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Förord 

Sluta kalla oss hjältar!  

Hälften av cheferna i vård och omsorg har det senaste året övervägt att lämna sektorn helt. Det 

framkommer i LiVOs undersökning bland 2 000 chefer i vård och omsorg från juni månad i år.  

”Det ska vara värt något att jobba med människor. Applåder och hyllningar räcker inte långt i ett läge 

där man pressats till att gå över sin egen gräns för vad man egentligen orkar. Det är mer ett hån mot 

varje individ som arbetar i vården. 

Man inte kan behandla personal hur som helst. Det finns en gräns för vad personalen klarar av och 

när man överskridit den lämnar de sitt arbete i vården, antingen för att de blivit sjuka av sitt arbete 

eller av ren självbevarelse.” 

Så skriver en chef i LiVOs undersökning.  Här framkommer att nära var femte chef inte kan 

rekommendera andra ett chefsjobb i vård och omsorg.   

”För lite stödfunktioner gör arbetsbelastning enorm. Att bara leverera och inte få möjlighet till 

återhämtning gör uppdraget tufft. Att ständigt stå i skottlinjen och inte få arbeta med utvecklingen.” 

Om inte chefen själv kan rekommendera sitt jobb och överväger att lämna, hur bra ambassadör för 

arbetsplatsen är chefen då för sina medarbetare? 

Flera chefer i undersökningen vittnar om att de betraktas som en grupp som arbetar i en gräddfil och 

därför inte behöver omfattas av en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren pratar om chefsrollen som frivillig 

och att om det inte passar så finns andra jobb.    

”Som chef uppfattas man sällan även som medarbetare. Risk att man alltid tänker på andra men 

glömmer sig själv (vem kommer ihåg chefens arbetsmiljö?).” 

Forskare och myndigheter är överens om att alltför många chefer har så många direktrapporterande 

medarbetare att det får negativa konsekvenser för arbetets kvalitet och medarbetarnas hälsa. 

Larmrapporterna har duggat tätt. Därför är det direkt oroväckande att ytterst få chefer tror att 

personalgrupperna kommer minska de närmaste åren.  

Trenden tycks alltså peka mot rakt motsatt håll i förhållande till kunskap och forskning om lämplig 

storlek på personalgrupper. 

Hur ska vi klara chefsförsörjningen i vård och omsorg? Den behöver öka för att hålla jämna steg med 

en växande andel äldre i befolkningen och större medicinska möjligheter att bota sjukdomar.   

Det är dags att det svenska samhället och våra folkvalda politiker uppvärderar ledarskapets betydelse 

för en god och effektiv vård och omsorg.  

 

Jenny Wibacke, 

Ordförande i LiVO, Ledarna inom Vård och Omsorg  
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Sammanfattning 
Undersökningen bland 2 000 chefer i vård och omsorg från juni 2021 visar i korthet att:  

• 49 % har det senaste året övervägt att lämna sektorn för att arbeta i en annan bransch. 

o Av cheferna i äldreomsorgen har 54 % övervägt att lämna.  

o Av första linjens chefer har 53 % övervägt att lämna.  

• 4 av 10 chefer vill inte rekommendera andra att satsa på chefsyrket.  

• De tre vanligaste skälen till chefernas missnöje handlar om arbetsbelastning, 

personalgruppernas storlek och lönen.  

• Bara 1 av 10 chefer bedömer att antalet direktrapporterande medarbetare kommer att 

minska de närmaste åren.  

• Bland första linjens chefer, där de största personalgrupperna finns, bedömer en tredjedel att 

personalgruppernas storlek ökar.  
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Om undersökningen 
Under juni 2021 genomförde fackförbundet Ledarna en webbaserad undersökning bland 

medlemmarna i branschföreningen Ledarna inom vård och omsorg, LiVO. Samtliga ca 8 000 

medlemmar fick möjlighet att svara. Drygt 2 000 medlemmar, cirka 25 procent, valde att besvara 

hela enkäten.  

I enkäten ställdes bland annat frågor om kompetensförsörjning och hur cheferna själva uppfattar 

yrkets attraktivitet.  

Bland medlemmarna som besvarat enkäten arbetar 55 procent inom hälso- och sjukvård, 22 procent 

i äldreomsorgen och sju procent i annat socialtjänstområde än äldreomsorg. Ytterligare 13 procent 

av respondenterna har angivit att de arbetar i annat område inom vård och omsorg. Två procent har 

angivit att de inte arbetar inom vård och omsorg exempelvis för att de tidigare gjort det men inte 

hunnit byta branschförening inom Ledarna.  

Drygt hälften (55 procent) av respondenterna arbetar som första linjens chef och en knapp fjärdedel 

(23 procent) som mellanchef. Åtta procent svarar att de arbetar i verksamhets- eller företagsledande 

ställning, sex procent som högre chef och tre procent i en annan chefsroll. Bland respondenterna 

arbetar fem procent för närvarande inte som chef. 

Av de svarande är 84 procent kvinnor och 16 procent män. Nära hälften av respondenterna har mer 

än tio års chefserfarenhet och 29 procent har varit chefer i mer än 15 år.  

En mycket stor majoritet (97 procent) av de som svarat har medarbetaransvar. Drygt sex av tio chefer 

har fler än 20 direktrapporterande medarbetare och fyra av tio har fler än 30. Antalet direkt 

underställda medarbetare fördelar sig enligt nedan: 

1 – 10 medarbetare  14 % 

11 – 20 medarbetare  18 % 

21 - 30 medarbetare  23 %  

31 – 40 medarbetare  20 % 

41 – 50 medarbetare 10 % 

51 – 75 medarbetare     7 % 

76 eller fler medarbetare     4 % 

 

De största personalgrupperna återfinns bland första linjens chefer. Bland dem fördelar sig antalet 

direkt underställda medarbetare enligt nedan: 

1 – 10 medarbetare    5 % 

11 – 20 medarbetare  15 % 

21 - 30 medarbetare  30 %  

31 – 40 medarbetare  26 % 

41 – 50 medarbetare 13 % 

51 – 75 medarbetare     8 % 

76 eller fler medarbetare     3 % 
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Bara en av tio chefer förväntar sig färre medarbetare 
Sjukvårdens och omsorgens bemanning och kompetensförsörjning är centrala frågor. Vi bad cheferna 

bedöma hur de tror att kompetensförsörjning kommer att se ut de närmaste åren där de arbetar i 

dag, både vad gäller antalet chefer och antalet medarbetare.  

 

 

Diagram 1: Bara en av tio chefer förväntar sig färre medarbetare.  

 

Personalgruppernas storlek är en het fråga i sektorn. Sedan länge anser forskare och myndigheter att 

alltför många chefer har så många direktrapporterande medarbetare att det får negativa 

konsekvenser för arbetets kvalitet och människors hälsa. Därför är det direkt oroväckande att bara 

en av tio chefer tror att personalgrupperna kommer minska de närmaste åren. Hälften av cheferna i 

undersökningen förväntar sig ingen förändring mot i dag och var tredje chef att de kommer att ha 

fler direktrapporterande medarbetare än i dag. Trenden tycks alltså peka mot rakt motsatt håll i 

förhållande till kunskapen om lämplig storlek på personalgrupper.  

Personalgruppernas storlek går hand i hand med frågan om antalet chefer. Om vården och omsorgen 

ska lyckas minska de mycket stora personalgrupperna behöver antalet chefstjänster bli fler.  

När vi granskar skillnader mellan de olika arbetsområdena inom vård och omsorg kan vi se att 

äldreomsorgens chefer i högre grad tror att de inom de närmaste åren kommer att ha färre 

direktrapporterande medarbetare. Det är också den chefsgrupp i undersökningen som i minst 

utsträckning tror att de kommer att ha större personalgrupper än i dag.  
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Diagram 2: Äldreomsorgen är något mer positiva till framtiden vad gäller personalgruppernas storlek. 

 

Det finns också tydliga skillnader mellan de olika chefsnivåerna när det gäller förväntad storlek på 

personalgrupperna de närmaste åren.  
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Diagram 3: Första linjens chefer förväntar sig oftare fler medarbetare 

 

Ju lägre chefsnivå desto fler chefer förväntar sig fler medarbetare. Bland första linjens chefer tror 35 

procent att de kommer att fler medarbetare medan i högsta chefsnivån svarar 25 procent så. 

Däremot svarar de högre cheferna oftare att de tror på samma antal medarbetare som idag. 61 

procent av de högre cheferna svarar så, att jämföra med 49 procent bland första linjens chefer och 

mellanchefer.  
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Frågan om antal medarbetare hänger nära samman med antalet chefer. För att personalgrupperna 

ska kunna bli mindre behövs fler chefstjänster. Därför frågade vi även cheferna vad de förväntade sig 

i termer av antal chefstjänster de kommande åren.  

 

 

Diagram 4: Sju av tio chefer tror inte att det blir fler chefstjänster de närmaste åren.  

 

Det visar sig att i frågan om antal chefstjänster så är cheferna något mer positiva än i frågan om 

antalet medarbetare.  

18 procent tror att fler chefer kommer att anställas i verksamheten de närmaste åren. Drygt hälften, 

56 procent, tror att antalet chefstjänster kommer att vara oförändrat och 16 procent att de kommer 

att minska. Det innebär att en klar majoritet, sju av tio, inte tror att cheferna blir fler de närmaste 

åren.  

Precis som i föregående fråga är cheferna i äldreomsorgen något mer optimistiska om att antalet 

chefer kan bli fler. I den här chefsgruppen tror var fjärde chef, 25 procent, att det kommer att 

anställas fler chefer. Att jämföra med 16 och 19 procent i de andra chefsgrupperna.   
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Diagram 5: Äldreomsorgens chefer är mest optimistiska om att det kan bli fler chefstjänster.  

 

När det gäller antalet chefstjänster har vi inte kunnat se signifikanta variationer mellan de olika 

chefsnivåerna.  

Chefsrollens attraktivitet är låg 
Efter 15 månader med pandemi har många chefer och medarbetare pressats till sitt yttersta på 

arbetet. För att få veta om det innebär att chefer kommer på att överge chefsrollen frågade vi om de 

det senaste året övervägt att sluta som chef och gå till en annan tjänst inom vård eller omsorg.  
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Diagram 6: Fyra av tio chefer överväger att sluta som chef  

 

Ja, svarar 40 procent av cheferna, jag har övervägt att sluta som chef. Störst är risken att chefer 

slutar i hälso- och sjukvård samt bland första linjens chefer.  

 

Diagram 7: Flest hälso- och sjukvårdschefer vill sluta som chefer.  
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I diagram sju kan vi se att det är något fler chefer i hälso- och sjukvården som övervägt att sluta som 

chef. Här svarar 44 procent ja på frågan medan övriga arbetsområden ligger på 37 respektive 31 

procent.  

 

Diagram 8: Första linjens chefer är mest benägna att sluta som chefer  

 

Som framgår av diagram åtta är första linjens chefer överrepresenterade bland de som överväger att 

lämna chefsrollen. Nästan hälften av dem har funderat på det senaste året. Motsvarande siffra bland 

mellanchefer är 34 procent och de två högsta chefsnivåerna ligger på 24 respektive 27 procent.  

I ytterligare en fråga fick cheferna svara på om de även funderat på att lämna vård- och 

omsorgssektorn helt och hållet.  

 

Diagram 9: Hälften av cheferna funderar på att lämna vård och omsorg helt.  
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Hälften av cheferna har det senaste året även funderat på att lämna vård- och omsorgssektorn för 

att söka sig till en annan bransch.  

 

 

Diagram 10: Äldreomsorgens chefer är mest benägna att lämna sektorn.  

 

När det gäller risken för chefsflykt från vård- och omsorgssektorn är det äldreomsorgen som är något 

mer utsatt än de andra arbetsområdena. Här svarar 54 procent ja på frågan om de funderat på att 

lämna sektorn. Det kan jämföras med 47 procent bland hälso- och sjukvårdscheferna som i minst 

utsträckning funderar på att lämna sektorn. I de andra arbetsområdena ligger motsvarande siffra på 

50 och 53 procent.  

När det gäller chefsnivåerna är det återigen första linjens chefer som vittnar om det största 

missnöjet. Bland dem har drygt hälften, 53 procent, övervägt att lämna sektorn helt. Det kan 

jämföras med lägre siffror för de högre chefsnivåerna som ligger på 46 och 38 procent. Även gruppen 

’annan typ av chef’ ligger högt och nära första linjens chefers andel.  
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Diagram 11: Första linjens chefer är mest benägna att lämna sektorn.  

 

Många kan inte rekommendera andra ett chefsjobb 
Vi lever i en tid där människors rekommendationer till varandra spelar en stor roll. Vi lyssnar och litar 

hellre till någon i vår närhet än låter oss påverkas av potentiella arbetsgivares budskap. Hur chefer 

tänker och tycker kring en chefsroll i vård och omsorg får därför stor effekt på andra. Vi frågade 

cheferna om de skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket inom vård och omsorg. 

 

Diagram 12: Fyra av tio chefer kan inte rekommendera chefsjobbet.  
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Drygt hälften, 59 procent, svarar att de gärna rekommenderar chefsyrket. 18 procent av cheferna 

kan inte rekommendera andra att satsa på chefsyrket inom vård och omsorg. 23 procent av dem vill 

inte ta ställning. Det innebär att fyra av tio chefer inte tydligt kan rekommendera andra att satsa på 

en chefskarriär.  

Återigen ser vi samma mönster som i andra frågor nämligen att äldreomsorgens chefer och första 

linjens chefer är minst benägna att rekommendera sina jobb till andra.  

 

Diagram 13: Äldreomsorgens chefer är minst benägna att rekommendera sitt jobb till andra.  

 

Bland äldreomsorgens chefer svarar drygt hälften, 51 procent, ja på frågan men drygt en fjärdedel, 

26 procent, kan inte tänka sig att rekommendera sitt jobb till andra. Det är väsentligt högre än bland 

cheferna i hälso- och sjukvård där 16 procent svarar nej.  
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Diagram 14: Första linjens chefer är minst benägna att rekommendera jobbet till andra.  

 

När vi fördelar svaren per chefsnivå ser vi att det i första hand är första linjens chefer som är 

tveksamma till att rekommendera sitt jobb. I den här chefsgruppen kan bara drygt hälften, 52 

procent, rekommendera sitt jobb. Det kan jämföras med 66 procent och högre för samtliga de andra 

chefsnivåerna. Störst är viljan att rekommendera chefskarriären bland de högre cheferna där 70 

procent svarar ja på frågan.  

Bland första linjens chefer svarar drygt var femte chef, 21 procent, att de inte kan rekommendera 

jobbet de har och 27 procent av dem väljer att inte ta ställning.  
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Arbetsbelastning det vanligaste skälet till att inte rekommendera 
De 18 procent chefer som i den totala svarsgruppen svarade nej på frågan om att kunna 

rekommendera sitt jobb, fick i fritext svara på vilka de främsta skälen till deras svar var. 293 chefer 

svarade.  

De främsta skälen är:  

• Arbetsbelastning - nämns i 77 av de 293 svaren 

• Personalgruppernas storlek – nämns i 68 av svaren  

• Lön/löneutveckling/ersättning – nämns i 56 av svaren 

• Bristande stöd/mängden administration – nämns i 53 av svaren  

• Stress/krav/psykisk ohälsa – nämns i 39 av svaren  

• Resurser/politiska beslut – nämns i 30 av svaren  

• Ansvar, roll, mandat, innehåll i arbetsuppgifter – nämns i 28 av svaren  

• Förutsättningar för att leda/göra ett bra jobb – nämns i 28 av svaren  

 

 

Diagram 15: Arbetsbelastning är det vanligaste skälet till att chefer inte kan rekommendera jobbet. 

 

Här följer ett urval av hur cheferna formulerar sina skäl till att inte kunna rekommendera en 

chefskarriär inom vård och omsorg.  

”Låg lön i förhållande till ansvar och arbetsbelastning. Ett ledarskap där jag inte kan vara mig själv. 

Högsta ledningen har visat närmast förakt för medarbetarna och som chef har jag inte kunnat 

påverka utan som arbetsgivarrepresentant fått försvara mycket i högsta ledarskapet som jag inte tror 

på och kan stå för. Väljer nu att avsluta mitt chefskap inom regionen.” 
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”Den marginella löneutvecklingen. Som chef uppfattas man sällan även som medarbetare. Risk att 

man tänker alltid på andra men glömmer sig själv (vem kommer ihåg chefens arbetsmiljö?).” 

”För stora personalgrupper, för lite tid, hög arbetsbelastning, stressig, mer och mer krav och mindre 

och mindre resurser.” 

”För lite stödfunktioner gör arbetsbelastning enorm. Att bara leverera och inte få möjlighet till 

återhämtning gör uppdraget tufft. Att ständigt stå i skottlinjen och inte få arbeta med utvecklingen.” 

”Oerhört mycket administrativt arbete och väldigt lite kontakt med mina medarbetare. Känns ibland 

som det är viktigare att allt dokumenteras än att få utöva ett närvarande ledarskap och utveckla sin 

personalgrupp. (Enhetschef i kommun)” 

”Det saknas tillräckliga stödfunktioner och tydlighet i ramar för att kunna avgränsa sitt arbete och 

fokusera på just ledarskapet. Det är alldeles för mycket tid som läggs på administration och att få 

svar även på enklare frågor.” 

”För hög arbetsbelastning, man ser inte till chefens arbetsmiljö, för stor personalgrupp, för dålig lön!” 

”Begränsade ekonomiska resurser. Stora grupper medarbetare att ansvara för. Stress att få ekonomi, 

verksamhet, kvalitetsarbete samt personalstöd att fungera.” 

”Lite stöd i svåra situationer. Man är som en pinata som blir sparkad på både uppifrån och nerifrån.” 

”Som chef "sliter" man för medarbetarnas arbetsmiljö och lön men ingen sliter för cheferna. Man 

arbetar mer än medarbetarna, känner sig aldrig helt ledig, får mindre i lönekuvertet än 

medarbetarna som går hem efter dagens slut och är lediga.” 

”Det är extremt tunga chefsjobb. Ofta med otydlighet kring vad som ska göras och politiska mål som 

strider mot vad som egentligen genererar kvalitet och god ekonomi.” 

”För många medarbetarna. Dåligt administrativt stöd. Man gör allt från att beställa persienner till att 

ta hand om psykisk ohälsa hos medarbetare.” 

”De senaste åren har alltid blivit så toppstyrt och mitt handlingsutrymme har krympt. finns inget 

utrymme för eget tänkande. man blir konstant överkörd. kan inte påverka.” 

”För många underställda medarbetare = omöjligt hinna vara en bra ledare. Otymplig och kostsam 

administrativ överbyggnad. Stödfunktioner som fungerar dåligt. Kräver mer rapportering än ger stöd. 

Lönenivån.” 

”För stora arbetsgrupper. För mycket ansvar över medicinska, rehabiliteringsmässiga och för 

patienten livsviktiga frågor samtidigt med orimliga krav på strategitänk, vara närvarande för 35-40 

personer och feedbacka regelbundet för att medarbetare ska vara nöjda/stanna kvar. Man ska vara 

vaktmästare, arkitekt, rekryterare, it-support och ordna roliga temadagar och vara innovatör. Seriöst, 

vilken annan bransch än vården skulle acceptera dessa arbetsvillkor?” 

”Känns inte som positivt yrke för hälsa o välmående.” 

”Ansvaret och de krav som ställs har ingen koppling till de faktiska resurser du har till ditt förfogande, 

ersättningen är dålig och arbetsbeskrivningen utökas utan motsvarande kompensation.” 
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Slutsatser 
Undersökningen visar att efter en lång tids pandemi står kompetensförsörjning av chefer till vård och 

omsorg inför rejäla utmaningar. Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) behövs drygt 28 000 

fler chefer fram till år 2026. Men många av de 2000 cheferna i undersökningen överväger inte bara 

att sluta som chefer; hälften av dem funderar på att lämna sektorn helt.  

Det kan vara lätt att använda Covid -19 som ursäkt och tänka att det är naturligt att cheferna 

misströstar efter en extrem och långvarig pandemirelaterad arbetstopp. Men pandemin har bara 

ytterligare förstärkt de brister som funnits mycket länge och som myndigheter och forskare pekat på 

långt innan pandemin bröt ut.  

Det rör sig om brister som inte försvinner bara för att vi återgår till hur det var före våren 2020. 

Exempelvis pekar chefernas svar på att arbetsmarknadens i särklass största personalgrupper kommer 

att bestå. Där de största personalgrupperna finns, bland första linjens chefer, där gör drygt en 

tredjedel bedömningen att personalgrupperna till och med kommer att bli större de närmaste åren. 

När det gäller personalgruppernas storlek går trenden alltså i motsatt riktning mot vad forskning och 

myndigheter pekar på som viktiga förbättringsområden.  

Redan innan pandemin var det svårt att hitta personal med rätt kompetens. Nu är den tid som chefer 

får lägga ned på rekrytering ännu större och förstärks av stora pensionsavgångar. I delar av vården 

och omsorgen är personalomsättningen bland chefer stor.   

Det har visserligen länge funnits ett starkt behov av att förbättra arbetsvillkoren för chefer i vård och 

omsorg. Men om många av cheferna fram till i dag kämpat på ändå, därför att de upplever sitt arbete 

som meningsfullt och är lojala med sjuka och gamla, så kan ett och ett halvt år av pandemi vara det 

som får droppen i bägaren att rinna över.  

De ansvariga bör ta chefernas missnöje på största allvar och inse ledarskapets värde. Chefernas 

arbetsvillkor och arbetsmiljö får direkt påverkan på om samhällets välfärdsresurser används på 

effektivast möjliga sätt. Det påverkar hur medarbetare mår och presterar samt förmågan att leverera 

en god vård och omsorg. 

Det behövs mindre personalgrupper, mer stödfunktioner och en ersättning i linje med rollen.  

Tyvärr är det svårt att dra någon annan slutsats än att de politiskt ansvariga inte inser ledarskapets 

värde och chefernas roll för att Sverige ska kunna fortsätta ha en vård och omsorg i världsklass.  

Det är hög tid att uppvärdera ledarskapets värde i välfärdssektorn.  
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Om Ledarna inom vård och omsorg - LiVO 
Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, är en branschförening som samlar Ledarnas medlemmar inom 

vård, omsorg och socialtjänsten, totalt över 8 000 chefer. Föreningen startade 2011 och har i 

uppdrag att belysa vikten av ett professionellt och hållbart ledarskap inom vård- och omsorgssektorn. 

Ambitionen är att vara chefers och medias naturliga samtalspartner för frågor som rör ledarskap 

inom vård och omsorg.  

Föreningen vänder sig till alla chefer inom kommun, landsting och privata aktörer som arbetar enligt 

HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). 

LiVOs verksamhetsidé är att:  

• Belysa vikten av ett professionellt och hållbart ledarskap i vård- och omsorgssektorn.  

• Bidra till att bibehålla lusten att vara chef.  

• Vara ett självklart val för chefer på alla nivåer inom vård och omsorg. 
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Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO, är en branschförening inom fackförbundet Ledarna med drygt 

8 000 medlemmar.  

LiVO c/o Ledarna, box 120 69, 102 22 Stockholm, tel 08 – 598 99 000, www.ledarna.se 


