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Hälso- och sjukvården i Region Stockholm  2040 Ledarskap

Begreppet ledarskap
Ledarskap är ett brett och mångtydigt begrepp utan en enda 
eller enkel definition. En sammanställning av forskning 
från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att 
det inte finns ett bästa sätt att leda i hälso- och sjukvården 
utan att ledarskapet måste anpassas till organisationens 
och medarbetarnas behov. Det finns dock stöd i forskningen 
för att ledarskap har stor betydelse för organisationers och 
medarbetares hälsa. Forskning visar även att ledarskap och 
organisationskultur är tätt sammankopplade och att det är 
en viktig uppgift för ledare att bygga och bära en organisa-
tionskultur som stödjer önskade arbetssätt. 

Chefer inom Region Stockholm
2017 fanns det 2 333 chefer inom Region Stockholm, 73% 
var kvinnor och 27% var män. Det totala antalet chefer har 
ökat med 18%, jämfört med 2008. Denna ökning ses särskilt 
bland 1: a linjens chefer som under denna period ökade i 
antal från 1 299 till 1 888 (43%). Andra chefsgrupper förblev 
mer eller mindre oförändrade i antal eller minskade lite 
(figur 1). 

Mellan 2008 och 2015 fanns det fler män än kvinnor i den 
högsta chefspositionen, så kallade AA-chefer (figur 1). 2016 
var andelen män/kvinnor densamma, men 2017 hade kvin-
norna blivit fler än männen (53% vs 47%). Generellt fanns 
det fler kvinnor än män i chefspositioner, omkring 70%, 
under perioden 2008–2017.  

Hälso-och sjukvårdsförvaltningen har elva avdelningar. 
Sju av dem leds idag av kvinnor. Likaså har majoriteten av 
enheterna en kvinna som chef. 

Vårdförbundets nationella chefs- och ledarenkät 2018  
visar att 40% av chefs- eller ledarmedlemmarna i Vård-
förbundet i hela landet som svarade på enkäten var mellan 
50 och 59 år gamla. I samma enkät visade det sig att de flesta 
cheferna, cirka 30%, hade ansvar för 20–29 personer och 
över 40% hade ansvar för 30 eller fler personer (figur 2).

2016 och 2017 mättes chefsstödsindex och ledarskaps-
index i Region Stockholms medarbetaruppföljning. Under 
båda åren låg chefsstödsindexet på 77, vilket betyder att de 
flesta chefer tycker att de har goda förutsättningar att utföra 
sitt ledarskap. Resultatet visar vidare att 77% av  

cheferna har ett ledarskapsindex på minst 70. Det är en 
ökning med 3 % från 2016. Andelen chefer som hade ett 
ledarskapsindex på 49 eller mindre låg 2013 på 3%. Det låga 
indexet har ofta rapporterats hänga ihop med särskilda om-
ständigheter, som till exempel omorganisationer. 
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Figur 1. Antal och andel chefer på olika nivåer fördelat på kön
 inom Region Stockholm*

■ AA ■ BA ■ BB ■ BC ■ C Totalt

*) Med chef menas person med personal-, budget- och verksamhetsansvar. 
AA – chef direkt underställd politisk nämnd/styrelse, 
BA – chef direkt underställd AA-chef, 
BB – mellanchef underställd AA/BA-chef, 
BC – chef direkt överställd C-chef, C - 1:a linjens chef. 
Källa: SLL

Ledarskap 
Majoriteten av chefer inom Region Stockholmg samt vid hälso-och sjukvårdsförvaltningen  
är kvinnor. Cheferna verkar i en komplex miljö med många motstridiga intressen, starka  
professioner och högt förändringstryck. I en sådan miljö bör ledarskapet präglas av tydlig  
riktning och kontinuerligt lärande.
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Figur 2. Antal personer som chefer har ansvar för, 
 baserad på 1 340 svar, Sverige, 2018
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Källa: Vårdförbundets Chef-och ledarenkät 2018.

Ledarskap i komplex miljö
Chefer inom hälso- och sjukvården verkar i en komplex 
miljö med många olika och ibland motstridiga intressen från 
politiker, förvaltning, profession och patienter. Detta visar 
en kartläggning från Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys. Det innebär att cheferna behöver hantera en komplex 
verklighet och en stor mängd styrsignaler.

Hälso- och sjukvården är kunskapsintensiv och består 
utav högutbildade och ofta specialiserade medarbetare 
med stor autonomi i patientarbetet. I vården finns 21 olika 
legitimationsyrken och sektorn präglas av starka profes-
sionskulturer. Hälso- och sjukvården förändras dessutom 
ständigt på grund av snabb teknik- och kunskapsutveckling 
samt skiftande behov och förväntningar från patienter och 
invånare. 

Chefer behöver därför kunna leda förändring och se till 
att verksamheterna utvecklas för att möta nya krav och 
utmaningar. En utmaning ligger i att öka patientcentre-
ringen i hälso- och sjukvården. Ett ökat fokus på patientens 
sammantagna behov, preferenser och resurser är en central 
faktor för vårdens fortsatta utveckling som ledarskapet 
också måste kunna hantera. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys sammanfattar 
att hälso- och sjukvårdens ledarskap behöver förutsätt-
ningar och förmåga att 
• leda i komplexitet, 
• leda andra ledare med stor egen autonomi, 
• leda i och för förbättring och förändring,  
• leda för ökad patientcentrering. 

Vad är ett bra ledarskap?
Viktiga komponenter för bra ledarskap i hälso- och sjuk-
vården är enligt forskningen:
• Ledare som förstår sitt sammanhang och har ett system-

tänkande.
• Ledare med kompetens och förutsättningar för att arbeta 

med relationer mellan människor och mellan olika delar 
av organisationen.

• Ledarskap med fokus på meningsskapande och lärande.  
• Ledarskap med fokus på att organisera och styra nätverk 

som gör det möjligt för verksamheter och medarbetare att 
samverka för att möta patientens behov.

• Ledarskap med kompetens i förbättringsarbete och för-
ändringsledning.   

Meningsskapande och systemförståelse 
Ledarskap och styrning i komplexa organisationer med 
starka professionsstrukturer, såsom hälso- och sjukvården, 
bör präglas av att skapa mening och riktning för medarbe-
tare samt av ett kontinuerligt lärande. Det visar forskningen 
enligt en sammanställning från Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys.

Tillgången till professionell kunskap och medarbetarnas 
starka engagemang är en av hälso- och sjukvårdens största 
tillgångar. En central uppgift för ledarskapet är att värna om 
detta.

En annan viktig faktor för ledarskapet är att tänka i 
system och att förstå det sammanhang man verkar inom. 
Systemförståelse är extra viktigt för att chefer ska kunna  
arbeta tillsammans med andra verksamheter i syfte att  
skapa sammanhängande vårdkedjor för patienten.  

Utmaningar för cheferna
En kartläggning från Myndigheten för vård- och omsorgsa-
nalys visar att chefer inom hälso- och sjukvården står inför 
följande utmaningar:
• Bristfälliga stödstrukturer och mycket administration 

som försvårar ett närvarande ledarskap.
• Bristfälligt stöd för att bedriva utvecklingsarbete. 
• Styrning som skapar dåliga förutsättningar för ledarskap i 

komplexa organisationer med ett högt förändringstryck. 
• Otydliga roller mellan politiker och tjänstemän som kan 

leda till bristande långsiktighet och fragmentisering.
 
Chef-och ledarenkäten 2018 av Vårdförbundet går i linje 
med detta resultat. Den visar att många chefer ser bristande 
verksamhetsstöd, organisation och styrning som hinder att 
utgöra ett bra arbete (figur 3).

Figur 3. Andel av chefer som uppger vad de saknar för 
 att kunna utföra ett bra arbete 
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Källa. Vårdförbundets Chef-och ledarenkät 2018.

Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


