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Sammanfattning 
 

Hälso-och sjukvården befinner sig i en hastig förändringsfas vilket sätter stora krav på ledningarna. 

I med takt med intensivare digitalisering i samhället, förändrade behov från patienterna och generell 

samhällsutveckling behövs ledare som vågar ta strategiska beslut, förändra rådande strukturer och 

arbeta proaktivt. Om svensk hälso- och sjukvård ska kunna vara högkvalitativ, jämlik och 

patientsäker är en av de främsta utmaningarna att säkerställa kompetensförsörjningen. Detta 

förutsätter chefer som både har förmåga och mandat att kombinera verksamhetsutveckling med den 

vetenskapliga utvecklingen. Det kräver också chefer som förvaltar befintliga resurser och nyttiggör 

den enskilde medarbetarens kompetens och förmåga. Chefer som är eller varit kliniskt verksamma 

är viktiga för hälso- och sjukvården eftersom de har den grundläggande kompetensen att förstå och 

implementera nya behandlingsmetoder, prioritera medicinska beslut och alltid ha patientsäkerheten 

i åtanke.  Chefskapet kräver emellertid inte bara formell kompetens utan också engagemang och 

intresse. 

I denna rapport visar Sveriges yngre läkares förening (SYLF)1 underläkares och läkarstudenters 

attityder till chefskap och ledarskap inom hälso-och sjukvården. Rapporten bygger på tre separata 

enkätundersökningar där två av enkäterna riktade till AT och ST-läkare genomförts av SYLF mellan 

hösten 2015 och våren 2016 medan den tredje enkätundersökningen genomfördes av SLF student 

under hösten/vintern 2015. Målsättningen med rapporten är att kunna ta avstamp i dagens 

förutsättningar för att bättre kunna stimulera fler läkare att axla ledar- och chefskap i hälso- och 

sjukvården. 

Sammantaget visar resultatet att det finns ett intresse bland underläkare och studenter att bli chef 

men att intresset successivt sjunker över karriärsutvecklingen.  Faktorer så som kön och 

examensland påverkar hur de svarande uppfattade sina möjligheter att bli chef. Vidare visade 

rapporten att en majoritet uppfattar ledarskapsutbildning som något användbart i yrkeslivet men att 

många läkare inte omfattas av utbildningen trots krav på ledarskapsförmåga i målbeskrivningarna. 

 

Stockholm 15 december 2016 

 

Emma Spak    Shervin Vahedi 

Ordförande     Utredare 

Sveriges Yngre Läkares Förening  Sveriges Yngre Läkares Förening 

 

 

  

                                                      
1 Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges 

Läkarförbund. Föreningen har drygt 11 000 medlemmar fördelade på 27 lokalavdelningar. SYLF arbetar bland annat med 
utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmiljöfrågor och sjukvårdsorganisatoriska frågor. Mer om oss kan du läsa på 
www.sylf.se  

http://www.sylf.se/


3 
 

 1. Bakgrund 
 

Svensk sjukvård håller hög standard. Vetenskapliga framgångar i kombination med teknisk 

utveckling möjliggör allt mer avancerad och framgångsrik behandling av sjukdomar. Sveriges 

framgångsrika prestationer bekräftas även i internationella jämförelser, i synnerhet när det gäller 

medicinska resultat, där Sverige hamnar i toppen bland rikare länder (SKL 2015). Trots dagens höga 

standard inom hälso-och sjukvården finns det många stora framtidsutmaningar som kräver 

nytänkande och ett modigt ledarskap.  

Svensk hälso-och sjukvård står inför stora utmaningar i frågor som rör hållbar kompetensförsörjning. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporterade 2014 att 225 000 nya medarbetare inom 

vården och omsorgen kommer att krävas varav 16 000 chefer kommer att behövas ersättas inom 

en tioårsperiod (SKL 2014:19). Enligt samma rapport beror 60 procent av omställningen på 

pensionsavgångar medan hela 40 procent är på grund av ökad efterfrågan (SKL 2014:5).  Att ställa 

om arbetssätten för att få till stånd ett effektivare resursutnyttjande kommer därför att bli avgörande 

om svensk hälso- och sjukvård ska vara hållbar för framtiden. Bland annat pekar utredningen 

Effektiv vård (SOU 2016:2) på ett behov av både ändrad organisering och arbetssätt, något som 

kommer att ställa höga krav på sjukvårdens framtida ledare.  

Att hälso- och sjukvården behöver bra ledare och chefer är dock inget nytt. Styrningen av hälso-och 

sjukvårdens organisation blir allt mer komplex vilket sätter högre krav på gott ledarskap och 

chefernas roll. I studien Management in Healthcare framkom det att med bra styrning minskar 

antalet dödsfall samtidigt som ekonomin förbättras inom sjukhusen. Samma studie visade dessutom 

att chefer med medicinsk utbildning var bättre på att leda sjukhusen (Bloom m.fl. 2010:7,10.) Även 

Amanda Godall visade ett liknande resultat i Physician-Leaders and Hospital Performance där hon 

demonstrerade att sjukhus med läkare på chefspositioner har i genomsnitt högre vårdkvalitet än 

andra sjukhus (Godall 2011:6-7). Enligt studien Clinicians in Management: does it make a 

difference?  ökade även patientnöjdheten i sjukhus med många läkare i ledningen (Kirkpatrick m.fl. 

2012:4). 

Sverige yngre läkares förening (SYLF) anser att personer med goda ledaregenskaper och god 

kännedom om vården ska leda vården. Vi vill se fler läkare på ansvarspositioner. Läkare har däremot 

de senaste åren tappat stor del av chef- och ledningsansvaret inom sjukvården. För att vända 

trenden och säkerställa att läkare med potential får möjligheten att utvecklas i sitt ledarskap krävs 

det att dagens underläkare får chansen att påbörja den resan så tidigt som möjligt. Underläkarnas 

medicinska kunskaper kan garantera en högkvalitativ vård samtidigt som det är viktigt att läkare ges 

möjlighet att utvecklas i ledarskap och chefskap innan de konkurrerar  med andra professioner om 

chefstjänsterna. I en tid där innovation och nya metoder behövs, kan chefer med medicinsk 

bakgrund inge trovärdighet och förståelse för medarbetarnas samt patienternas behov. 

Syftet med rapporten är att kartlägga och beskriva hur underläkare och läkarstudenter uppfattar 

ledarskap och chefskap som en möjlighet i karriären. I den mån rapporten diskuterar potentiella 

förklaringar är syftet att problematisera resultaten för framtida utredningar.  

1.1 Metod och urval 
 

SYLF genomför varje år enkätundersökningar riktade till de medlemmar i SYLF som antingen 

genomför sin allmäntjänstgöring (AT) eller specialiseringstjänstgöring (ST). Syftet med 

enkätundersökningarna är få bättre insikt i hur SYLF:s medlemmar uppfattar sin arbetssituation och 

identifiera samt kartlägga de problem som medlemmarna möter. Resultaten publiceras i SYLF:s AT-

ranking samt en eller flera tematiserade rapporter per år. 

Denna rapport bygger på svar från SYLF:s AT-ranking 2016 som är en totalundersökning bland 

SYLF:s icke legitimerade medlemmar, SYLF:s ST-enkät 2016, som är en urvalsundersökning bland 
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SYLF:s legitimerade medlemmar samt Sveriges läkarförbunds students Preklinenkät 2015, som är 

en totalundersökning av studenter som läser termin sex på läkarprogrammet. Sammanlagt 

besvarade 1366 AT-läkare, 2989 ST-läkare och 683 läkarstudenter enkäterna. Svarsfrekvensen var 

58 procent för AT-läkarna, 51 procent för ST-läkarna och 50 procent för läkarstudenterna vilket får 

betraktas som goda svarsfrekvenser.  

Samtliga enkäter var webbaserade och innehöll frågor som rör olika områden men i denna rapport 

presenteras endast frågor relaterade till chefs- och ledarskap. Utgångspunkten för rapporten är 

respondenterna svar och analysen bygger på kvantitativa data från enkäterna. Endast identiska 

frågor ställda till respondenterna används i rapporten. Detta minskar risken för mätfel och 

feltolkningar som kan påverka resultatens slutsatser. För att ge ytterligare djup till enkäternas 

kvantitativa data används ett antal sekundärkällor. Dessa redovisas löpande i rapporten.  

   2. Resultat 
 

En grundförutsättning för att fler läkare ska bli chefer är att det finns intresse bland läkarna och 

rimliga praktiska förutsättningar att bli chef. Intresset kan börja tidigt i karriären eller utvecklas under 

karriärens gång. För att ta till vara på de olika erfarenheter som finns inom läkarkåren bör framtidens 

sjukhusledningar även spegla den mångfald som finns i samhället i stort. Läkaryrket ska vara ett 

yrke där alla ska ha lika rättigheter och möjligheter till att förverkliga sina mål och ambitioner. 

2.1 Viljan att bli chef - karriärsteg och kön 
 

Undersökningen visar att det finns ett stort intresse bland läkarstudenter och underläkare att axla 

ett chefskap i vården. Vi ser dock en del skillnader, framför allt mellan karriärstegen.  

Diagram 1 – Vill du bli chef? – Student, AT-läkare, ST-läkare fördelat per kön 

 

 

Läkarstudenterna som ännu inte hunnit börja arbeta som läkare är generellt mer positiva till att bli 

chef jämfört med de andra grupperna. Sju av tio studenter angav att de ville bli chef medan endast 

fem procent svarade att de absolut inte kunde tänka sig att bli chef. Detta kan jämföras med AT-

läkarna där svaren gav ett delat resultat. Ungefär fem av tio AT-läkare uppger att de kan tänka sig 

att bli chef medan lika många helst inte vill bli chef. Däremot svarade två gånger fler AT-läkare att 

de absolut inte ville bli chef jämfört med studenterna. Det lägsta intresset finner rapporten bland ST-

läkarna där sex av tio svarade att de helst inte vill bli chef och fler än var femte ville absolut inte bli 

chef. ST-läkarnas resultat visar i synnerhet stora skillnader mellan ST-läkare och studenterna men 

även i jämförelse med AT-läkarna är det två gånger fler ST-läkare som angav att de absolut inte vill 
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bli chef. Resultatet för de olika karriärstegen visar att intresset för att bli chef sjunker succesivt och 

nästintill halveras från studentperioden till ST. Orsaken till den stora skillnaden mellan studenter och 

underläkare kan vi endast spekulera i, däremot pekar resultatet på att någonting händer under 

perioden som AT och ST som får intresset att sjunka. Detta bör bearbetas i framtida enkäter. 

2.1.1 Olika vägval – kvinnor och män 
 

Skillnaderna mellan män och kvinnor är förhållandevis små, framför allt om svarsalternativ inom 

varje grupp jämförs med motsvarande kategori.  Den största skillnaden noteras bland studenterna 

där det skiljer sig hela nio procent mellan andelen män och kvinnor som absolut vill bli chefer. Även 

om skillnaderna är relativt små visar samtliga karriärsteg att det är en något mindre andel kvinnor 

än män som vill bli chefer. Detta tyder på att det finns faktorer som kan påverka män och kvinnors 

val genom karriären, även om skillnaderna i resultatet är betydligt mindre än de reella skillnaderna 

som finns inom de högsta chefsposterna inom vården2.  

Resultatet kan tolkas som en effekt av hur kvinnor uppfattar chefsrollen och identifierar sig i 

yrkesrollen än som en återspegling av yrkesengagemang mellan män och kvinnor. I utredningen 

Yrke, karriär och lön av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet hävdas bland annat att 

föreställningar om ledarskap fortfarande betraktas som ”manligt könsmärkta” och att kvinnor har 

svårare att uppfylla idealbilden av ledare i manligt dominerade yrken (SOU 2014:81: 167). Även om 

den studien främst fokuserade på näringslivet kan det även vara en förklaring till skillnaderna bland 

läkarna. Om det är så att de högsta chefsposterna inom vården tilldelas män, att kvinnor är 

procentuellt underrepresenterade som chefer inom vården och att ledarskapsegenskaper generellt 

förknippas med maskulina egenskaper ter det sig naturligt att färre kvinnor än män identifierar sig till 

chefsrollen. Däremot behövs mer underlag inom området för att grundligt förklara skillnaderna. 

 

2.1.2 Negativ trend för chefskap bland ST-läkare 

Tabell 1 – andelen ST-läkare som vill bli chef – tidsserie 

ÅR JA, 

ABSOLUT 

JA, KANSKE NEJ, KNAPPAST NEJ, ABSOLUT INTE 

2009 7% 49% 36% 8% 

2013 6% 40% 37% 17% 

2016 5% 30% 43% 22% 

 

När årets resultat jämförs med tidigare undersökningar (tabell 1) kan det observeras att det över en 

längre tid finns en negativ trend bland ST-läkarna där andelen som absolut inte kan tänka sig att bli 

chef mer än fördubblats. År 2009 svarade över femtio procent att de kunde tänka sig att bli chef och 

endast åtta procent svarade att de absolut inte ville bli chef. År 2016 svarade hela 22 procent att de 

absolut inte ville bli chef och endast en av tre svarande angav att de kunde tänka sig att bli chef. Den 

nedåtgående trenden är anmärkningsvärd. Verksamhetsutveckling och ledarskap ska vara en 

integrerad del av specialiseringstjänstgöringen enligt socialstyrelsens målbeskrivning (SOSFS 

2015:8; SOSFS 2008:17). Det är viktigt att kunna rekrytera ST-läkare som chefer eftersom de har 

god kännedom i kärnprocesserna av sin specialistinriktning och kan därför bidra med värdefull 

kunskap och prioriteringar till verksamheten. Den negativa utvecklingen bland ST-läkarna är 

alarmerande och måste vändas. Framförallt visar resultaten i sin helhet att det tidiga engagemanget 

inte förvaltas och förtvinas successivt i karriärsutvecklingen. 

 

                                                      
2 En majoritet av cheferna inom kommun och landsting är kvinnor men siffran är inte proportionerlig till andelen 

kvinnor som är verksamma inom kommun och landsting. Enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015 minskar 

andelen kvinnor på chefsposition ju högre chefsnivå både inom privat- och offentlig sektor (Ledarna 2015:11). 
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2.2 Möjligheten att bli chef-  karriärsutveckling och kön 
 

För att kunna ta sig an ett chefskap och uppnå goda resultat krävs det investering av tid och 

utbildning från den enskilde. En grundförutsättning för att fler läkare ska överväga en framtida 

chefsroll är att de tror på sina möjligheter att kunna bli chef. I diagram 2 redovisas hur studenter, AT 

och ST-läkare uppfattar sina möjligheter att bli chef fördelat per kön. Svarsmönstret i frågan ”vill du 

bli chef?” är lik svarsmönstret i ”hur ser du på dina möjligheter att bli chef?”. Resultatet demonstrerar 

framförallt hur framtidstron när det gäller chefskap sjunker successivt beroende på var läkarna 

befinner sig i karriären.  

Läkarstudenter är den grupp som har mest framtidstro. Nästan tre av tio av de svarande har 

uppfattningen att de har stora möjligheter till att bli chef och sex av tio uppfattar att de har hyffsade 

chanser. Även bland AT-läkarna svarade sex av tio att de har hyffsade chanser att bli chef men på 

samma gång svarade hela två av tio att de tror att de har rentutav små chanser att bli chef. Ännu en 

gång är ST-läkarna den yrkeskategori som utmärker sig mest där var tredje uppfattar sina chanser 

till att bli chef som små. Det är även färre ST-läkare som tror att de har stora eller hyffsade chanser 

att bli chef jämfört med läkarstudenter och AT-läkare.  

Diagram 2 – Hur ser du på dina möjligheter att bli chef? – Student, AT-läkare, ST-läkare fördelat per Kön 

 

2.1.1 Oroväckande skillnader mellan kvinnor och män 
 

När resultaten delas per kön noteras tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Män anger i större 

utsträckning än kvinnor att de upplever sina möjligheter att bli chef som stora. Kvinnor anger istället 

i större utsträckning än män att de har hyffsade eller små möjligheter att bli chef. Resultatet gäller 

för vartenda karriärsteg även om skillnaderna inom varje grupp varierar. Data från 

enkätunderundersökningen kan inte fastställa de exakta skillnaderna i de svarandes tankegångar 

men då många de svarande studerat på likvärdiga universitet och gjort sin AT och ST på likvärdiga 

orter är sannolikheten liten att uppskattningen av den egna kompetensen förklarar skillnaderna. 

Istället konstateras det i ett flertal studier att karriärsspelreglerna ser olika ut i män och kvinnors 

karriärsutveckling vilket kan ha påverkat vilka kriterier som män och kvinnor utgått ifrån när de 

utvärderat sina möjligheter (t.ex. Wahl 1995; Linghag 2009). 

Det finns flera potentiella faktorer som kan ha påverkat svaren. I utredningen Yrke, karriär och lön 

framkommer det att män och kvinnor har olika uppfattningar kring karriärsutveckling. Rapporten 

beskriver att män i större utsträckning anser att karriär bygger på individens prestationer medan 

kvinnor uppfattar det som något som händer utanför deras kontroll. Samma studie visade att det 

fanns ett glapp mellan kvinnors karriärsönskemål och den egna bedömningen av vad som är möjligt 
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att uppnå (SOU 2014:81:173). Även strukturer utanför arbetsplatsen kan ha påverkat kvinnors 

uppfattning om deras möjligheter att bli chef. Då kvinnor fortfarande bär huvudansvaret för hem- och 

familjen betraktas det oftast som att de prioriterar bort karriären (Dreber & Wallace 2004:28-29). 

Likaså förekommer stereotypa föreställningar specifikt inom läkaryrket. I Läkarförbundets 

handlingsplan Jämställt specialitetsval angav både män och kvinnor att det fanns manliga strukturer 

inom läkaryrket och att det var upp till kvinnorna att leva upp till dessa strukturer för att accepteras 

(SLF 2008:14).  

2.3 Viljan att bli chef – Examensland 
 

För att kunna säkerställa försörjningen av läkare inom svensk sjukvård är Sverige starkt beroende 

av utlandsutbildade läkare. Mer än hälften av alla utfärdade läkarlegitimationer i Sverige utfärdas till 

personer som har erhållit läkarexamen utanför Sverige (Socialstyrelsen 2014:84). Utlandsutbildade 

läkare är därför inte enbart en viktig grupp för att få svensk hälso- och sjukvård att fungera utan 

denna grupp kommer även att vara mycket viktig för sjukvårdens kompetensförsörjning.  

Vår undersökning visar att en majoritet av AT-läkarna oavsett examensland kan tänka sig att bli 

chefer. AT-läkare med en läkarexamen från ett land utanför EU/EES svarar i större utsträckning att 

de kan tänka sig att bli chef i jämförelse med AT-läkare som erhållit examen inom EU/EES eller 

Sverige. Bland AT-läkare som tagit examen i Sverige är intresset lägst att bli chef även om andelen 

svaranden som absolut inte vill bli chef är högst bland AT-läkare som tagit en examen utanför 

EU/EES.  

Diagram 3 – Vill du bli chef? – Examenland 

 

Till skillnad från det förhållandevis starka intresset för chefsskap bland AT-läkare med utländsk 

examen är intresset för att bli chef bland ST-läkare lägre oavsett examensland. En påfallande 

skillnad mellan AT-läkare och ST-läkare är skillnaden i hur AT-läkare med en examen utanför 

EU/EES svarade i jämförelse med ST-läkare inom samma grupp. Nästan åtta av tio ST-läkare med 

en examen utanför EU/EES svarade att de helst inte ville bli chef trots att det var flest läkare med 

en examen utanför EU/EES som angav att de ville bli chef bland AT-läkarna. Svaren bland 

studenterna kan inte delas upp på studieland då endast studenter vid svenska lärosäten var 

inkluderade i Läkarförbundets students enkät.  

Resultatet är alarmerande och visar att någonting händer mellan AT och ST som resulterar till att 

en majoritet av ST-läkarna med examen från länder utanför EU/EES inte vill bli chefer. I SYLF:s 

tidigare rapport Upplevd diskriminering i underläkarkåren noterades ett samband mellan 

underläkare som upplever diskriminering och deras yrkesengagemang under karriärens gång. I 
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samma studie framkom det att ST-läkare med examen utanför EU/EES upplevde etnisk 

diskriminerade i större utsträckning än AT-läkare från samma grupp (SYLF 2013:15-16). Detta kan 

vara en potentiell förklaring till skillnaden mellan AT och ST-läkare även om examensland inte 

nödvändigtvis är synonymt med etnisk bakgrund. Förklaringen bör dock inte ses som uttömmande 

och en djupare analys behövs för att förstå vad skillnaderna mellan AT och ST med examen utanför 

EU/EES beror på. 

2.4 Möjligheten att bli chef – Examensland 
 

Diagram 4 – Hur ser du på dina möjligheter att bli chef? – Examensland 

 

 

Som vi tidigare fastslagit uttrycker AT-läkare i större utsträckning än ST-läkare att de ser sina 

möjligheter att bli chef som goda – detta mönster gäller oavsett examensland. Läkare som tagit 

examen i Sverige anger i större utsträckning att de ser sina möjligheter att bli chef som stora i 

jämförelse med läkare som tagit examen utanför Sverige oavsett om de är AT eller ST-läkare. 

Anmärkningsvärt för resultatet är att AT-läkare med examen från ett land utanför EU/EES vill bli 

chefer i större utsträckning än de med svensk examen men de är också den grupp som anser sig 

har sämst möjligheter att bli chef i jämförelse med andra grupper.  

Det finns också skillnader mellan läkare som tror att de har små möjligheter att bli chef och varifrån 

de tagit examen. Bland AT-läkare med läkarexamen utanför EU/EES anger hela 50 procent att de 

har små möjligheter att bli chef i jämförelse med 26 procent bland AT-läkare med examen från 

EU/EES och 17 procent bland AT-läkare med examen från Sverige. Skillnaderna ökar ännu mer 

under ST där hela 76 procent med examen utanför EU/EES anger att de har små chanser att bli 

chef i jämförelse med 49 procent med examen inom EU/EES-land och 24 procent med examen från 

Sverige. 

Resultaten är mycket nedslående och visar att det finns ett kollektivt lågt förtroende för goda 

karriärmöjligheter bland läkare som tagit examen utanför Sverige i synnerhet bland ST-läkare. SYLF 

anser att det är viktigt att undersöka huruvida läkare med utländsk examen betraktas och värderas 

annorlunda i samband med tjänstetillsättning. Många läkare med utländsk examen talar flera språk 

och har både erfarenheter från svensk sjukvård och från andra sjukvårdssystem. Att inte kunna 

nyttiggöra dessa erfarenheter för att förstärka den svenska sjukvården är att förslösa kompetens. 
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2.5 Ledarskapsutbildning inom ramen för AT och ST 
 

Läkarnas medicinska kunskaper gör dem till goda chefskandidaterna inom hälso-och sjukvården 

men däremot är inte medicinsk utbildning en garanti för att lyckas som chef. Gott ledarskap kräver 

specifik kompetens som måste utvecklas och praktiseras. Det är därför viktigt att arbeta med det 

tidigt i karriären. Genom att erbjuda bra ledarskapsutbildning under AT och ST kan fler läkare få 

chansen att utvecklas i ledarskapsrollen - en roll alla läkare måste kunna axla i den kliniska vardagen 

samtidigt som arbetsgivarna får chansen att fånga upp potentiella chefstalanger. 

Tabell 2. Andelen som fått ledarskapsutbildning inom ramen för sin AT eller ST 

  AT-
LÄKARE 

ST-
LÄKARE 

Ja 28% 53% 

Nej 53% 12% 

Planeras men är ännu ej genomförd 18% 35% 

 

Enligt socialstyrelsens målbeskrivning ska alla ST-läkare ”kunna utöva ledarskap i det dagliga 

arbetet, inklusive leda ett vårdteam (SOSFS 2015:8); det krävs dessutom kurs som 

utbildningsaktivitet för att uppnå målet. 88 procent av ST-läkarna svarade att de antingen fått eller 

planeras få en ledarskapsutbildning inom ramen för ST. Det är därför oroväckande att 12 procent 

av ST-läkarna inte anger att någon form av ledarskapsutbildning planeras under ST. För AT-läkarna 

ser situationen ännu värre ut. Enligt AT-målbeskrivningen (SOSFS 1999:5) ska alla AT-läkare efter 

avslutat AT kunna leda arbetet på ett akutrum och i en mindre grupp.  Trots dessa krav svarar hela 

53 procent av AT-läkarna att de varken fått eller planeras få någon forma av ledarskapsutbildning. 

SYLF anser att det är rimligt att samtliga AT-läkare och ST-läkare utbildas inom ledarskap. Det finns 

ett stort intresse bland AT-läkarna att bli chefer i framtiden - ett intresse som avtar hos ST-läkarna. 

Det vore därför beklagligt att inte kultivera intresset under alla karriärsteg.  

2.5.1 Ledarskapsutbildningens kvalitet 
 

Läkare förväntas hålla i ronder, ansvara för patienterna, handleda andra läkare och kommunicera 

samt delegera uppgifter till kollegor. En viktig del av en läkares arbetsuppgift är således att kunna 

leda. Det är därför viktigt att inom ramen för AT och ST erbjuda ledarskapsutbildning som håller 

högkvalitet och kan appliceras i yrkeslivet. 

Tabell 3. Andelen som anser att utbildningen gett goda förutsättningar för att utöva ledarskap fördelat per 

karriärsteg 

  AT-LÄKARE ST-LÄKARE 

Ja 66% 63% 

Nej 34% 37% 

 

Av AT-läkarna som fick utbildning inom ledarskap anger 66 procent att utbildningen gett dem goda 

förutsättningar för att kunna utöva ledarskap. Även bland ST-läkarna anser en majoritet på 63 

procent att de fått goda förutsättningar för att utöva ledarskap. Det är positivt att en majoritet av de 

som genomgått ledarskapsutbildning anser att kursen hjälper dem genom yrkeslivet. Resultatet 

visar också att ledarskapsutbildning är en nödvändighet. Däremot bör sjukhusen fortsätta utveckla 

och förbättra ledarskapsutbildningen så att fler kan tillgodoräkna sig kunskaperna. 

Läkarutbildningen är en av de längsta utbildningarna i Sverige men trots det finns det en inställning 

att läkare som vill bli chefer måste vara specialister eller överläkare. Det är viktigt att ändra den 

rådande kulturen och ett steg är att erbjuda högkvalitativa ledarskapsutbildningar som både stärker 

underläkarna i yrkeslivet och öppnar dörren för ett chefskap.  



10 
 

3. Slutsatser och åtgärder 
 

Om hälso- och sjukvården ska lyckas tillsätta 16 000 nya chefer och kunna bibehålla sin höga 

kvalitet under den kommande tio åren krävs det stora satsningar på utvecklingen av ledarskapet. 

Med rätt utbildning och stöd anser SYLF att läkare är en av yrkesgrupperna som kan bidra till att 

bygga framtidens sjukvård.  

Vår undersökning visar att det finns ett stort intresse för chefskap bland underläkare, framför allt i 

de tidiga stadierna av karriären, men att intresset successivt minskar i karriärsutvecklingen. I 

synnerhet har intresset minskat drastiskt bland ST-läkare där de som anger att de absolut inte vill 

bli chef har fördubblats. Ett liknande svarsmönster observeras i avseende hur läkare uppfattar sina 

möjligheter att bli chef. Framtidstron är högst bland studenterna och lägst bland ST-läkarna. 

Kompetens ska vara det som avgör karriärsutvecklingen men trots detta visade undersökningen att 

det existerar könsskillnader som påverkar hur underläkare ser på en karriär som chef. Resultatet 

bekräftar resultat från andra rapporter om att det finns strukturer i arbetslivet som påverkar män och 

kvinnors karriärsval. Även examensland är något som påverkar synen på en chefskarriär, speciellt 

bland ST-läkarna där en mycket stor andel av läkare med examen från länder utanför EU/EES är 

negativa till chefskapet och inte minst till sina möjligheter att bli chef.  

Resultaten pekar på behovet att vidare undersöka vad det är som gör att engagemanget i ledarskap 

och upplevda framtidsutsikter minska succesivt under karriären och framför allt varför läkare med 

utländsk examen som initialt har en starkare önskan om att bli chefer tappar både denna önskan 

och sin tilltro till de egna möjligheterna. 

Både målbeskrivningen för AT och ST innehåller krav på ledarskapskompetens eftersom det är en 

viktig del av läkaryrket. SYLF:s undersökning visar att en majoritet av underläkarna anser sig ha 

nytta av ledarskapsutbildning. På samma gång visar undersökningen att alla inte får ta del av en 

ledarskapsutbildning, detta gäller i synnerhet AT-läkare. Läkare ska tränas i ledarskap under hela 

karriären. Högkvalitativa ledarskapsutbildningar och möjligheter att träna sitt ledarskap är under hela 

underläkartiden är avgörande om läkare ska kunna fortsätta konkurrera med andra professioner om 

chefstjänsterna. 

3.1 Åtgärder 
 

 Ledarskap är en viktig kompetens för läkare genom yrkeslivet. Det är viktigt för 

patientsäkerheten att både AT-läkare och ST-läkare känner sig trygga med att ta beslut och 

delegera arbetsuppgifter. Det är också viktigt för hälso- och sjukvårdens 

kompetensförsörjning att förvalta intresset kring ledarskap genom karriärstegen och på så 

sätt identifiera potentiella chefstalanger. SYLF anser därför att samtliga AT-läkare och ST-

läkare bör genomgå obligatorisk ledarskapsutbildning som ökar förståelsen kring 

sjukvårdens organisation och stärker underläkarnas förmåga att fatta beslut. 

 

 Sjukvården ska vara lika för alla vilket även bör omfatta karriärmöjligheterna för läkare. 

Arbetsgivare måste aktivt arbeta mot diskriminering och motverka hierarkiska strukturer 

som hindrar utveckling. SYLF anser därför att det är ytterst viktigt att arbetsgivarna 

kartlägger orsakerna till varför kvinnliga läkare och läkare med utländsk examen inte anser 

sig ha lika goda möjligheter att bli chef. En organisation som speglar mångfalden i samhället 

är det enda sättet att till fullo tillgodose patienternas behov. 

 

 Ett generationsskifte håller på att bli verklighet inom hälsa-och sjukvården där 16 000 

chefstjänster behöver ersättas. Specialistutbildade läkare är en grupp som besitter väldig 

hög medicinsk kompetens men som de senaste åren har tappat intresset för att bli chef. 

Detta är en trend som måste vändas. SYLF anser därför att landstingen bör erbjuda 

chefstrainee program till ST-läkare som är intresserade av ledarskap. Genom att erbjuda 

chefskap under upplärning kan fler få chansen att prova på yrket samtidigt som det avlastar 

de befintliga chefernas arbetsbörda.  
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