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VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SÖRMLAND 

1 BAKGRUND 
Det råder idag brist på vård- och omsorgspersonal och denna situation förväntas förvärras ytterligare i framtiden. 
De kommande tio åren kommer det behövas ungefär 225 000 nya medarbetare inom vården och omsorgen, 
konstaterar SKL i en ny rapport.1 Störst är behovet av undersköterskor inom äldreomsorgen, men även 
behovet av sjuksköterskor och läkare är stort. I första hand beror det stora rekryteringsbehovet på pensions-
avgångar, och därefter på en ökad efterfrågan på vård.

Pensionsavgångarna kan förväntas bli särskilt påtagliga i Sörmland då länet har en större andel vård- och  
omsorgspersonal över 55 år och en befolkning med en högre medelålder än riket i stort, vilket kan  
tänkas bidra till en ökad efterfrågan på vård och omsorg i framtiden.2 Idag råder visserligen balans gällande  
tillgången på undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i länet. Men år 2030 prognostiseras samtliga av 
dessa yrken vara bristyrken, då nästan 5000 undersköterskor, 750 sjuksköterskor och ett drygt 50-tal läkare 
förväntas saknas.3 

Vård- och omsorgscollege, VO-College, är en samverkansform mellan utbildare, arbetsgivare och fack- 
förbund, med det övergripande syftet att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg 
för att därigenom säkra kompetensförsörjningen.4  Det är en samverkansform på såväl regional som lokal 
nivå och idag finns 17 regionala och 70 lokala college. Nationellt är VO-College en ideell förening som drivs 
av Sveriges kommuner och landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Pacta.5 
VO-College är ett skyddat varumärke som endast får användas när kvalitetskriterierna är uppnådda och en 
certifiering är genomförd.6 

2010 ansökte Landstinget Sörmland, åtta kommuner i länet (Trosa, Oxelösund, Nyköping, Katrineholm, Flen, 
Vingåker, Strängnäs och Eskilstuna), fackliga organisationer (Kommunal, Vision och Vårdförbundet) och  
Mälardalens högskola om att få bilda ett regionalt VO-College i Sörmland, med Landstinget som huvudman 
och finansiär.7 Ansökan godkändes och sedan februari 2011 finns certifiering.8

Det främsta motivet som de nämnda aktörerna hade med sin gemensamma ansökan var att genom denna 
samverkansform kunna bidra till att ”stimulera både ungdomar och vuxna att utbilda sig och arbeta inom 
vård och omsorg i regionen.”9 Man ville även kunna ”erbjuda de studerande tillgång till attraktiva  
utbildningar med hög kvalitet.”10 Aktörerna såg denna typ av samverkan ”som ett led i att på bästa sätt verka 
för att trygga rekryteringsbehoven av utbildad arbetskraft i länet och för att kunna möta de växande behoven 
av kvalitativt god vård och omsorg för länets invånare.”11

Det övergripande ansvaret för ett regionalt VO-College har en regional styrgrupp.12 I Sörmland bildades denna 
redan 2009 då diskussionerna kring college inleddes.13 Ordförande är idag Ann-Kristin Grundström Jansson. 
Vid sidan av den regionala styrgruppen, vilken består av tjänstemän, finns VOHJS-nämnden som är politiskt 
tillsatt. Nämnden hör till landstinget och står organisatoriskt över VO-College. Det är en samverkansnämnd 
som består av 15 ordinarie ledamöter, sex av dessa kommer från landstinget och sedan har de nio  
kommunerna i länet varsin representant.14 Ordförande i nämnden är Britta Bergström. Vid sidan av VO-College 
ansvarar nämnden även för hjälpmedelsförsörjning och FoU Sörmland.15 

1 SKL 2014. Prognosen bygger främst på demografisk utveckling, befolkningens behov av välfärdstjänster och kommande pensionsavgångar.
2 SCB 2010.
3 Regionförbundet 2012. När det gäller tillgången på undersköterskor kan underskottet komma att vara ännu större i framtiden än vad dessa 
siffror säger, då de baseras på hur många som vid tidpunkten för mätningen arbetade i yrket, ej på vilka av dessa som de facto var utbildade. 
Andra analyser har visat att en stor andel vård- och omsorgspersonal är outbildad/har annan utbildning.
4 Cider 2014; Vård- och omsorgscollege 2014a. 
5 Cider 2014; Vård- och omsorgscollege 2014b.
6 Vård- och omsorgscollege 2014c.
7 Vård- och omsorgscollege Sörmland 2010.
8 Vård- och omsorgscollege 2014d.
9 Vård- och omsorgscollege Sörmland 2010:2. 
10 Ibid. 
11 Vård- och omsorgscollege Sörmland 2010:2.
12 Vård- och omsorgscollege 2014a.
13 Vård- och omsorgscollege Sörmland 2010. 
14 Bergström 2014.
15 Landstinget Sörmland 2014.
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I varje regionalt college finns en samordnare/processledare,16 vars främsta uppgift är att hålla ihop det  
regionala och lokala arbetet.17 Andra viktiga uppgifter för processledaren är att hålla kontakten med andra 
regionala college och med föreningen nationellt, samt att stötta blivande lokala college i deras ansöknings-
arbete och fortsatta arbete.18 Processledare i Sörmland är idag Monica Andersson. Det finns vidare tre lokala 
college i Sörmland, ett i Eskilstuna, ett annat i samverkan mellan Katrineholm, Flen och Vingåker och ett 

tredje i Södra länsdelen.19

UPPDRAGET

I Sörmland har VO-College sedan certifieringen 2011 bedrivit sin verksamhet enligt de nationella riktlinjerna. 
Dock har inte verksamheten riktigt funnit sina former och sin finansiering än. Regionförbundet Sörmland 
står inför ett ställningstagande om en långsiktig satsning på VO-College och har följaktligen beslutat att 
genomföra en förstudie kring inriktning och resultat. Mälardalens högskola har fått i uppdrag av Region-
förbundet att genomföra denna förstudie.20 Projektledare vid högskolan har varit professor Jonas Stier och fil.
mag. Matilda Fredriksson har genomfört studien, dvs. samlat in och analyserat data, under handledning av 
projektledaren.  

Föreliggande rapport utgör slutrapporten från detta uppdrag. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att 
kunna presentera ett förslag på hur den långsiktiga finansieringen för VO-College Sörmland kan lösas. Det 
kommer vi att göra utifrån en nulägesbeskrivning om vad college är idag, vilken följer i nästa avsnitt, samt 
en omvärldsbeskrivning om hur andra regionala college fungerar och finansieras, vilken ges i avsnittet  
därefter. Att jämföra sig med andra är betydelsefullt ur flera perspektiv, inte minst ger det ett bredare  
perspektiv på den egna verksamheten liksom möjligheter att ta del av framgångsrika exempel från andra.

Genom omvärldsbeskrivningen blir det således möjligt att se olika alternativ för hur den fortsatta finansie-
ringen av VO-College Sörmland kan se ut.

I uppdraget har också ingått att beröra fem frågor om hur jobben och utbildningarna inom vården och  
omsorgen kan bli mer attraktiva, vilket görs efter omvärldsbeskrivningen. Dessa frågor är: Vad kan göras för 
att höja statusen på vård- och omsorgsyrkena? Vad kan de offentliga arbetsgivarna göra för att skapa  
attraktivitet för vård- och omsorgsyrkena? Kan kommuner och landsting göra en gemensam plan för  
introduktion i omsorgsyrkena? Finns behov av traineeprogram? Saknas något i grundskoleutbildningen för 
att förbereda elever för kommande vårdutbildningar? 

Förstudien bygger främst på intervjuer. Totalt har 20 intervjuer genomförts. Tre personer från Sörmland har 
intervjuats; processledaren, ordföranden i den regionala styrgruppen och ordföranden i VOHJS-nämnden. 
Vidare har vd:n för VO-College nationellt intervjuats. De resterande 16 intervjuerna har genomförts med 
processledarna från de övriga regionala VO-Collegen. Då processledartjänsten i Dalarna för tillfället är vakant 
har istället ordföranden i styrgruppen intervjuats. Utöver intervjuer har även skriftligt material, som avtals-
dokument och hemsidor, studerats. 

2 NULÄGESBESKRIVNING
VO-College Sörmland har fortfarande Landstinget Sörmland som huvudman och som har nämnts ligger det 
politiska ansvaret hos VOHJS-nämnden. Varken ordföranden i den regionala styrgruppen eller processledaren 
upplever dock att nämnden i praktiken är överordnad college.21 

 
 

16 Då VO-College Sörmland använder sig av benämningen processledare kommer så även genomgående att göras i föreliggande rapport.
17 Vård- och omsorgscollege 2014e. 
18 Vård- och omsorgscollege 2014f. 
19 Vård- och omsorgscollege 2014d.
20 Regionförbundet Sörmland 2013.
21 Andersson 2014b; Grundström Jansson 2014.
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Nämnden bedöms tappa mycket kraft då den saknar egen budget. Den kan således inte fatta några beslut 
och därmed inte heller styra verksamheten.22 Ordföranden i VOHJS-nämnden håller med om att det till stor 
del är tjänstemän genom den regionala styrgruppen som är det styrande organet, men önskar att det fanns en 
tydligare politisk styrning, då länsövergripande genom VOHJS-nämnden.23

Det är vidare samma aktörer som samarbetar idag som vid bildandet: Landstinget, åtta kommuner, fackliga 
organisationer, Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, privata utbildnings- 
företag för vuxna och kommunal vuxenutbildning, Mälardalens högskola och Regionförbundet.24 Både  
processledaren och ordföranden i styrgruppen tycker att det är relevanta aktörer med och att samarbetet 
på det stora hela fungerar, men menar att man alltid kan önska ett bättre samarbete. Exempelvis lyfts dålig 
närvaro på möten som ett problem.25 Detta är något som de jobbar för att förbättra.26

Processledaren var fram till årsskiftet 2013/2014 anställd på 25 % för VO-College Sörmland. Anställningen 
ligger inte hos huvudmannen utan i Nyköpings kommun.27 Från början var det tänkt att Landstinget skulle 
stå för denna kostnad men så var endast fallet tills certifieringen 2011. Därefter har FoU i Sörmland stått 
för denna kostnad.28 Finansiering för hela 2014 är inte klar än, utan bara t.o.m. maj månad. Under januari 
var tjänsten 25 % av heltid, därefter 80 % av heltid under februari, mars och april och under maj åter 25 %.29 
Finansieringen för VO-College Sörmland har sedan bildandet gjorts på detta kortsiktiga vis, för ett par  
månader i taget och som längst för en hel höst.30 Under en period på 1,5 år, fram till oktober år 2012,  
saknades finansiering för processledare helt.31  

Trots att Landstinget från början enligt ansökningsavtalet tog på sig det ekonomiska ansvaret, är de enda 
kostnaderna det står för idag årsavgiften för VO-College, fika vid möten och lokalhyra.32 För annan verksamhet, 
som exempelvis marknadsföring, har det aldrig funnits någon avsatt budget för VO-College. Budgeten för 
2013 var 186 000 kronor och för 2014 finns 179 800 kronor avsatt till processledarens tjänst.33   

När det gäller den långsiktiga finansieringen pekar både ordföranden i styrgruppen och processledaren på att 
det kanske vore bättre om Regionförbundet tog över ansvaret för VO-College, då det finns bättre ekonomiska 
resurser där än hos VOHJS-nämnden. Vidare framhåller ordföranden att det även vore bättre om processledaren 
var anställd vid Regionförbundet, än som idag vid Nyköpings kommun. Om processledaren stod mer utanför 
skulle denne bli mer oberoende och det anses även betydelsefullt ur rättvisesynpunkt.34 Hon framhåller  
dessutom värdet av att tänka mer långsiktigt och permanenta VO-College istället för rådande kortsiktighet 
som inte kommer att fungera. 

Även processledaren tycker att Regionförbundets roll borde stärkas och att VO-College organisatoriskt borde 
tillhöra Regionförbundet av samma skäl, då det finns mer beslutskompetens hos den politiska  
representationen där.35 Även hon menar att det krävs ett mer långsiktigt handlande för VO-College. Vidare 
menar processledaren att de involverade aktörerna gemensamt borde finansiera verksamheten, istället för 
som nu då endast en aktör står för kostnaden. Exempelvis skulle kommunerna kunna vara med och bidra 
utifrån invånarantal. 

De knappa resurserna för VO-College Sörmland ses vidare som ett hinder för att nå önskad effekt, dvs. att 
säkra kompetensförsörjningen. Ordföranden i styrgruppen beskriver närmare den önskade effekten som 

22 Grundström Jansson 2014.
23 Bergström 2014.
24 Andersson 2014a; Vård- och omsorgscollege 2014d.
25 Grundström Jansson 2014.
26 Andersson 2014b; Grundström Jansson 2014.
27 Andersson 2014b.
28 Andersson 2014a.
29 FoU i Sörmland 2014.
30 Andersson 2014b.
31 Andersson 2014c.
32 Andersson 2014a.
33 Ibid.
34 Grundström Jansson 2014.
35 Andersson 2014b.
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att ”man ska få fler sökande till utbildningarna, att de ska bli mer attraktiva och att människor görs 
anställningsbara.”36 Processledaren menar även att den önskade effekten är att ”nå upp till de uppsatta målen 
för VO-College Sörmland.”37 Dessa motiv som man idag har med college är i stort desamma som de aktörer 
som gjorde ansökan om dess bildande hade.38 Det är dock inte dessa saker som i första hand nämns under 
intervjuerna, utan det man bör jobba för idag är ”först och främst en väl fungerande samverkansfunktion för 
alla involverade”39 innan den egentliga önskade effekten kan nås. 

Med en processledare på bara 25 % anses det dock inte finnas så goda förutsättningar för att nå de efter-
strävade resultaten. Processledarens roll ska ju vara att finnas på alla nivåer (nationellt, regionalt och lokalt) 
och bevaka och inhämta information. På nationell nivå ser man processledaren som en mycket viktig länk.40  
Under den period på 1,5 år då det tidigare helt saknades processledare i Sörmland, kände man inte alls till 
vad som hände vid college nationellt.41 

Samtliga tre personer som intervjuats i Sörmland anser att processledaren borde vara anställd på heltid.  
Ordföranden i styrgruppen menar att det är viktigt för ”att hinna med allt. Nu står verksamheten mest och 
stampar. Det behövs kontinuitet.”42 Processledaren anser att hennes tjänst i alla fall ett tag borde vara på  
heltid för att kunna komma igång med verksamheten igen.43 Det faktum att både processledaren och  
ordföranden idag lyfter i stort sett samma motiv med VO-College som lyftes vid ansökan om certifiering för 
fyra år sedan, visar att verksamheten hittills inte kommit så långt. VOHJS-nämndens ordförande lyfter vikten 
av att medel avsätts för processledarens tjänst. Hon tycker också att tjänsten borde utannonseras.44 

Ordföranden i styrgruppen säger visserligen att en stor del av arbetet hittills varit tvunget att läggas på 
finansieringsfrågan, processledarfrågan och ansökan om återcertifiering, att mycket med andra ord har 
handlat om att det inte funnits några pengar.45 Men processledaren menar att de ändå åstadkommit vissa 
saker genom collegesamverkan. De har jobbat för att få till stånd en dialog ut mot de lokala collegen, även 
om detta behöver bli ännu tydligare har de i alla fall börjat titta på de gemensamma frågeställningar som 
finns för länet. De jobbar även med att synliggöra kompetensförsörjningsfrågan genom marknadsföring samt 
deltar vid mässor.46 Vid tre tillfällen har de också varit med och arrangerat Yrkes-SM inom vård och omsorg i 
Sörmland.47  Även ordföranden i styrgruppen lyfter saker som hittills genomförts trots knappa resurser, som 
att de lyckats åstadkomma certifiering, koncept för validering, krav på handledarfunktionen och anordnande 
av handledarutbildningar.48 

Vissa utvecklingsplaner finns också för VO-College Sörmland. VOHJS-nämndens ordförande anser att college 
borde jobba mer med kvalitetssäkring i framtiden.49 Processledaren menar att en utvecklingsplan är att nå de 
uppsatta målen för verksamheten.50 Ordföranden utvecklar ytterligare och menar att de vill nå mer struktur 
vad gäller marknadsföring och mångfaldsfrågor. En annan plan är att komma fram till vilka krav som ska 
ställas för anställningsbarhet. Att college intar en mer drivande roll i framtiden önskas också, samt att fler av 
de samverkande aktörerna deltar. Men för att lyckas med detta anses det krävas såväl mer tid som  
ekonomiska resurser.51

36 Grundström Jansson 2014.
37 Andersson 2014b.
38 Se Vård- och omsorgscollege Sörmland 2010.
39 Grundström Jansson 2014.
40 Cider 2014.
41 Andersson 2014c.
42 Grundström Jansson 2014.
43 Andersson 2014b.
44 Bergström 2014.
45 Grundström Jansson 2014.
46 Andersson 2014b.
47 Andersson 2014c.
48 Grundström Jansson 2014.
49 Bergström 2014.
50 Andersson 2014b.
51 Grundström Jansson 2014.
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3 OMVÄRLDSBESKRIVNING
VO-College Sörmland är ett av totalt 17 regionala VO-College. Det första bildades år 2008 i Värmland och det 

senaste 2013 i Halland.52 Dessutom är ytterligare två på gång att bildas, på Småländska höglandet och i Norr-
land, men dessa saknar fortfarande certifiering och har därför inte studerats här.53 

I de nuvarande regionala VO-College ingår minst tre kommuner och ett landsting eller en region.54 Andra 
förekommande samverkansparter är privata utbildningsanordnare och vårdföretag, universitet/högskolor, 
fackliga organisationer samt Arbetsförmedlingen.55 

Det vanligaste är att regionala VO-College har sin organisatoriska tillhörighet hos någon mer övergripande 
aktör, som med andra ord är huvudman, dvs. region, landsting, regionförbund, kommunförbund eller 
kommunalförbund. Detta är fallet för 10 regionala VO-College, hälften av dessa har ett regionförbund som 
huvudman.56 Endast VO-College Sörmland har Landstinget som huvudman. Två college, Stockholm och Södra 
Norrland, har istället en kommun som huvudman.57 I Dalarna, Gävleborg och Kronoberg har alla samverkans-
parter gemensamt detta ansvar,58 medan de lokala collegen har det för VO-College Göteborgsregionen respektive 
VO-College Östergötland.59 

Flera processledare menar att det är mest lämpligt att ett regionalt VO-College har sin organisatoriska  
tillhörighet hos en mer övergripande aktör, främst för att det inte ska bli fel fokus.60 Även processledaren i 
Dalarna, där alla samverkande aktörer gemensamt är huvudman förordar detta och anser att det borde vara 
Region Dalarna istället, vilket det var tidigare.61 Ingen uttrycker att det skulle vara negativt med en  
övergripande huvudman. 

Det regionala samarbetet leds som nämnt av en styrgrupp. I Göteborgsregionen kallas denna istället för 
Vård- och omsorgscollegerådet inom Göteborgsregionen.62 I de regionala styrgrupperna ska arbetsgivarna 
vara i majoritet.63 I samtliga regionala VO-Colleges styrgrupper sitter enbart tjänstemän, utom i Jämtland där 
ordförande och vice ordförande är förtroendevalda politiker.64 

Det finns skilda uppfattningar om hur stort mandat de regionala styrgrupperna har. Vid några VO-College 
anses styrgruppen ha stort beslutande mandat,65 medan andra processledare efterfrågar större sådant.66  

Vad gäller politisk styrning av VO-College framkommer genom intervjuerna att detta tycks vara något som 
saknas vid de flesta college, efter det att politiken gett mandat för bildandet av ett college. I Södra Norrland 
finns utöver en regional styrgrupp en politiskt tillsatt grupp, som kallas ”Ledningsgrupp college”.67 Denna 
kan i viss mån jämföras med VOHJS-nämnden i Sörmland. I övrigt är Skaraborgs processledare den enda som 
uttrycker att politisk styrning förekommer, då från Kommunalförbundets sida.68

Ingen nämner att politiken lägger sig i för mycket, snarare efterfrågas ett större intresse för VO-College från 
politikernas sida och ett tydligare politiskt mandat.69 

52 Cider 2014; Vård- och omsorgscollege 2014g; Vård- och omsorgscollege 2014h.
53 Gripenlöf 2014.
54 Vård- och omsorgscollege 2014e. 
55 Vård- och omsorgscollege 2014d; Vård- och omsorgscollege 2014g-v.
56 Brusling 2014; Carlsson 2014; Gustafson 2014; Hagström 2014; Kajrup 2014; Martinsson 2014; Persson 2014; Pettersson 2014; Söderström 
2014. I Halland är regionen huvudman, i Skaraborg Kommunalförbundet, i Skåne Kommunförbundet, i Västmanland är Västmanlands kom-
muner och landsting (VKL) huvudman. De fem som har ett regionförbund som huvudman är Jämtland, Uppland, Värmland, Västerbotten och 
Örebro län. 
57 Säterberg 2014; Wikman 2014.
58 Flank Elffors 2014; Lindahl Petäjä 2014; Raninen Jansson 2014.
59 Allen 2014; Karlsson 2014. 
60 Carlsson 2014; Hagström 2014; Martinsson 2014.
61 Raninen Jansson 2014.
62 Allen 2014. 
63 Vård- och omsorgscollege 2014e. 
64 Persson 2014. 
65 Martinsson 2014; Wikman 2014.
66 Brusling 2014; Säterberg 2014.
67 Säterberg 2014. 
68 Martinsson 2014. 
69 Carlsson 2014; Säterberg 2014; Söderström 2014.  
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Det anses viktigt att något högre politiskt organ beslutar att VO-College i allmänhet, och frågorna i synnerhet, 
ska prioriteras för att något kraftfullt ska kunna ske.70 En person menar att det är viktigt att VO-College  
får mer mandat från politiken eftersom politikerna själva har svårt att styra mer då de befinner sig för lång 
från verksamhetsarbetet.71

När det gäller de regionala processledarna har de flesta sin anställning hos den organisation som är huvudman 
för college och således också hos en av de mer övergripande samverkansparterna.72 Detta lyfter många som 
positivt.73 Processledaren blir då mer oberoende och riskerar inte att enbart se till t ex den egna kommunen och 
det anses minimera risken för att jävsituation uppstår.74 Även processledaren i Stockholm respektive Södra 
Norrland som idag själva har sin anställning i en kommun tycker att det vore bättre om tjänsten var kopplad 
till exempelvis landstinget.75  

Bortsett från de VO-College där samtliga samverkande aktörer är huvudmän och de där de lokala VO-Collegen 
är det, så är det bara Värmland och Sörmland som har sin processledare anställd vid annan organisation än 
hos huvudmannen.76  

Det vanligaste är att processledartjänsten är på 50 %, vilket är fallet vid nio college.77 Vid fem college ligger 
tjänsten på under 50 %, Sörmland inkluderat.78 Vid VO-College Kronoberg respektive VO-College Örebro län är 
processledaren anställd på 100 %, vid VO-College Skåne på 75 %.79 

Flera processledare nämner att 50 % är det absolut minsta som är möjligt för att klara av det ansvar och de 
uppgifter som åligger en regional processledare.80 Det anses svårt att hinna med annan verksamhet än att 
bara gå på möten om man jobbar under 50 %.81 Några menar att varje regionalt VO-College borde ha en  
heltidsanställd processledare.82 Processledaren i Stockholm ser behov av i alla fall 60-70 % inom det egna  
colleget.83 Vid flera VO-College hade man till en början processledaren anställd på 100 % för att komma igång 
med verksamheten.84 

Vid tre regionala VO-College finns det ytterligare anställd personal. I Stockholm är en kommunikatör liksom 
processledaren anställd för VO-College på 20 %.85 Vid VO-College Göteborgsregionen finns en anställd som  
på 25 % enbart arbetar med fokus mot arbetsgivarna.86 Vid VO-College Örebro län finns en ungdoms- 
informatör anställd på 100 %, vilket innebär att det är detta college som har högst andel anställd personal 
med totalt två heltidstjänster. 87

Vad gäller årsbudgeten för de regionala collegen går hela eller i alla fall den största delen av denna till just 
personalkostnader vid samtliga college, utom i Dalarna där varken processledare eller budget finns för  
tillfället.88 Det som däremot skiljer sig är budgetens omfattning. Tyvärr har inte samtliga processledare kunnat 
svara på exakt hur mycket av den totala budgeten som går till personalkostnader och hur mycket som blir 
över till annan verksamhet.  

En processledare menar att det är viktigt att det finns en verksamhetsbudget vid sidan av finansieringen av 
tjänsten.89 VO-College Skåne samt VO-College Göteborgsregionen är de enda som har en verksamhetsbudget 

70 Säterberg 2014.
71 Söderström 2014.
72 Så är fallet i Halland, Jämtland, Skaraborg, Skåne, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västmanland samt Örebro.
73 Brusling 2014; Gustafson 2014; Kajrup 2014; Martinsson 2014; Pettersson 2014; Säterberg 2014; Wikman 2014.
74 Gustafson 2014; Pettersson 2014; Säterberg 2014.
75 Säterberg 2014; Wikman 2014.
76 Hagström 2014. 
77 Processledaren är anställd på 50 % i Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skaraborg, Södra Norrland, Värmland, Västerbotten, Västmanland
78 I Göteborgsregionen har processledaren 25 %, i Stockholm 20 %, i Uppland 40 % och i Östergötland 30 %.
79 Carlsson 2014; Kajrup 2014; Lindahl Petäjä 2014.
80 Gustafson 2014; Hagström 2014; Martinsson 2014; Pettersson 2014; Raninen Jansson 2014; Söderström 2014.
81 Hagström 2014.
82 Gustafson 2014; Martinsson 2014.
83 Wikman 2014.
84 Brusling 2014; Hagström 2014; Pettersson 2014; Wikman 2014. Så var fallet i Västmanland, Värmland, Halland och Stockholm.
85 Wikman 2014.
86 Allen 2014.
87 Carlsson 2014.
88 Raninen Jansson 2014.
89 Söderström 2014.
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vid sidan om budget för personalkostnader, vilken i båda fallen ligger på 200 000 kr/år.90 I övrigt är det  
VO-College Örebro län samt VO-College Stockholm som har störst budget, på 940 000 kr/år respektive 800 000 
kr/år.91 Bortsett från VO-College Uppland vars årsbudget är 244 000 kr,92 har de övriga VO-Collegen en års-
budget på mellan 400 000 kr och 644 000 kr.93   

Även beträffande vilka aktörer som är med och finansierar skiljer det sig mellan de olika collegen. Flera  
processledare lyfter vikten av att flera av samverkansparterna är med och finansierar VO-College,94 vilket 
också är fallet vid de flesta college.95 Det blir mer rättvist på så vis och man spår att det skulle leda till ett 
större engagemang från de olika aktörerna. Det är bara vid två college, Gävleborg och Uppland, som enbart 
en aktör finansierar, Region Gävleborg respektive Regionförbundet Uppsala län.96 Vid de VO-College som idag 
har någon slags gemensam finansieringsmodell är det enbart de offentliga aktörerna som bidrar, utom i  
Kronoberg där även de privata är med.97 En vanlig finansieringsmodell är att regioner, landsting, och  
kommuner bidrar utifrån invånarantal.98  

Flera regionala processledare pekar på vikten av långsiktighet beträffande finansieringen av VO-College, och 
menar att verksamheten drabbas om budget bara avsätts för korta perioder åt gången.99 En annan problematik 
som lyfts här har med finansiering genom bidrag att göra, som exempelvis ESF-medel, då pengarna bara 
räcker ett tag och sedan tar slut.100 

Avslutningsvis är det på sin plats att lyfta vad de andra regionala VO-Collegen åstadkommer. Av de genomförda 
intervjuerna framgår tydligt att collegesamverkan når en hel del positiva resultat runt om i landet. Precis som 
i Sörmland läggs vid de flesta andra college mycket arbete på att öka intresset för jobb och utbildning inom 
vård och omsorg genom marknadsföring på olika sätt.101 Även samverkan kring att ta fram gemensam hand-
ledarutbildning har visat sig vara ett vanligt förekommande arbete vid regionala college.102 Finansierings-
frågan nämns av några andra processledare som en fråga man jobbar med, men den tycks ingen annanstans 
ha utgjort en så stor del av det totala arbetet som vid VO-College Sörmland. 

Genom intervjuerna urskiljer sig två VO-College som något mer framgångsrika än övriga, VO-College Skåne 
samt VO-College Örebro län. Dessa två college har gemensamt att de var bland de första att bli certifierade 
och även att deras respektive processledare har en förhållandevis hög tjänstgöringsgrad.

I både Skåne och Örebro har man börjat implementera de nationella riktlinjerna för validering som har tagits 
fram och godkänts av VO-College nationellt, vilka är tänkta att först 2015 användas fullt ut i alla college.103  
De båda collegen jobbar även med handledarutbildning, VO-College Örebro anordnar även handledarträffar 
för dem som redan gått utbildningen. College i Örebro har dessutom tagit fram ett gemensamt APL-material 
för betyg och bedömning.104

VO-College Skåne jobbar vidare ”med alla former av samverkan mellan arbetsgivare och utbildare. Det gör 
att man får erfarenheter från varandra och att arbetsgivarna på så sätt kan bli mer attraktiva.”105 För att öka 
intresset för jobb och utbildning inom vård och omsorg ”marknadsförs vad yrket egentligen innebär, vård-
ambassadörer utbildas, college utvecklar och visar på karriärvägar så att det ska bli attraktivt att arbeta som 

90 Allen 2014; Kajrup 2014.
91 Carlsson 2014; Wikman 2014. I Örebro finns sparade medel som också används för att finansiera tjänsterna.
92 Söderström 2014.
93 Brusling 2014; Flank Elffors 2014; Gustafson 2014; Hagström 2014; Karlsson 2014; Martinsson 2014; Pettersson 2014; Persson 2014; Säter-
berg 2014. Kronoberg har hittills inte kunnat uppge årsbudgeten.
94 Brusling 2014; Gustafson 2014; Martinsson 2014; Raninen Jansson 2014.
95 VO-College Göteborgsregionen, Halland, Jämtland, Skaraborg, Skåne, Stockholm, Södra Norrland, Värmland, Västerbotten, Västmanland, 
Örebro län samt Östergötland finansieras av flera aktörer. 
96 Flank Elffors 2014; Söderström 2014.
97 Lindahl Petäjä 2014.
98 Vid VO-College Halland, Jämtland, Stockholm, Södra Norrland, Västerbotten, Västmanland, Örebro samt Östergötland finansierar man 
utifrån invånarantal.
99 Allen 2014; Hagström 2014; Martinsson 2014; Säterberg 2014; Söderström 2014.
100 Allen 2014.
101 Allen 2014; Brusling 2014; Carlsson 2014; Gustafson 2014; Hagström 2014; Kajrup 2014; Karlsson 2014; Raninen Jansson 2014; Pettersson 
2014; Säterberg 2014; Söderström 2014; Wikman 2014.
102 Allen 2014; Carlsson 2014; Hagström 2014; Kajrup 2014; Pettersson 2014; Säterberg 2014.
103 Carlsson 2014; Kajrup 2014; Vård- och omsorgscollege 2014x.
104 Carlsson 2014; Kajrup 2014.
105 Kajrup 2014.
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undersköterska.”106 Dessutom jobbar VO-College Skåne för att de som utbildar sig ska vilja stanna kvar inom 
yrket. Processledaren upplever att utbildningsanordnarna i större utsträckning har börjat se till arbetsgivarnas 
behov, genom det arbete som college åstadkommit. Vidare arbetar college i Skåne även med att försöka 
påverka riksdag och regering, just nu genom att få dem att ”öppna upp så att man ska kunna läsa vård- och 
omsorgsutbildning på Komvux även om man redan har ett gymnasiebetyg från annat program.”107  

VO-College i Örebro län arbetar med kvalitetsfrågan hos både utbildarna och arbetsgivarna för att öka intresset 
för jobben och utbildningarna.  Just nu läggs mycket arbete på att implementera kriterier för anställnings-
barhet som college i Örebro tidigare enats kring. Man ”förbereder också hospitering där lärare ska få vara ute 
i verksamheten och de från verksamheten ska används i undervisningen.”108 VO-College Örebro har sedan tre 
år tillbaka ”en regional kompetensdag för alla vårdlärare i länet varje år.”109 Tidigare i år var college med och 
arrangerade en deltävling till Yrkes-SM inom vård och omsorg i länet. Processledaren nämnder vidare att en 
viktig diskussion nu förs kring språkfrågan med SFI-lärarna, då det är många som kommer ut från  
utbildningarna och inte är anställningsbara pga. språkproblem. VO-College Örebro jobbar också med  
jämställdhets- och mångfaldsfrågor, exempelvis har man deltagit i Örebros årliga Pridefestival. 

4 HUR KAN UTBILDNINGARNA OCH JOBBEN BLI MER ATTRAKTIVA?
Det övergripande syftet med VO-College såväl nationellt, regionalt och lokalt är att säkra kompetens- 
försörjningen inom vården och omsorgen. En viktig förutsättning för detta är att få utbildningarna och jobben 
mer attraktiva. Intervjupersonerna i denna förstudie lyfter flera exempel på hur VO-College kan jobba för att 
höja statusen på vård- och omsorgsyrkena. Vid flera college försöker man idag lyfta yrkena genom att vända 
den negativa mediabilden och istället förmedla en positiv bild.110 Några nämner att personer som redan jobbar 
inom vården och omsorgen och som trivs kan få vara med och förmedla en positiv bild.111 Med andra ord jobbar 
collegen för att ändra attityden till yrkena. Statusen kan även höjas genom att synliggöra kompetenser 
menar någon, genom att visa att inte vem som helst kan ha dessa jobb.112 Andra frågor collegen arbetar med 
för att försöka höja yrkenas status är att kvalitetssäkra arbetsplatserna, visa vilka karriärvägar som finns inom 
yrkena samt tydliggöra att det går att få högskolekompetens från gymnasiets vård- och omsorgsprogram.113 

De flesta frågor som intervjupersonerna anser kan höja statusen är dock inte sådant som VO-College direkt 
kan jobba med, utan snarare frågor för arbetsgivarna. Det handlar då främst om högre löner,114 bättre arbets-
villkor och arbetsmiljö,115 möjlighet att jobba heltid,116 samt stärkt ledarskap.117  

Vad mer precist de offentliga arbetsgivarna kan göra för att skapa attraktivitet för vård- och omsorgsyrkena är 
att marknadsföra sig på olika sätt och försöka synas mer, t ex på olika mässor.118 Det anses även viktigt att de 
ser människors kompetens istället för deras hinder, t ex att kunna tänka sig att anställa en person trots språk-
brist och då se till att utbilda den personen.119 Flera menar också att arbetsgivarna måste tänka attraktivitet och 
försöka vara goda förebilder som arbetsgivare. Delade turer är t ex inte så attraktivt.120 Yrkenas attraktivitet 
gynnas inte heller av att så många går på timmar år ut och år in utan att få en fast anställning, därför måste 
de offentliga arbetsgivarna se till att erbjuda trygga anställningar.121 Någon menar vidare att de offentliga 

106 Ibid.
107 Ibid.
108 Carlsson 2014.
109 Ibid.
110 Andersson 2014a; Brusling 2014; Carlsson 2014; Cider 2014; Gustafson 2014; Hagström 2014; Kajrup 2014; Pettersson 2014; Raninen 
Jansson 2014.
111 Cider 2014; Söderström 2014.
112 Wikman 2014.
113 Allen 2014; Brusling 2014; Carlsson 2014; Cider 2014; Grundström Jansson 2014; Kajrup 2014; Martinsson 2014; Pettersson 2014; Söder-
ström 2014; Wikman 2014.
114 Allen 2014; Andersson 2014b; Grundström Jansson 2014; Martinsson 2014; Söderström 2014; Wikman 2014.
115 Allen 2014; Martinsson 2014; Söderström 2014;
116 Säterberg 2014.
117 Martinsson 2014.
118 Cider 2014; Gustafson 2014.
119 Andersson 2014b.
120 Kajrup 2014.
121 Pettersson 2014.



13

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SÖRMLAND 

arbetsgivarna borde garanterar att de ungdomar som väljer att utbilda sig får jobb efteråt.122 Det är också av 
vikt att de erbjuder bra APL och är duktiga på att ta emot elever.123 Någon menar slutligen att de offentliga 
arbetsgivarna borde erbjuda fler sommarjobb.124  

När det vidare gäller huruvida kommuner och landsting kan göra en gemensam plan för introduktion i 
omsorgsyrkena lyfter de flesta av intervjupersonerna VO-College som ett bra sådant exempel. Att de offentliga 
arbetsgivarna gör gemensamma saker anses viktigt då det visar att de kan samarbeta.125 College kan t ex 
jobba för att kommuner och landsting samordnar kring den verksamhetsförlagda utbildningen.126 Två andra 
exempel lyfts från VO-College Värmland. Vd:n nationellt berättar att kommunerna och landstinget där har 
samordnat kring prova-på-veckor på sommaren, genom att ungdomar dels fått besöka det gymnasiala vård- 
och omsorgs-programmet, dels fått vara med i både landstingets och den kommunala verksamheten.127 Det 
andra exemplet är att kommunerna och landstinget i Värmland producerat en gemensam reklamfilm med 
information till ungdomar.128

Traineeprogram lyfts vidare av flera som betydelsefullt för att öka attraktiviteten.129 Exempelvis lyfts yrkes-
introduktionsavtalen som är tecknade nu som en sådan form.130 Vd:n menar att ”de är bra för att ge en trygghet i 
yrkesrollen. När man är klar med utbildningen har man ju bara varit i verksamheten på sin APL och då med 
handledare. Introduktionsavtalen är bra som en ettårig introduktion där man får lite mer kompetens- 
utveckling och handledning. De ska sedan gå över till tillsvidareanställning. Avtalen kan på så sätt visa att 
utbildningarna leder till jobb.”131 Vidare framhålls att trainee kan vara bra för människor med språk- 
svårigheter.132 Några kritiska röster finns dock beträffande trainee. En person menar att det passar bättre 
inom andra branscher än inom vården och omsorgen.133 En annan person tror inte att sådana program kan 
locka folk till vården, eftersom de som är i ett traineeprogram redan har valt att utbilda sig.134 

Avslutningsvis kan nämnas att flera pekar på vikten av att redan i grundskolan jobba för att öka attraktiviteten 
för jobben och utbildningarna inom vård och omsorg. Det framkommer att det saknas ett aktivt arbete för 
detta och att det går att göra mycket mer. Exempel på sådant som saknas är tillräcklig kunskap hos studie- 
och yrkesvägledarna.135 Dessa anses sakna tillräcklig kunskap om hur det nya vård- och omsorgsprogrammet 
ser ut, t ex att det fortfarande går att göra programmet högskoleförberedande.136 Några upplever också att 
somliga studie- och yrkesvägledare har en negativ attityd till utbildningarna och jobben som de förmedlar till 
eleverna.137 Eftersom även en del föräldrar har en negativ attityd till jobben och utbildningarna tycker en person 
att grundskolan borde marknadsföra mer mot dem.138 Det anses också vara för lite PRAO på högstadiet.139 
Vidare anser några att arbetsgivarna och utbildningsanordnarna inom vård och omsorg i större utsträckning 
borde få komma och marknadsföra sig i grundskolan.140 Vad som mer teoretiskt anses saknas i grundskolan 
är bättre arbetsmarknadskunskap och ett hälsoämne. Arbetsmarknadskunskap, t ex kring vilket kompetens-
behov som finns, borde ges för att eleverna lättare ska kunna välja till gymnasiet. Eleverna borde också få 
bättre kännedom om att det finns många olika inriktningar inom branschen.141 Ett hälsoämne i grundskolan 
skulle kunna öka intresset för kroppen och människan och därigenom öka intresset för jobben och  
utbildningarna inom vård och omsorg.142

122 Andersson 2014b.
123 Martinsson 2014.
124 Ibid.
125 Pettersson 2014.
126 Söderström 2014.
127 Cider 2014.
128 Hagström 2014.
129 Allen 2014; Andersson 2014b; Brusling 2014; Cider 2014; Grundström Jansson 2014; Gustafson 2014; Hagström 2014; Kajrup 2014; Mar-
tinsson 2014; Säterberg 2014.
130 Carlsson 2014; Cider 2014; Söderström 2014.
131 Cider 2014.
132 Hagström 2014.
133 Wikman 2014.
134 Pettersson 2014.
135 Brusling 2014; Cider 2014; Gustafson 2014.
136 Cider 2014; Säterberg 2014.
137 Gustafson 2014; Säterberg 2014.
138 Pettersson 2014.
139 Allen 2014; Andersson 2014b; Cider 2014; Grundström Jansson 2014; Martinsson 2014; Pettersson 2014.
140 Allen 2014; Hagström 2014.
141 Carlsson 2014; Söderström 2014.
142 Martinsson 2014.
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5 FÖRSLAG
Mot bakgrund av nulägesbeskrivningen och omvärldsbeskrivningen som presenterats ovan och som grundar 
sig på intervjuer med ansvariga för VO-College nationellt, i Sörmland samt vid de andra regionala collegen, 
ska vi avslutningsvis presentera vårt förlag på hur den långsiktiga finansieringen kan lösas. För att VO-College 
Sörmland i framtiden ska kunna nå den önskade effekten att kunna bidra till att säkra kompetens- 
försörjningen i länet, föreslår vi följande:

-  att processledaren anställs på minst 50 %

-  att samtliga medverkande kommuner samt landstinget är med och bidrar till finansieringen,  
 lämpligen utifrån invånarantal

Samtliga tre personer som intervjuats i Sörmland anser att processledaren borde vara anställd på heltid, 
medan flera av de andra processledarna anser att 50 % är minimum. En möjlighet är att, liksom processledaren 
i Sörmland föreslår, till en början ha tjänsten på 100 % för att kunna komma igång med arbetet och sedan 
sänka tjänstgöringsgraden något. Oaktat vilket är det av stor vikt för verksamheten att ett långsiktigt beslut 
fattas gällande finansieringen av VO-College Sörmland, inte minst för att kunna börja jobba med de utvecklings-
planer som finns.  

Fler av de involverade aktörerna borde också vara med och finansiera VO-College, i synnerhet då bristande 
delaktighet från somliga aktörer lyfts som ett problem i Sörmland. En gemensam finansieringsmodell skulle kunna 
bidra till ett större intresse och engagemang från de olika aktörerna. De regionala college som har en liknande 
finansieringsmodell lyfter detta som fördelaktigt och ingen enskild aktör behöver då stå för hela kostnaden. 
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