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Förord 

 

Diskussionen kring kvaliteten i äldreomsorgen har fört in chefsfrågorna på den politiska 

agendan. Idag erkänner politiker och myndigheter det som Vision alltid har hävdat: chefers 

villkor och förutsättningar att utföra ett gott ledarskap har avgörande påverkan för 

verksamhetens kvalitet. Därför välkomnade Vision när regeringen, hösten 2012, gav ett 

uppdrag till Socialstyrelsen att upphandla en ledaskapsutbildning för chefer inom 

äldreomsorgen.  

 

I denna rapport har Vision frågat chefer i kommun, landsting och kommunala bolag om hur 

de upplever förutsättningarna för att utföra ett gott ledarskap. Rapporten visar bland annat 

att alltför många av våra medlemmar, har ett orimligt stort antal nära underställda. 

Förutsättningarna för ett professionellt ledarskap är marginella, vilket leder till att kunskap 

och verksamhetsledning får stå tillbaka. Det drabbar givetvis också kvaliteten i den 

verksamhet där våra äldre ska få hjälp och vård. 

 

Läget oroar mig. Inte minst eftersom äldreomsorgen står inför stora pensionsavgångar. För 

mig är det också oacceptabelt att den strukturella diskrimineringen av kvinnodominerande 

grupper även slår igenom på detta område. Om professionella unga människor ska vilja ta 

chefstjänster i framtiden måste verksamheterna erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Du som 

läser rapporten kommer att upptäcka att motsvarande chefer inom traditionellt manligt 

dominerade verksamhetsområden exempelvis har ett betydligt mindre antal direkt 

underställda. 

 

Vägen till att uppnå de politiska målen om ökad kompetensen inom äldreomsorgen är 

delad. Utbildningssatsningar av chefer behövs, men i synnerhet behövs rimliga 

förutsättningar för ett tydligt ledarskap. Annars riskerar de aviserade 

utbildningssatsningarna bli näst intill verkningslösa. Vision anser därför att du som chef 

inte bör ha fler än 25 direkt underställda medarbetare.  

 

Politiker och beslutsfattare måste på allvar bestämma sig för hur vi ska få en välfungerande 

äldreomsorg i framtiden. Om inte cheferna får rätt förutsättningar, hur ska de då kunna 

upprätthålla kvaliteten? 

 

 

 

Annika Strandhäll 

Förbundsordförande Vision 
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Inledning 
 

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för en verksamhet med hög kvalitet 

och effektivitet, det gäller inte minst inom äldreomsorgen. Kommunernas kostnader för 

äldreomsorg tangerar idag 100 miljarder kronor och det finns ca 5000 enhetschefer inom 

kommunalt och enskilt driven äldreomsorg.  

 

Socialstyrelsen konstaterar att förhållandena kännetecknas av stora arbetsgrupper, enhetschefer 

har ofta mer än 50 medarbetare.  Många av cheferna ansvarar för verksamheter med stor 

geografisk spridning och har knappa möjligheter att ha en daglig kontakt med sin personal. 

Vidare saknar ca tio procent av enhetscheferna inom kommunens vård- och omsorg om äldre 

eftergymnasial utbildning och 37 procent har högst en tvåårig högskoleutbildning. 

 

I budgetpropositionen för 2013 avsatte regeringen 100 miljoner kronor för åren 2013-2015 i 

syfte att öka kompetensen inom äldreomsorgen. Barn- och äldreminister Maria Larsson menar 

att kompetenta chefer är en viktig förutsättning för god kvalitet i äldreomsorgen. Cheferna 

måste bland annat kunna styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten.  

 

En del i regeringens satsning på äldreomsorgen är ett uppdrag till Socialstyrelsen att upphandla 

en ledarskapsutbildning på högskolenivå för chefer. Avsikten är att denna satsning ska inledas 

under 2013 och avslutas vid årsskiftet 2015/16. Den ska inriktas särskilt på styrning, 

upphandling, uppföljning samt frågor om organisation.  

 

Vision välkomnar att regeringen har identifierat chefernas avgörande roll för äldreomsorgens 

kvalitet och en effektiv verksamhet. Satsningen på ledarskapsutbildning är viktig, inte minst för 

den mindre grupp chefer som idag saknar en eftergymnasial utbildning. Samtidigt visar aktuella 

studier från bland annat Chefios
1
 och Hållbara chefer

2
 att individuella chefs- och 

ledarskapsutvecklingsprogram riskerar att bli näst intill verkningslösa om man inte samtidigt 

tittar på situationen runt chefen. Det handlar bland annat om antalet underställda, möjligheter till 

återkoppling, chefsstöd och handlingsutrymme.  

 

Vision presenterar i denna rapport en undersökning som speglar hur chefer inom offentligt 

finansierad verksamhet och då i synnerhet äldreomsorgen, upplever förutsättningarna att utföra 

ett gott ledarskap.  

 

  

                                                                            

1
 Chefios (Flerårigt forsknings- och utvecklingsprojekt om förutsättningar för 

chefskap i offentlig sektor, finansierat av bland annat Vinnova, Västra 

Götalandsregionen, Göteborgs stad, Previa) 
2
 Hållbara chefer (treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av 

Bliwastiftelsen) 
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Sammanfattning: 

 

 Chefer inom äldreomsorg har flest direkt underställda, över en fjärdedel har mer än 44 direkt 

underställda. 

 

 Mer än varannan äldreomsorgschef anser att de har för många direkt underställda medarbetare, 

motsvarande siffra bland de tekniska cheferna är var sjätte.  

 

 Åtta av tio chefer, som anser sig ha för många direkt underställda, har 30 eller fler direkt 

underställda medarbetare. 

 

 Chefer som upplever sig ha för många direkt underställda har ett mer frekvent behov av stöd 

från HR/personalfunktion. 

 

 Det finns en tydlig koppling mellan antalet direkt underställda och de upplevda 

förutsättningarna för ledarskapet: 

- Chefer med ett rimligt antal direkt underställda anser avsevärt oftare att de har 

handlingsutrymme för att utöva ett professionellt ledarskap än chefer med för många 

underställda. 

- Chefer med ett rimligt antal direkt underställda både ger och får återkoppling på ett mer 

tillfredställande sätt än chefer med för många underställda. 

 

 

När vi i den här undersökningen jämför förutsättningarna mellan gruppen chefer med ”rimligt 

antal direkt underställa” och gruppen chefer med ”för många direkt underställda”, utgår det 

från de svarande chefernas egna subjektiva bedömning. 
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Vision kommenterar 

 
Med stöd av både den här undersökningen och tidigare kan konstateras att chefernas 

förutsättningar inom äldreomsorgen allt för ofta är bristfälliga. Även om äldreomsorgens chefer 

får den bästa av ledarskapsutbildningar kommer det högst sannolikt inte att finnas tillräckligt 

med tid för exempelvis handledning och coachning av medarbetare utifrån värdegrund och 

evidensbaserad praktik. Regeringens lovvärda förstärkning av ledarskapet i äldreomsorgen 

riskerar därmed bli ett slag i luften.  

 

Chefernas ohållbara arbetssituation riskerar även att omintetgöra regeringens övriga satsningar 

på att öka kvaliteten i äldreomsorgen. När det inte finns ett gott ledarskap som kan förvalta och 

sprida kvalitets- och kunskapsutvecklingen, hur ska då äldreomsorgen fungera? 

 

Utmaningen för huvudmännen handlar alltså inte ensidigt om att utveckla individers chef- och 

ledarskapsförmåga. Den avgörande majoriteten ledare inom äldreomsorgen är redan idag 

välutbildade och kompetenta. Dessa behöver framförallt mer tid att arbeta strategiskt och de 

måste ha ett bra administrativt stöd. Ett avgörande steg, om man vill ha världens bästa 

äldreomsorg, är att se till att cheferna har ett rimligt antal direkt underställda.  

 

Det finns inget givet svar på frågan om hur många direkt underställda en chef kan ha. Den 

sortens bedömningar måste alltid göras utifrån de förutsättningar som gäller i den specifika 

verksamhet där chefen verkar. I Visions undersökning anser åtta av tio chefer med fler än 30 

direkt underställda att de har för många. Det finns en smärtpunkt vid ca 30 personer. I förslaget 

till nationell ledarutbildning konstaterar Socialstyrelsen att beräkningar på hur stort antal 

underställda en enhetschef inom äldreomsorg kan ha visar att ”redan när antalet underställda når 

upp till 30 räcker inte enhetschefens tillgängliga årsarbetstid till om alla uppgifter ska utföras”. 

Vision driver kravet att chefer inte bör ha fler direkt underställda än 25 personer. Det är ett antal 

som ger chefer och personal rimliga förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. 

För detta krävs även ett bra administrativt stöd.  

 

Visions rapport visar att de chefer som själva anser att de har ett alltför stort antal direkt 

underställda varken har tillräckligt med tid för återkoppling eller handlingsutrymme för att 

utföra ett professionellt ledarskap. Chefer med ett stort antal underställda har också större behov 

av stöd från en annan personalfunktion, inte minst med frågor kring personalens arbetsmiljö och 

hälsa, rehabilitering och arbetsrättsliga dilemman. Med ett rimligt antal underställda skulle 

chefer inom äldreomsorgen istället kunna fokusera och ta ansvar för att utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet. 

 

Av Socialstyrelsens öppna jämförelser från januari 2013, Vård och omsorg om äldre, framgår 

att det råder betydande skillnader mellan kommunernas personalkontinuitet inom hemtjänsten. 

Kontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt för den enskilde vårdtagaren. Få och välkända ansikten 

bland hemtjänstens personal kan bidra till att förbättra de äldres trygghet. Visions undersökning 

visar att chefer med ett orimligt antal nära underställda har sämre förutsättningar att utföra ett 

gott ledarskap. Det finns ett givet samband mellan chefskapet och personalens trivsel och 

välbefinnande på en arbetsplats – bristande ledarskap bidrar till högre personalomsättning och 

därmed sämre kontinuitet vilket direkt försämrar kvalitet i verksamheten. 
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Visions studie visar också att den kvinnodominerade chefsgruppen inom äldreområdet har fler 

direkt underställda jämfört med den manligt dominerade chefsgruppen inom teknikområdet. 

Som en följd upplever chefer med många underställda att de inte hinner ge sina underställda 

återkoppling på ett tillfredsställande sätt. Den mansdominerade chefsgruppen inom 

teknikområdet upplever detta i betydligt mindre utsträckning. Samma mönster återfinns när det 

gäller upplevelsen av handlingsutrymme.  

 

 

Kort om Socialstyrelsens förslag till ”Nationell ledarskapsutbildning 

för chefer inom äldreomsorg” 
 

Socialstyrelsen ansåg i sitt förslag och vägledande underlag till ledarskapsutbildningen 

(Artikelnr 2011-4-3) att de övergripande kompetensutvecklingsbehoven framför allt 

handlade om: 
 

Kunskap om 

 den nationella värdegrunden, konkretiseringar, användning och mål 

 innebörden av att utgå från de äldres behov och självbestämmande 

 evidensbaserad praktik och dess roll i en medveten och systematisk strävan att bygga 

vård och omsorg på bästa tillgängliga kunskap 

 metoder och arbetssätt för handledning, coachning, reflektion och implementering. 

 

Förmåga att 

 arbeta med systematiskt förbättringsarbete 

 implementera arbetssätt och förhållningssätt 

 kommunicera konstruktivt med omvårdnadspersonal och överordnade 

 ta del av ny forskning, värdera den och använda resultaten 

 arbeta i enlighet med en evidensbaserad praktik. 

 

Punkterna ovan stämmer väl överens med den bild Vision har av kompetensbehovet och vi 

har redan tidigare välkomnat regeringens ledarskapsutbildningssatsning för chefer i 

äldreomsorgen. Men vi har också betonat att satsningar av den sorten måste följas av en 

seriös diskussion om chefernas förutsättningar.  
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Om undersökningen 
 

Undersökningen genomfördes med e-postenkäter under perioden 29 november till 11 

december 2012. Ett obundet slumpmässigt urval bland Visions chefsmedlemmar drogs ur 

medlemsregistret. Efter rensningar av studs och felaktiga e-postadresser kvarstod ett 

nettourval på 4558 e-postadresser. När datainsamlingen avslutades hade 2272 respondenter 

besvarat enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 49,8 procent. 
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Antal direkt underställda 

 
När vi i den här undersökningen jämför förutsättningarna mellan gruppen chefer med ”rimligt 

antal direkt underställa” och gruppen chefer med ”för många direkt underställda”, utgår det från 

de svarande chefernas egna subjektiva bedömning. 
 

Antalet direkt underställda per verksamhetsområde 

 

 
 

83 procent av chefer inom verksamhetsområdet teknik och 76 procent av cheferna inom familje- 

och individomsorgen har färre än 30 direkt underställda medarbetare. Inom äldreomsorgen är 

förhållandet näst intill det omvända, 72 procent av chefer inom äldreomsorgen har 30 eller fler 

medarbetare, 28 procent ligger på över 44 direkt underställda medarbetare.  
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Rimligt antal direkt underställda, chefens egen bedömning 
 
Fråga: Anser du att du har ett rimligt antal direkt underställda medarbetare för att utöva ett bra ledarska? 

 

 
 

 

81 procent, av chefer som anser sig ha för många direkt underställda för att kunna utöva ett bra 

ledarkap, har mer än 30 direkt underställda medarbetare.  Mer än hälften, 55 procent, av cheferna 

inom äldreomsorg anser att de har för många direkt underställda medarbetare. Så här beskriver en 

högre chef inom äldreomsorgen situationen: ”Mina enhetschefer har ca 40 medarbetare samt 

budget-, arbetsmiljö-, patientsäkerhet-, fastighets-, brandskydds- och personalansvar och även 

många fler ansvar. Hur ska de hinna med och vara goda ledare? De är mer administratörer än 

ledare!” 
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Handlingsutrymme 
 

Handlingsutrymme kan ses som de förutsättningar vilka fordras för att kunna leda en verksamhet 

mot de mål som förväntas uppnås. Det betyder att chefen har tillräckliga befogenheter i 

förhållande till ansvarsområdet. 

 
Fråga: Tycker du att du har tillräckligt mycket handlingsutrymme för att utöva ett professionellt ledarskap? 

 

 
 
70 procent av chefer med ett rimligt antal underställda tycker sig ha tillräckligt med 

handlingsutrymme för att utöva ett professionellt ledarskap, betydligt bättre än i gruppen chefer 

med för många direkt underställda. 

 

Det är nästan dubbelt så vanligt att chefer inom teknikområdet tycker sig ha tillräckligt 

handlingsutrymme än chefer inom äldreomsorgen.   
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Återkoppling 
 

Att ge medarbetare återkoppling på utfört arbete är grundläggande i ett ledarskap. Det kan handla 

om att positivt uppmärksamma mål som uppnås, men också ibland att snabbt reagera när något 

inträffar som inte stämmer överens med uppsatta mål. Dessutom behöver chefen tid med sin egen 

överordnade chef för att själv få återkoppling, chefer som ges möjlighet att se verksamheten i rätt 

sammanhang kan fatta bättre beslut.  
 
Frågor: Hinner du ge återkoppling till dina medarbetare på, ett för dig, tillfredställande sätt? Får du återkoppling av 
din chef, på, ett för dig, tillfredställande sätt?  
 

 
I snitt anser bara hälften av alla chefer i undersökningen att de hinner ge sina medarbetare 

återkoppling på ett tillfredställande sätt. ”Högt tempo och administration”, är en kommentar som 

väl beskriver vad många känner. Chefer med rimligt antal direkt underställda upplever emellertid 

att de både hinner ge och få återkoppling oftare än chefer med för många underställda.   
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 Stöd från HR/personalfunktion 
 

Chefer har ett enormt tryck på sig att fokusera på verksamhetens resultat.  Det kräver bra 

chefsstöd, bland annat väl utbyggda HR/personalfunktioner som kan fungera stödjande och 

kompletterande. 
 
Frågor: Har du någon gång under det senaste året upplevt att du varit i behov av stöd från HR/Personalfunktion 

när det gäller uppräknade områden? Upplever du att du, vid behov, från HR/Personalfunktion får det stöd du 

behöver inom respektive område? 

 

 
 

 

 
Chefer med rimligt antal direkt underställda upplever i mindre omfattning att de är i behov av 

stöd från HR/personalfunktionen. De upplever också, generellt sett, i större omfattning att de vid 

behov får tillfredställande stöd. 

 
 



För frågor om rapporten, kontakta Visions 
strateg för chef- och ledarskapsfrågor

Jonas Karlsson
jonas.karlsson@vision.se
076 133 03 31 

eller Visions förbundsordförande 

Annika Strandhäll
annika.strandhall@vision.se
08 789 63 19

Presskontakter

Nina Odermalm Schei, presschef
nina.odermalmschei@vision.se
073 056 70 33

Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48
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