aktiebolag som svarade, 59%. Av 

dem som svarat ”Annat” var en verksamhet en kommun, en var en verksamhet som hade lagt ned 

och övriga sex var ekonomiska föreningar. 

 

 

 

De svarande verksamheterna var olika stora och hade allt mellan bara några få anställda upp till mer 

än 1000 anställda (tre verksamheter). De flesta svarande var mindre verksamheter med upp till 20 

anställda (59 verksamheter). Näst flest svarande hade gruppen med mellan 201-500 anställda (40 

verksamheter). 



 

De svarande bedrev verksamhet i samtliga regioner i Sverige. Det var möjligt att ange ett eller flera 

län alternativt svara att verksamhet bedrevs i hela Sverige. 27 anordnare uppgav att de gjorde det 

sistnämnda. Regionerna valdes för att vara desamma som Arbetsförmedlingen använder.  

 

Lediga tjänster, personliga assistenter 

Totalt svarade 134 verksamheter på frågan. Alla hade inte en ledig tjänst. Totalt svarade de 134 

anordnarna att de hade 600 lediga tjänster när enkäten besvarades. Av svaren att döma har några 

anordnare inte räknat in sommarvikariat i lediga tjänster. När man slår samman vilken 

tjänstgöringsgrad det är på de lediga tjänsterna blir det totalt 669 lediga tjänster inklusive 

sommarvikariat och rena timanställningar.   

Första kvartilen var 1 ledig tjänst, andra kvartilen (medianen) var 2 lediga tjänster och tredje kvartilen 

var 5 lediga tjänster. 60 lediga tjänster hade den som hade flest.  



 

  

Totalt fanns det 1870 lediga arbeten som personlig assistent på arbetsförmedlingens webplats den 

12/4 2016. I första kolumnen nedan anges lediga platser på Arbetsförmedlingens webplats.  

23 i Blekinge 

63 i Dalarna 

13 på Gotland 

30 i Gävleborg 

52 i Halland 

27 i Jämtland 

88 i Jönköpings län 

52 i Kalmar län 

36 i Kronobergs län 

63 i Norrbotten 

246 i Skåne 

388 i Stockholm 

63 i Södermanland 

78 i Uppsala 

62 i Värmland 

64 i Västerbotten 



47 i Västernorrland 

45 i Västmanland 

305 i Västra Götaland 

41 i Örebro län 

83 i Östergötland 

2 på ospecificerad arbetsort 

Samtidigt fanns 7 lediga tjänster som byggnadsarbetare och 42 lediga tjänster som industriarbetare i 

hela Sverige. Säljartjänster fanns det 10388 stycken. 

Tjänstgöringsgraden på lediga jobb 

Av de lediga tjänsterna i enkäten avsåg 96 tjänster hos 30 olika anordnare uppdrag som 

timanställning utan fastställd tjänstgöringsgrad. Många anordnare säger sig alltid erbjuda det i ett 

första skede och att dessa tjänster, om det fungerar väl, ger deras innehavare en tjänst på schema 

med fastställd tjänstgöringsgrad senare.  

239 tjänster hos 49 anordnare var sommarvikariat.   

Tjänstgöringsgraden på de övriga lediga tjänsterna var fördelade på följande sätt: 

4 lediga tjänster var på upp till 5 timmar per vecka 

21 lediga tjänster var på 6 – 10 timmar per vecka 

26 lediga tjänster var på 11 – 20 timmar per vecka (tre anordnare hade angett svaret i antal timmar 

istället för antal lediga tjänster. Dessa svar har justerats) 

44 lediga tjänster var på 21 – 30 timmar per vecka (tre anordnare hade angett svaret i antal timmar 

per vecka istället för antal lediga tjänster. Dessa svar har justerats).  

134 lediga tjänster var på 31 – 40 timmar per vecka (fyra anordnare hade angett svaret i antal timmar 

per vecka istället för antal lediga tjänster. Dessa svar har justerats). 

Det är alltså inte en rättvisande bild att det endast är tjänster med låg tjänstgöringsgrad som finns 

om man söker arbete som personlig assistent. Totalt var det ungefär lika många lediga tjänster på 

mellan 21-40 timmar per vecka jämfört med sommarvikariat. 

 

Kompetenskrav 

Anordnarna fick svara på vilka kompetenskrav de har på de lediga tjänsterna. Svarsalternativen var 

”Det finns inga formella krav”, Undersköterska, Barn- och fritidsprogrammet samt övrigt. 

För 396 tjänster ställdes det inte några formella krav. Det innebär naturligtvis inte att det inte finns 

några krav alls. Här är ett axplock ur några slumpvis valda annonser på Arbetsförmedlingens sida: 

” ansvarstagande, flexibel, uppmärksam och lyhörd. ” 

” Självklart är personlig lämplighet det viktigaste och vi söker dig som vill vara en förebild.”  

” Vi tror att du som söker tjänsten är en glad och positiv person med en stor dos humor samtidigt 

som du är lyhörd, ansvarstagande och driftig.” 



” God fysik då manuella lyft och andra ansträngande sysslor förekommer.” 

” varm, trygg, engagerad, positiv, drivande och flexibel person med en utpräglad ansvarskänsla.” 

För 63 tjänster var kravet Undersköterska. 

Den 24 maj 2016 presenterade Kommunal 2 ett antal punkter för att professionalisera assistentyrket. 

Ett av kraven  var att assistenter borde ha utbildning från barn- och fritidsprogrammet. Detta är 

uppenbart inte något som har stöd hos anordnarna eller de assistansberättigade då endast 7 av de 

lediga tjänsterna hade som krav att den sökande skulle ha gått barn- och fritidsprogrammet.  

För 85 av de lediga tjänsterna beskriver anordnaren att det finns ”andra krav”. Vanliga krav är t ex 

kunskap i alternativ kommunikation, körkort eller kunskap om en viss funktionsnedsättning.  

Det tycks mer vara styrt per uppdragsgivare än per verksamhet vilka krav som ställs. I samma 

verksamhet kan kraven se olika ut för olika lediga tjänster.  

 

Vilken anställnings- och löneform erbjuder respondenterna i sina lediga tjänster? 

För 17 tjänster erbjuds månadslön för innevarande månad.  För 48 tjänster erbjuds månadslön i 

efterskott. Många som tidigare erbjöd månadslön i förskott har sett sig tvingade att gå över till 

efterskottsbetalning med anledning av Försäkringskassans ändrade regler. Men den överväldigande 

majoriteten, 485 lediga tjänster, erbjuds med lön per arbetat timme. Lönen erhålls månaden efteråt 

och utgår från hur mycket du har arbetat. För åtta tjänster erbjuds ”annan löneform”.  

 

Lön? 

8 tjänster ger en lön på mellan 101 – 110 kr/timme exkl OB och semesterersättning.  

150 tjänster ger en lön på mellan 111 – 120 kr/timme exkl OB och semesterersättning. Mer än en 

tredjedel av dessa är hos en och samma arbetsgivare. 

250 tjänster ger en lön på mellan 121 – 130 kr/timme exkl OB och semesterersättning. 

116 tjänster ger en lön på mellan 131 – 140 kr/timme exkl OB och semesterersättning. 

42 tjänster ger en lön mellan 141 – 150 kr/timme exkl OB och semesterersättning. Kompetenskraven 

för att få lönen varierar från ”inga formella krav” till krav på undersköterskekompetens. 

2 tjänster ger en lön mellan 151 – 160 kr/timme exkl OB och semesterersättning. På dessa tjänster 

ställs inga krav på formell kompetens däremot andra krav. 

 

Jourtjänstgöring 

Om den assistansberättigade har behov av att en person finns på plats i hemmet under den 

assistansberättigades dygnsvila för att vid behov utföra arbetsuppgifter kan Försäkringskassan bevilja 

väntetid. En timmes väntetid ersätts med ¼ assistanstimme. Väntetid är inte ett arbetsrättsligt 

begrepp utan i lag och kollektivavtal benämns den här typen av arbete för jour. Assistenten ersätts  

med jourersättning. Arbetstidslagen begränsar antal jourtimmar en anställd får ha till max 48 timmar 

per fyra veckor eller 50 timmar per månad. Det är inte en genomsnittsberäkning. Jour ingår inte i den 
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ordinarie tjänstgöringsgraden men ingår i den sammanlagda arbetstiden som får vara högst 48 

timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod på upp till 6 månader (om det finns 

kollektivavtal).  

I 238 av de lediga tjänsterna ingår jourtjänstgöring.  

Var är de lediga tjänsterna utlysta och hur länge? 

Jag frågade anordnarna hur de utlyser de lediga tjänsterna.  Fortfarande vinner Arbetsförmedlingen 

stort. 496 tjänster var utlysta där. 19 tjänster utlystes i lokaltidningen och endast en i en rikstäckande 

tidning. En nykomling som har seglat upp snabbt är Facebook eller annan social media. Hela 247 

lediga tjänster gick det att hitta där. Många använde alltså båda gratistjänsterna Arbetsförmedlingen 

och Facebook. 18 anordnare svarade att de främst rekryterar personal till sina 80 lediga tjänster 

internt och 29 anordnare svarar att de utlyser tjänsterna på annat sätt.  

Jag frågade också hur länge de nu lediga tjänsterna varit utlysta. 60 tjänster hade legat ute mindre än 

en vecka medan 68 hade legat ute mer än 6 veckor.  

 

Sökande 

Eftersom de tjänster vi frågar efter var utlysta när frågorna kring dem ställdes kan det hända att det 

tillkommer fler sökande än de som hade sökt när dessa frågor ställdes. Jag frågade hur många 

sökande det hade varit på de lediga tjänsterna hittills.  

På 81 av de lediga tjänsterna hade det varit mindre än 5 sökande. 

På 177 av de lediga tjänsterna hade det varit mellan 6-10 sökande. 

På 148 av de lediga tjänsterna hade det varit mellan 11-20 sökande. 

På 76 av de lediga tjänsterna hade det varit mellan 21-40 sökande och 

På 43 av tjänsterna hade det varit mer än 41 sökande.  

Totalt 169 av de sökande var under 20 år. 649 personer var 21-30 år. 441 sökande var 31-40 år. 235 

var 41-50 år. 154 personer var 51 – 60 år och 63 sökande var 61 år och äldre.  

Många upplevde att de som sökte, oavsett om det var få eller många sökande, inte hade tillräcklig 

kompetens. 25 anordnare med totalt 112 lediga tjänster svarar att max 10 % av de sökande hade 

efterfrågad kompetens. Av dessa 25 har 16 anordnare för 61 lediga tjänster svarat att det inte finns 

några formella krav på kompetens. 8 anordnare med 21 lediga tjänster hade krav på 

undersköterskekompetens.    

27 anordnare svarar att mellan 10 – 25% av de sökande hade rätt kompetens. Endast 14 anordnare 

med 73 lediga tjänster anser att mellan 75-100% av de sökande hade efterfrågad kompetens. De 

flesta hade då inte några formella krav på kompetensen. 



 

76 anordnare har svarat på den öppna frågan om de ser en förändring av rekryteringsläget idag 

jämfört med för ett år sedan och hur den förändringen i så fall ser ut. 6 av dessa svarar att de inte 

anser att det är någon förändring. Resten anger att det är svårare eller mycket svårare att rekrytera 

idag. Skälen till varför det är svårare kan delas in i tre olika kategorier: 

1) Färre sökande. 

2) De som söker tjänsterna har lägre kompetens 

3) Övriga orsaker där löneläget nämns av flera. En (norrlänning) anger att löneläget i gruvorna 

inte går att konkurrera med. Många svarar också att de sökande inte söker för att de vill utan 

för att de måste. 

Jag frågade också vilka frågor anordnarna tror är viktigast för att kunna rekrytera personliga 

assistenter. Svaren nedan är angivna i antal anordnare som gett svaret. 

 

 Mycket 
viktig 

Viktig Varken viktig 
eller oviktig 

Inte så 
viktig 

Oviktig Inget 
svar 

Branschens rykte 78 36 2 1 1 33 
Din verksamhets rykte 74 34 8 1 1 33 
Att yrket blir mer känt 55 44 13 3 1 35 
Vilken utbildning/kompe-
tensutveckling man 
erbjuder 

31 52 29 5 1 33 

Vilka personalvårdsför-
måner man erbjuder 

18 61 29 7 2 34 

Tjänstgöringsgraden 50 57 7 3 1 33 
Lönen 58 56 3 0 0 34 
Löneformen 28 41 27 16 3 36 

 

Arbetsförmedlingen beskriver yrket personlig assistent på sin hemsida och gör en yrkesprognos. Den 

kan påverka t ex hur unga väljer arbete och/eller utbildning.   

Arbetsförmedlingens text 

Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har medelgoda möjligheter till arbete under 

det närmaste året. Det finns många jobb att söka. Samtidigt är det inte alla sökande som uppfyller 

arbetsgivarnas krav på flexibilitet och kunskap om olika funktionsnedsättningar. Utbildning i 



omsorgsarbete ökar jobbmöjligheterna.  

 

Arbetsmarknaden idag och ett år framåt  

Personliga assistenter arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer med olika slags 

funktionsnedsättningar. Oftast är man anställd av kommunen, av ett brukarkooperativ eller av 

privata företag. Man kan också vara anställd direkt av brukaren. 

 

Efterfrågan på personliga assistenter påverkas av antalet personer med funktionsnedsättning i 

samhället. 

 

Arbetet som personlig assistent är ett vanligt första jobb som ung. Ett skäl är att det inte finns några 

formella krav på utbildning. Samtidigt lämnar många yrket för studier eller andra arbeten. Det är en 

stor omsättning på personal, vilket gör att det ofta finns många lediga jobb att söka. Kraven från 

kommunerna kring personliga assistenters kompetens ökar. Det kan gälla kunskap om olika 

funktionshinder, kunskap i ett visst språk eller att vara pålitlig. Utbildning inom barn- och 

fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet efterfrågas. 

 

Jobbmöjligheterna för personliga assistenter bestäms dessutom ofta av hur väl kompetensen och 

personligheten hos den som söker arbete passar ihop med brukarens önskemål och behov. 

 

Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att personliga assistenter kommer att möta en 

medelgod arbetsmarknad under 2016. 

 

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt  

Arbetsförmedlingen har inte gjort någon långsiktig prognos för detta yrke. 

 

Sökande regionalt 

Arbetsförmedlingen har också gjort regionala prognoser för rekryteringsläget. Nedan jämförs denna 

med respondenternas upplevelse. 

Västerbotten/Norrbotten 

6 anordnare bedriver bara assistans i Västerbotten/Norrbotten. 4 av dessa hade totalt 18 lediga 

tjänster, de flesta vara sommarvikariat. För 16 av tjänsterna fanns inga formella krav. Löneformen var 

timlön och för 15 av tjänsterna var lönen 121-130 kr per timme. 3 lediga tjänster, hos samma 

anordnare, har haft färre än 5 sökande trots att de varit utlysa i mer än 6 veckor. För 11 tjänster, 

varav 10 hos samma anordnare, har det varit 11-20 sökande. En av anordnarna anger att max 10% av 

de sökande hade tillräcklig kompetens. En anger att mellan 10-25% hade tillräcklig kompetens och en 

säger att mellan 50-100% hade rätt kompetens. En som avstått att svara hur många sökande som har 

rätt kompetens svarar istället att det är svårt att finna personal med rätt ”personkemi”.  



 

 

Gävleborg/Västernorrland/Jämtland 

17 anordnare bedriver bara assistans i Gävleborg/Västernorrland/Jämtland. 13 av dessa hade 102 

lediga tjänster. Drygt hälften, 66 tjänster, var sommarvikariat. 14 tjänster var timanställningar. 11 

tjänster var på mellan 31-40 timmar per vecka och 9 tjänster var på 21-30 timmar per vecka. För 81 

tjänster ställdes det inga formella krav.  På 18 tjänster fanns ”andra krav”.  92 av tjänsterna erbjöd 

lön per arbetad timme. 9 tjänster erbjöds med månadslön i efterskott. 59 lediga tjänster, varav 

merparten hos samma anordnare, skulle ge 111-120 kr per timme, 26 tjänster gav mellan 121-130 

kr/timme och 4 tjänster mellan 141-150 kr per timme. 17 tjänster hade fått mindre än 5 sökande. 

Bland dessa finns tre av de högst avlönade tjänsterna och även flera tjänster med tjänstgöringsgrad 

på mellan 31-40 timmar/vecka. På 67 lediga tjänster hade det kommit mellan 6-10 sökande. 3 

anordnare svarar att max 10% av de sökande har rätt kompetens. Två ytterligare  anser att mellan 

10-25% har rätt kompetens medan en anser att ingen av de sökande har rätt kompetens. Två olika 

anordnare har inte svarat hur många som har rätt kompetens men har kommenterat frågan med att 

de som söker inte vill arbeta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Värmland/Örebro/Dalarna 

5 anordnare bedriver bara assistans i Värmland/Örebro/Dalarna. Det finns 13 lediga tjänster fördelat 

på 3 anordnare varav 8 (hos samma anordnare) avser timanställning (inhoppare). 3 tjänster är på 

mellan 11-20 timmar per vecka. På de 8 timanställningarna ställs inga formella krav. 1 tjänst kräver 

undersköterskekompetens. På fyra av tjänsterna har det varit 11-20 sökande. På de andra tjänsterna 

har inget svar angivits. En anordnare anser att ingen sökande har tillräcklig kompetens och anger som 

skäl att arbeten med HVB-hem och liknande tar alla sökande. En anser att 10-25% av de sökande har 

rätt kompetens. Ingen annan har svarat på frågan.   

 

 

 

 

 

 



 

Uppsala/Västmanland 

3 anordnare bedriver bara personlig assistans i Uppsala/Västmanland. Två av dessa har tillsammans 3 

lediga tjänster varav två är sommarvikariat. Det ställs inte några formella krav på någon av 

tjänsterna.  För två av tjänsterna har det varit 11-20 sökande. En anordnare anser att max 10% av de 

sökande har haft tillräcklig kompetens. En anser att ingen sökande hade tillräcklig kompetens.  



 

Stockholm/Gotland 

25 anordnare bedriver bara personlig assistans i Stockholm eller på Gotland. 16 av dessa erbjuder 

totalt 73 lediga tjänster. 17 av tjänsterna är på mellan 21 – 30 timmar per vecka och 17 är på mellan 

31- 40 timmar per vecka. 22 tjänster är sommarvikariat. På 35 tjänster ställs inga formella krav. På 15 

av tjänsterna ställs krav på undersköterskekompetens. På 18 tjänster ställs ”andra krav”. 11 tjänster 

erbjuder månadslön i efterskott, 2 månadslön innevarande månad och resten är timlönebaserade 

tjänster. För 10 av tjänsterna har det varit mindre än 5 sökande. 32 tjänster har haft 6-10 sökande. 7 

tjänster har haft 11-20 sökande. 16 tjänster har haft 21-40 sökande och 6 tjänster har haft mer än 40 

sökande. 5 av de sistnämnda var hos samma verksamhet. Alla 5 tjänsterna var på heltid. 7 anordnare 

av de 16 som har lediga tjänster anger att max 10% av de sökande har rätt kompetens. Ytterligare 6 

att max 25% har rätt kompetens. En anser att ingen sökande har rätt kompetens. 4 anordnare anger 

att de sökande inte behärskar svenska språket.  



 

Södermanland/Östergötland 

3 anordnare bedriver bara personlig assistans i Södermanland/Östergötland. Alla 3 har lediga 

tjänster, totalt 7 stycken varav 4 är sommarvikariat och 2 är timanställningar. För 4 tjänster (hos 

samma anordnare) ställs krav på undersköterskekompetens. För en tjänst har det varit mindre än 5 

sökande. För 4 tjänster var det mellan 11-20 sökande. Anordnaren bedömer att de sökande i relativt 

hög utsträckning, mellan 25-100 % har den efterfrågade kompetensen.  



 

Småland/Blekinge 

9 anordnare bedriver bara personlig assistans i Småland/Blekinge. 8 av dessa har totalt 45 lediga 

tjänster varav 13 är på mellan 31-40 timmar per vecka och 17 är sommarvikariat. På 33 av tjänsterna 

ställs inga formella krav. För 4 tjänster krävs undersköterskekompetens. För 31 av tjänsterna erbjuds 

lön per arbetad timme men 8 tjänster har ”annan löneform” (än månads- och timlön). 4 av tjänsterna 

har haft färre än 5 sökande. En anordnare har svarat att de har haft mer än 40 sökande för var och en 

av 10 tjänster men samma anordnare svarar också att mindre än 10% av de sökande har rätt 

kompetens. En annan anordnare anser att max 25% har haft rätt kompetens medan 2 anordnare 

anser att upp till hälften av de sökande hade rätt kompetens. Övriga har inte svarat.  

 



 

Västra Götaland 

18 anordnare bedriver bara assistans i Västra Götaland. 14 av dessa erbjuder 67 lediga tjänster varav 

17 är sommarvikariat, 21 är tjänster på mellan 21-30 timmar per vecka och 26 är tjänster på mellan 

31-40 timmar per vecka. På 37 tjänster ställs inga formella krav. 5 undersköterskor efterfrågas, 3 med 

barnskötarutbildning och för 10 tjänster ställs ”andra krav”. De allra flesta tjänsterna är med lön per 

arbetat timme. 23 tjänster har haft färre än 5 sökande. 12 tjänster hos en och samma arbetsgivare 

har haft 6-10 sökande per tjänst. 17 tjänster har haft 11-20 sökande, 12 tjänster har haft 21-40 

sökande och 2 tjänster (hos samma anordnare) har haft mer än 40 sökande. En anordnare anser att 

ingen av de sökande haft rätt kompetens för tjänsten. 4 anser att max 10% av de sökande haft rätt 

kompetens. 2 anser att max 25% av de sökande haft rätt kompetens medan 3 anordnare anser att 

mellan hälften och alla sökande haft tillräcklig kompetens. De tre sistnämnda erbjuder såväl större 

tjänster som sommarvikariat. 



 

 

 

13 respondenter bedriver bara assistans I Skåne. 9 av dessa har totalt 64 lediga tjänster. 11 av dessa 

är som timanställd inhoppare, 20 är sommarvikariat resten är fördelat på olika tjänstgöringsgrader, 

från som minst 6-10 timmar per vecka upp till heltid. På 47 tjänster finns inga formella krav. Två av 

anordnarna efterlyser 15 undersköterskor och på 2 tjänster finns ”andra krav”. 59 tjänster ger lön per 

arbetad timme. 7 tjänster är med månadslön i efterskott. 4 tjänster har haft mindre än 5 sökande, 7 

tjänster har haft 6-10 sökande och 33 tjänster har haft 11-20 sökande. I Skåne anser anordnarna att 

en större andel sökande har efterfrågad kompetens. Lika många anordnare, 3 stycken har svarat att 

upp till 25% av de sökande har rätt kompetens, att 26-50 % av de sökande har rätt kompetens samt 

att 50-100% av de sökande har rätt kompetens. 



  

Bilden visar yrkesprognosen i Skåne för 1 år. 

 

 

Hur ser det ut framåt med lediga tjänster 
SCBs har tagit fram siffror som visar arbetsgivarnas bedömning av hur antalet anställda inom olika 

sektorer kommer att förändras efter ett och tre år framåt. Just ”personliga assistenter” finns inte 

med i den framåtspanande undersökningen men väl områden där de som söker lediga arbeten som 

personliga assistenter ofta återfinns. Om antal anställningar ökar innebär det större tryck på samma 

arbetsmarknadsgrupp. Det framgår av diagrammen att de flesta arbetsgivare tror på fler antal 

anställda som har vård- och omsorgsutbildning samt barn- och fritidsutbildning. Samtidigt bedömer 

arbetsgivarna att tillgången på sökande kommer att minska.  

 

Arbetsgivarnas bedömning av hur antalet anställda kommer att förändras efter antal år framåt och 

utbildning. År 2005 - 2015 

44 arbetsgivare anger att deras behov av personal med Vård- och omsorgsutbildning på 

gymnasienivå kommer att öka det närmaste året. 50 arbetsgivare anger samma sak på tre års sikt. 

 



 

 

Arbetsgivarnas bedömning av tillgången på arbetssökande efter yrkeserfarenhet och utbildning 2015 

 

 

  

 Redan genomförda rekryteringar 
I enkäten efterfrågades också hur många lediga tjänster respondenterna har haft hittills i år, dvs från 

januari – april. Totalt svarade 124 anordnare att de har haft 1284 lediga tjänster. Av dessa kunde 

endast 822 tjänster tillsättas i den tid det var tänkt och långt ifrån alla tjänster tillsattes av personal 

som hade den tilltänkta kompetensen. 

 

  



Sammanfattning 
Många anordnare upplever att det har blivit svårare att rekrytera personliga assistenter på bara ett 

år. Det är färre sökande, de sökande har lägre kompetens och det löneläge som anordnarna har 

möjligt att hålla är för lågt för att attrahera sökande med rätt kompetens.  

Samtidigt anser fler anordnare att branschens och den egna verksamhetens rykte kanske är den 

viktigaste frågan för att komma till rätta med rekryteringsproblematiken. Till och med viktigare än 

lönen.  

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser som visar att det är vare sig lättare eller svårare att 

rekrytera till större tjänster än till mindre även om några anordnare antyder att det är så.  

Regionalt är det ganska tydliga skillnader på hur anordnaren uppfattar kompetensen hos de sökande.  

Branschen skulle tjäna på att få ut tydlig information om vilka krav som ställs på den som söker 

tjänsterna. Arbetsförmedlingen skulle troligen kunna vara till hjälp här. När det inte ställs några 

formella krav men anordnaren ändå upplever att de sökande har för låg kompetens finns det troligen 

krav som inte är uttalade.  

Det är också viktigt för branschen att komma ur ”fuskträsket”. De många skriverier som funnits kring 

misstänkta (och vissa påvisade) fusk och bedrägeriärenden har troligen påverkat synen på 

assistentyrket negativt. Kanske går det att göra en gemensam satsning men troligen behöver också 

varje assistansverksamhet för sig fundera över hur verksamheten arbetar för att ses som seriös bland 

arbetssökande. 

Det går inte att komma ifrån att löneläget är en viktig fråga vid rekrytering. En fortsatt mycket låg 

höjning av assistansersättningen i ytterligare ett år är att vänta. Det återstår att se vad det får för 

konsekvenser för rekryteringen. Då handlar det inte bara om nyrekrytering utan också om 

möjligheten att behålla redan befintlig personal.  

Det mest oroväckande med undersökningen är att den visar att enskilda assistansanvändare de facto 

drabbas av det svåra läget inom rekrytering. 462 lediga tjänster under perioden januari – april 2016 

kunde inte tillsättas i tid. Det utgör 36% av de lediga tjänsterna. Eftersom anordnaren är skyldig att 

tillgodose hela assistansbehovet är det inte säkert att det drabbar den assistansberättigade på så sätt 

att ingen assistans ges när det här inträffar. Det finns i enkätundersökningen inte något svar på vad 

som händer när en tjänst inte kan tillsättas. Men det går att förstå att valfriheten för den enskilde 

minskar när det inte finns några sökande att välja på. Problemet är akut och går inte att blundas för. 

 

 

 

Anna Barsk Holmbom,  

ABH Utbildning och Rådgivning  


