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Inledning
Ledarna är Sveriges chefsorganisation och har en särställning som
fristående facklig organisation, bara för chefer. Ledarna har 93 000
medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer.

Hos oss får medlemmarna utveckling,
råd och stöd i uppdraget som chef och
kring den egna anställningen. Alltid med
utgångspunkt i chefens individuella behov.
Med ett medlemskap som sträcker sig från
fackliga tjänster till ledarskapsutveckling
gör vi chefer tryggare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi för också chefers
talan i samhällsdebatten och verkar för att
synliggöra ledarskapets värde.

Ledarna har 18 branschföreningar
som är självständiga juridiska personer
med egna stadgar och beslutande organ.
Föreningarnas uppgift, förutom att ta
vara på den enskilde medlemmens
demokratiska möjlighet att påverka
Ledarnas inriktning och verksamhet,
är att driva branschspecifika frågor.

I Ledarnas verksamhet finns en
tydlig koppling till hållbarhetsfrågorna.
Som facklig organisation arbetar vi för
att Sveriges chefer ska ha goda villkor
och förutsättningar. Vi tecknar därför ett
80-tal kollektivavtal, inom såväl privat
som offentlig sektor. Alla människors lika
värde är en grundläggande värdering
och vi arbetar för ökad mångfald och
inkludering. Ledarna anser att arbetslivet
gynnas av en jämn könsfördelning i alla
sektorer och på alla chefsnivåer. Utbildningar erbjuds bland annat i ämnen som
Antikorruption och mutor, Mångfald och
inkludering och Hållbarhet – ekonomisk,
ekologisk och social som även kompletteras med material i form av guider, filmer
och poddar. Ledarna driver även opinion i
dessa frågor samt andra, för våra medlemmar, viktiga samhällsfrågor.

Affärsmodell

KUNSKAP FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Den ideella föreningen Ledarna – Sveriges
chefsorganisation är en facklig organisation för chefer. Ledarnas verksamhet
utgår från medlemmarna, där kongressen
är Ledarnas högsta beslutande organ.
Alla medlemmar i Ledarna är också
medlemmar i en branschförening, som
bland annat svarar för medlemmarnas
inflytande när det gäller Ledarnas
representativa demokrati.

Ledarna utvecklar och erbjuder kunskap
i form av mötesplatser, verktyg och
tjänster. Aktiviteterna inkluderar kurser,
seminarier och föreläsningar, samtliga
med ledarskapsfokus. På ledarna.se
finns omfattande information och material om hållbarhet att ta del av som ett
stöd i chefsrollen.

Förbundskansliet ligger i Stockholm
och svarar för det operativa arbetet.
Löpande förvaltning och affärsverksamhet följer styrelsens riktlinjer och
anvisningar. Förbundskansliet har 126
anställda (motsvarande 116 heltidstjänster), bland annat förhandlare, chefsrådgivare, jurister och ledarskapsexperter.

Ledarnas tjänster strävar till att
uppfylla medlemslöftet: Hos oss blir du
en bättre chef. I medlemskapet ingår
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bland annat chefsrådgivning, chefscoachning, karriärrådgivning, kurser,
utbildningar och seminarier. Medlemmarna får även tillgång till förhandlarstöd, rättshjälp vid arbetstvister och
avtalsgranskning. Dessutom ingår
inkomstförsäkring.

Till innehållsförteckning

Att stödja och utveckla chefers kunskaper i hållbarhetsfrågor är en del av
det ordinarie aktivitetsutbudet. Under
2019 erbjöds fler medlemsaktiviteter
med hållbarhetsfokus. Som exempel kan

Ledarnas tjänster
INKOMSTFÖRSÄKRING
80 procent av din lön om
du blir ofrivilligt arbetslös.

TIDNINGEN CHEF
Tips, råd och inspiration i
tidningen Chef.

PERSONLIG CHEFSRÅDGIVNING
Råd och stöd kring frågor som rör dig
och dina medarbetare och kring din
egen anställning.

KURSER OCH SEMINARIER
Utvecklas som chef på våra
kostnadsfria kurser, seminarier
och övriga chefsaktiviteter.

CHEFSCOACHNING
Prata om dina chefs- och ledarskapsutmaningar med en personlig coach.

AVTALSGRANSKNING
Hjälp med avtalsgranskning och
rådgivning vid anställning.

KARRIÄRRÅDGIVNING
Planera din karriär med
en karriärrådgivare.

SAMTALSSTÖD
Ring anonymt till Ledarnas samtalsstöd när du känner att ”det är lite
mycket nu”.

CHEFSLÖNESTATISTIK
Kolla hur du ligger till i lön
jämfört med andra chefer.

STÖD I FÖRHANDLING
Stöd i förhandling med din arbetsgivare, när ni inte är överens om
det som gäller din anställning.

MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR
Rabatter på liv- och sakförsäkringar som
komplement till din inkomstförsäkring.

RÄTTSHJÄLP
Om du hamnar i en arbetsrättslig
tvist med arbetsgivaren.

LÖNESÄTTNING
Lönesättningsguider för din egen
och dina medarbetares lön.

DIN LEDARPROFIL
Vägledning i ditt ledarskap och
ditt sätt att kommunicera.

Till innehållsförteckning
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nämnas kurserna Arbetsmiljö – chefens ansvar och
Interkulturellt ledarskap samt seminarierna Hållbara
chefer och Praktisk etik för chefer. Att kunna balansera
ledarskapets olika perspektiv är avgörande för att
vara hållbar som chef och omfamna chefsuppdraget
med goda resultat. Ledarna erbjuder också coachning
för chefer och i många fall handlar de dilemman som
diskuteras om chefens förutsättningar och hållbarhet
ur olika perspektiv.
Arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk och social,
är centrala frågor för chefens och medarbetarnas hållbarhet. Ledarna arbetar aktivt med frågan om chefens
hållbarhet och chefens ansvar på området och hur man
kan arbeta med olika typer av arbetsmiljörelaterade
frågor genom kurser, seminarier, checklistor och rådgivning. Även chefens ansvar kopplat till diskriminering
och rehabilitering fanns under 2019 med i utbudet.
Ledarnas projekt för att aktivt minska avståndet
mellan asylinvandrare med chefserfarenhet och svenska
chefer avslutades i slutet av 2017. Området hanteras
numera genom kurser inom Interkulturellt ledarskap för
Sveriges chefer. Arbetet finansieras delvis genom statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser.
Ledarnas verksamhet finansieras av intäkter från
medlemsavgifter, fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning.

Grundläggande värderingar
och hållbarhet
Ledarskapets värde heter Ledarnas förbundspolitiska
program som beskriver vår identitet som samhällspolitisk aktör och de frågor vi driver.
Programmet betonar bland annat att hållbar
utveckling är en nyckelfråga för framtiden. Detta gäller
såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet.
Alla chefer ska ges förutsättningar i sin organisation
för att leda utvecklingen mot ökad hållbarhet.
Alla människors lika värde är en grundläggande
värdering för Ledarna. I arbetet för ökad mångfald
och inkludering utgår vi från lagens diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. En mer
detaljerad beskrivning av Ledarnas affärsmodell och
verksamhet finns i Årsredovisningen.

Ledarnas hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbetets övergripande inriktning och
frågor hanteras i Ledarnas hållbarhetsgrupp.
Gruppen leds av vd och består av kommunikationschef, förbundssekreterare, affärsansvarig, HR-chef
och ekonomichef. Ledarna har en vägledande
strategi, ”Hållbarhet i allt vi gör”. Ansvaret för det
löpande hållbarhetsarbetet ligger integrerat i linjen
hos respektive chef.

Organisation
Ledarnas verksamhet utgår från medlemmarna och
utövas enligt figuren nedan.

FÖRBUNDSSTYRELSEN (Ledarnas styrelse) utses
på fyra år av kongressen. Styrelsen svarar för den
strategiska styrningen av Ledarna, leder och utvecklar
verksamheten i enlighet med kongressens beslut.
Styrelsen leds av kongressvald ordförande.

KONGRESSEN är Ledarnas
högsta beslutande organ och
hålls vartannat år.
BRANSCHFÖRENINGARNA
är 18 stycken och utser ombud
till Ledarnas kongress och till
förhandlingsdelegationer.
Alla medlemmar är med i en
branschförening.
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MEDLEMMEN kan lämna
förslag (motioner) till kongressen
eller direkt till styrelsen.

FÖRBUNDSSTYRELSE

FÖRBUNDSKANSLIET
arbetar med att verkställa
styrelsens beslut och med
den dagliga medlemsservicen.
Kansliorganisationen leds av vd.

KONGRESS (JÄMNA ÅR)
KANSLIET
BRANSCHFÖRENINGAR (ALLA MEDLEMMAR)

Ledarna har flera styrdokument som rör miljö,
sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga
rättigheter och motverkande av korruption. Policyer
utgör strategiska styrdokument som beslutas av
förbundsstyrelsen. Några gäller såväl anställda på
Ledarnas kansli, företrädare som förtroendevalda, andra gäller endast de anställda. Kansliet kompletterar
dessa policyer med instruktioner och vägledningar.
Policyerna finns tillgängliga för Ledarnas medlemmar
på ledarna.se.
I Ledarnas hållbarhetspolicy som är under revidering är fokus på sex övergripande områden; hållbara
medlemmar, hållbar styrning, hållbara medarbetare,
hållbara resor och möten, hållbart kontor och hållbara
fastigheter.
Ytterligare policyer som tillämpas i hållbarhetsarbetet är Ledarnas etikpolicy, som ska vägleda
anställda, företrädare och förtroendevalda till beteenden
som minimerar risker för olagligt och olämpligt
agerande. Av denna framgår bland annat att vi bemöter
alla människor med respekt och med människors lika
värde som utgångspunkt. Det framgår även att vi tar
ett individuellt ansvar för det gemensamma genom
att alltid ha medlemsnytta i fokus och genom att
använda våra gemensamma resurser klokt och måttfullt, att vi identifierar och hanterar intressekonflikter
så att personliga eller yrkesmässiga förhållanden inte
påverkar organisationen eller medlemmarna, att vi
strävar efter hållbarhet i allt vi gör och gör medvetna
val kring miljö, människa och ekonomi i alla våra
beslut och aktiviteter samt att vi gör affärer, upphandling eller inköp ur ett helhetsperspektiv.
Av Ledarnas inköpspolicy framgår bland annat
att miljömässiga val ska göras vid inköp, där så är
möjligt och att leverantörer som har kollektivavtal eller
som förbinder sig att inom viss tid teckna kollektivavtal ska prioriteras. Policyn slår även fast att Ledarna
motsätter sig alla former av försök till otillbörlig
påverkan från leverantörer och samarbetspartners
samt att ingen anställd får acceptera någon form av
ersättning som kan uppfattas som muta.
I Ledarnas mötes-, rese- och representationspolicy
framgår Ledarnas utgångspunkter för medvetna val.
Dessa innebär att resfria möten ska undersökas som
alternativ vid varje enskilt mötestillfälle, att resor ska
bokas i god tid och göras utifrån medvetna val ur ett
helhetsperspektiv. Vidare framgår att flygresor ska ske i
ekonomiklass, att resa på sträckan Göteborg – Stockholm
ska ske via tåg, att taxi inklusive tåg- och flygtaxi
endast används i undantagsfall samt att klimatsmart,

ekologisk och närodlad mat i säsong prioriteras vid
förtäring vid konferenser och aktiviteter. Som ett led
i Ledarnas hållbarhetsarbete uppmuntrar vi gåvor till
ett välgörande ändamål när någon ska tackas av eller
uppvaktas. För att underlätta detta finns ett urval av
välgörenhetsgåvor att beställa via Ledarnas webbshop
som nås via ledarna.se.
Ledarna äger fastigheter i syfte att förvalta
Ledarnas kapital. Fastigheter är en placeringsform
jämte andra finansiella placeringsformer. Riktlinjer för
Ledarnas ekonomiska förvaltning återfinns i Ledarnas
placeringsreglemente. I policyn för Ledarnas lägenheter
framgår hur lägenheterna fördelas och att ledamöter i
förbundsstyrelsen och chefstjänstemän som har ordinarie närvaro på styrelsens sammanträden, eller deras
familjemedlemmar, inte kan tilldelas hyreskontrakt i
annat fall än som tjänstebostad.
Risken för brister i uppföljning har identifierats
under 2019 och ett arbete med förbättrad uppföljning
pågår på fler områden. Ledarna ska i arbetet även
säkerställa att medarbetare känner till gällande
riktlinjer och regelverk.
LEDARNAS INTRESSENTER

Ledarna arbetar på flera plan för att påverka våra
intressenter i en positiv riktning gällande hållbarhet.
Detta gäller såväl medarbetare, företrädare, förtroendevalda, medlemmar, leverantörer, myndigheter och
samarbetspartners.
OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Ledarnas förbundsstyrelse är ansvarig för hållbarhetsrapporten. Sist i rapporten återfinns revisorns yttrande.
Ledarna omfattas av årsredovisningslagens (ÅRL)
krav på hållbarhetsrapportering och rapporten är
upprättad enligt bestämmelserna i ÅRL kapitel 6.
Enligt ÅRL ska rapporten innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av
organisationens utveckling, ställning och resultat
samt konsekvenserna av verksamheten. Rapporten
är avgränsad till att omfatta förbundskansliets
verksamhet som bedrivs nationellt. De 18 självständiga branschföreningarna och Ledarnas
dotterbolag inkluderas inte i rapporten.
I denna rapport berättar vi om Ledarnas målsättningar avseende de fem obligatoriska sakområdena
enligt ÅRL: 1. sociala förhållanden 2. personal
3. respekt för mänskliga rättigheter 4. miljö
5. motverkande av korruption.

Till innehållsförteckning
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Sociala förhållanden
Social hållbarhet är en grundfacklig fråga och därför av stor vikt för oss både som medlemsorganisation och arbetsgivare. Ledarna arbetar för att förbättra medlemmarnas villkor,
förutsättningar och utveckling.

Ledarnas verksamhet har en tydlig koppling till
hålbarhetsfrågor. Som facklig organisation arbetar vi
för att Sveriges chefer ska ha goda villkor och förutsättningar. Vi tecknar därför ett 80-tal kollektivavtal,
inom såväl privat som offentlig sektor. Alla människors
lika värde är en grundläggande värdering tillsammans med arbetet för ökad mångfald och inkludering.
Ledarna anser att arbetslivet gynnas av en jämn könsfördelning i alla sektorer och på alla chefsnivåer.
På kansliet finns mål för mångfald och vi arbetar
aktivt med vår värdegrund och har en nära dialog med
personalföreningen. Ledarna verkar för goda arbetsvillkor både på den egna arbetsplatsen och för våra
medlemmar. Detta är naturligt en huvudfråga.

Styrdokument
Stadgar
Förbundspolitiskt program
Arbetsmiljöpolicy
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Policy avseende trakasserier och
kränkande särbehandling
y Mångfaldsplan
y Ledarnas uppförandekod
y
y
y
y
y

För att möta de ökande behoven av psykosocialt stöd
för chefer, lanserades tjänsten Samtalsstöd år 2017
som innebär att medlemmen får tala med en psykolog
eller psykoterapeut om bekymmer som kan påverka
arbetet och hälsan. Tjänsten är bemannad dygnet
runt. Tjänsten är nu ett etablerat och uppskattat til�lägg till det utbud Ledarna har.
SAMHÄLLSPOLITISK PÅVERKAN

Ledarna är chefens röst i samhället och driver och tar
ställning i frågor som är relevanta för chefer. Ledarnas
opinionsbildning syftar till att påverka beslut och föra
samhällsdebatt i frågor som rör ledarskapets betydelse
för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Ledarna
arbetar med produktion och spridning av kunskap och
idéer genom bland annat rapporter och artiklar samt
samarbeten med akademi. Opinionsbildningen sker
via media och Ledarnas egna kanaler så som sociala
medier, webb och blogg men också genom seminarier
och olika möten.
Genom att förstå samtiden kan Ledarna vara med
och påverka framtiden och vara Sveriges chefers samlade röst i samhällsdebatten. Ledarna driver ett flertal
frågor med koppling till en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling.

Resultat, uppföljning och efterlevnad
Chefer ska hålla långsiktigt och ha goda förutsättningar att verka i sitt chefsuppdrag. Det är det som
Ledarna kallar ”Hållbara chefer”, ett fokusområde
Ledarna arbetat med under flera år och som idag är en
integrerad del i den service Ledarna ger.
Detta görs bland annat genom att sprida kunskap,
utveckla metoder och verktyg, driva opinion, stötta
enskilda medlemmar, samverka och sluta avtal med
andra parter på arbetsmarknaden. Exempelvis har
Ledarna under de senaste två åren utökat Chefsrådgivningen med ett poddformat Chefsrådgivarna, som
når ut till fler. Genom podden har Ledarna kunnat
ta upp aktuella ämnen och skapa förutsättningar
för stöd och råd i frågor rörande chefens vardag och
förutsättningar. Ledarna fortsätter arbetet kring
chefers förutsättningar, ansvar och utveckling under
de kommande åren.
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y Klimatförändringen innebär att samhället
står inför en omfattande omställning. Ledarnas
medlemmar är chefer och innehar ansvarsfulla och
strategiskt viktiga positioner i privata företag,
i offentliga verksamheter och i idéburna organisationer. Deras beslut och prioriteringar påverkar den
egna verksamheten, men också samhället i stort.
Chefer gör skillnad. Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle
möjliggörs genom stora och små beslut i vardagen. I
det arbetet har chefer en unik position – genom att
vara med och påverka verksamheternas strategiska inriktning på längre sikt, genom planering
och arbetsledning i det vardagliga arbetet samt
genom att verka för och understödja innovation
och utveckling. Att klimatomställningen kräver ett
långsiktigt, ansvarsfullt ledarskap samt att chefer
och ledare har en viktig uppgift har kommunicerats

på Ledarnas chefsblogg vid ett flertal tillfällen. I
början av september arrangerades också ett möte
med ungdomsorganisationen Fridays for Future för
samtal om hur vi gemensamt kan inspirera Sveriges
chefer att i än högre grad bli ambassadörer för en
hållbar miljö för alla.
y I samband med FN:s klimatmöte i Madrid var
förbundsordförande Andreas Miller aktiv i debatten genom att lyfta vikten av att chefer och ledare
tar nästa steg och antar klimatutmaningen. Detta
skedde genom en debattartikel i Göteborgs-Posten,
undertecknad tillsammans med Svante Axelsson,
nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Thomas
Erséus, vd Almega.
y Med Framtidens kvinnliga ledare (FKL) vill
Ledarna påverka föreställningen om ledarskapet
som främst en manlig arena. År 2019 rankade
Ledarna för 13:e året i rad landets 75 främsta unga
kvinnor (under 36 år) som nått chefspositioner.
Gemensamt för dessa är att de gör skillnad och
visar på värdet av ett bra ledarskap. Deltagarna
på listan bedöms utifrån kriterierna kompetens,
resultat och potential – hur de leder framtidsinriktat
utifrån en vision om hållbar utveckling. Kandidaterna får en direkt fråga som ingår i materialet för
urval, hur de ser på sitt eget samt sin organisations
ansvar för hållbar utveckling.
y Rapporten ”Nio nyanser av chefen” presenterades i november 2019. Det är den första populärvetenskapliga rapporten i ett forskningsprojekt
som Ledarna driver tillsammans med Institutet för
social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.
Syftet är att få bättre kunskap om rekryteringsprocesser och förståelse för varför det är fler män
än kvinnor på chefspositioner.
y I april publicerades Chef i nöd och lust som
handlar om förutsättningarna för en lång och
hållbar chefskarriär. I maj presenterades rapporten
Lönlöst att ta ansvar? som bygger på Ledarnas
lönestatistik. Studien visade att chefer i kvinnodominerade områden ofta har högre utbildning och

fler medarbetare jämfört med dem i mansdominerade, trots det har de ofta lägre löner och sämre
förutsättningar för sitt ledarskap.
y Ledarna har länge engagerat sig i frågan om
föräldraförsäkringen utifrån att vi vill att svenska
chefer ska vara världens bästa. För att nå dit behöver
rekryteringsunderlaget breddas så att fler – inte
minst kvinnor – får möjlighet att göra karriär och
axla chefsroller. Ledarna förespråkar därför en fullt
ut individualiserad föräldraförsäkring, 50/50 mellan
vårdnadshavarna, för att skapa en mer jämställd
arbetsmarknad. Denna fråga har ledarna främst
drivit via egna kanaler såsom blogg och sociala
medier, men också i intervjuer.
y Ledarna vill att samhället ska präglas av respekt
för människors olikheter och att alla får förutsättningar och möjligheter att utveckla sina talanger
och färdigheter. Arbetsplatser ska självklart vara
fria från diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling. För att hitta de bästa cheferna
behöver det börja letas i hela befolkningen.
Kompetens och meriter måste vara i fokus. Sverige
har inte längre råd att välja bort kompetens på
grund av okunskap eller fördomar.
Beskrivningen under avsnittet personal svarar
till stor del även på hur Ledarna arbetar med sakområdet sociala förhållanden.

Risk
Det finns en risk för att Ledarna inte kan påverka i den
utsträckning som vi önskar. Det finns en risk att inte
nå fram med samhällspolitisk påverkan. Det finns även
en risk att samhället utvecklas i en riktning där fackföreningarnas kärnverksamhet och viktigaste frågor
tappar stöd. Brist på ideellt engagemang är en risk.
Engagemang krävs för att Ledarna ska kunna fortsätta
att arbeta aktivt med det viktiga frågorna som beskrivs
tidigare i avsnittet.
Ledarna har även identifierat risken för att inte
klara av att öka mångfalden bland personalen, se
följande avsnitt.

Till innehållsförteckning
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Personal
Både när det gäller medlemmar och medarbetare tror Ledarna på
individens förmåga och ansvar för sin egen och organisationens
utveckling och effektivitet. Ledarnas ambition är att vara en uppskattad
arbetsplats med en tydlig vision, verksamhetsriktning, mål och värdegrund. Vi vill attrahera medarbetare med hög kompetens och värdefull
erfarenhet och se dem utvecklas i samma riktning som Ledarna.

Styrdokument
Ledarna verkar för goda arbetsvillkor
både på den egna arbetsplatsen och för
våra medlemmar. Ett flertal riktlinjer finns
gällande personalens arbetsförhållanden.
Samtliga styrdokument följs upp av ledningsgruppen och förändringar genomförs
i samverkan med personalföreningen.
y Kollektivavtal, samverkansavtal samt
lokalt löneavtal med personalförening
y Arbetsmiljöpolicy inklusive plan för
systematiskt arbetsmiljöarbete
y Policy avseende kränkande
särbehandling och trakasserier
y Mångfaldsplan
På kansliet finns framtagna mångfaldsmål och kansliet arbetar aktivt
med vår kultur och vår värdegrund –
Professionalism, Driv och Samverkan.
Ledarnas kollektivavtal och
samverkansavtal med personalföreningen
syftar till att säkerställa ett nära och tätt
samarbete samt dialog mellan medarbetare, chef och ledning. Medarbetarna ska
komma in tidigt i beslutsprocessen och
ha en reell möjlighet till påverkan.
Grunden är att alla anställda ska möta
rättvisa villkor och lika möjligheter i sitt
arbete. Genom att ha en inkluderande
kultur tillvaratar vi fördelarna med jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen
och resultatet blir en bättre arbetsmiljö,
en bättre dialog, färre konflikter, fler innovationer och ökad medlemsnytta. I vår
mångfaldsplan beskriver vi hur vi arbetar
med mål, aktiva åtgärder och uppföljning
utifrån våra fem prioriterade områden.

y Jämställdhet: 40 procent av vartdera
könet på övergripande nivå och i
chefsledet
y Utländsk bakgrund: spegla mångfalden i samhället (yrkesarbetande)
y Ålder: öka antalet medarbetare under
35 år för ökad balans i åldersgrupperna
y Inkludering: bibehålla eNPS* samt
upplevd inkludering på arbetsplatsen.
y Ökade möjligheter för personer med
funktionsvariationer att arbeta på
Ledarna.
Ledarna har infört en visselblåsarfunktion för medarbetare och förtroendevalda
som kommuniceras via intranät och
ledarna.se.

Resultat, uppföljning och
efterlevnad
HR upprättar årligen ett HR-bokslut
som följs upp i styrelsen, ledningsgrupp,
personalföreningen och arbetsmiljökommittén (AMK). AMK ansvarar för det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
I samverkan med personalföreningen
har vi under 2019 genomfört workshops för
att kartlägga och initiera aktiva åtgärder
för likabehandling. Vidtagna åtgärder
är implementering av ett nytt verktyg
för medarbetarundersökningar och en
genomförd arbetsmiljöundersökning i
samarbete med företagshälsovården.
Inga rapporterade fall av diskriminering under 2019 har rapporterats. I resultatet av den arbetsmiljöundersökning
som genomförts uppgav samtliga som
deltog (88 personer) att de inte upplevt
hot, våld eller mobbing på arbetsplatsen.

* Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett nyckeltal som mäter till vilken grad
medarbetarna vill rekommendera sin arbetsplats till en vän eller en bekant.
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JÄMSTÄLLDHET

Vårt mål för jämställdhet är inte uppnått på övergripande nivå dvs 40 procent vartdera könet. Det är
dock glädjande att se att vi fortsätter ha en jämställd
chefs- och ledningsgrupp (53 procent kvinnor och 47
procent män). Under 2020 fattade vi beslut om positiv
särbehandling på grund av kön som en aktiv åtgärd
i en rekryteringsprocess. Detta kan bli aktuellt i fler
framtida rekryteringar.

Vi ser även fortsatt att våra mentala träningsresor i
vår återhämtningsfåtölj ökar, för 2019 noterar vi cirka
1 800 träningstillfällen vilket är en ökning med 400
sedan året innan.
Under 2019 har vi genomfört 10 utbildningstillfällen
med över 100 deltagare i hjärt-lung-räddning. Sedan
många år är Ledarna utrustad med en hjärtstartare,
arbetsplatsen är nu hjärtsäkrad genom kunskap och
handlingskraft.

HÅLLBARA MEDARBETARE

Ledarna har ett starkt arbetsgivarvarumärke och är en
arbetsplats med engagerade chefer och medarbetare.
Sjukfrånvaron har ökat det senaste året vilket
beror på fler långtidssjukskrivningar än året innan.
Under 2019 bytte vi samarbetspartner för företagshälsovård och har arbetat aktivt med mer förebyggande
insatser vilket vi direkt sett resultat av och hoppas
ska ge resultat även framåt. I samarbete med företagshälsovården har vi under hösten erbjudit hälsokonsultationer för våra medarbetare, 88 personer deltog.
Utifrån resultatet planerar vi hälsofrämjande insatser
för 2020 med fokus på ökad vardagsmotion och dialog
om värdet av återhämtning. I stort är resultatet mycket
bra och visar på hög trivsel, att medarbetarna har rätt
kompetens för att utföra sitt arbete och att Ledarna är
en arbetsplats fri från mobbing och trakasserier.

Könsfördelning av tillsvidareanställda
Medarbetare
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2018

Antal anställda män

44 (35 %)

45 (36 %)

Antal anställda kvinnor

82 (65 %)

80 (64 %)

126 (100 %)

125 (100  %)
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Risker
Ledarna har förtroendearbetstid och därmed finns risk
att medarbetare arbetar för mycket. Risken hanteras
i dialog mellan chef och medarbetare. Övriga risker
hanteras genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Under
2019 erbjöd Ledarna en hälsokontroll för samtliga medarbetare. Resultaten av denna följs upp med åtgärder
som beskrivs i avsnittet.

Sjukfrånvaro i procent

2019

Total

Ledarna ser kompetensutveckling som strategiskt viktigt för medarbetarens och organisationens
konkurrenskraft. Ledarna arbetar med kompetensutveckling på flera olika sätt, dels utbildningsinsatser
som rör samtliga medarbetare, grupper av medarbetare
eller individuell kompetensutveckling.

Medarbetare

2019

2018

Total sjukfrånvaro

3,17

2,78

Sjukfrånvaro exkl.
långtidssjukskrivna
(färre än 60 dagar)

1,59

1,52

Respekt för mänskliga
rättigheter
Ledarnas grundläggande värderingar vilar på idéerna om demokrati, öppenhet, mångfald,
mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Vi vill att samhället ska präglas av jämställdhet,
tolerans och respekt för människors olikheter och att
alla så långt det är möjligt ges samma förutsättningar
och möjligheter att utveckla sina talanger och färdigheter.
Som facklig organisation arbetar vi för att
Sveriges chefer ska ha goda villkor och förutsättningar.
Vi tecknar därför ett 80-tal kollektivavtal, inom såväl
privat som offentlig sektor. Alla människors lika värde
är en grundläggande värdering och vi arbetar för ökad
mångfald och inkludering. Ledarna anser att arbetslivet
gynnas av en jämn könsfördelning i alla sektorer och på
alla chefsnivåer. Ett antal styrdokument som reglerar
vår verksamhet kan även ses gälla mänskliga rättigheter.

omfattar också Internationella arbetsorganisationens
(ILO) åtta kärnkonventioner gällande förenings- och
organisationsfrihet, avskaffande av tvångsarbete,
avskaffande av barnarbete samt avskaffande av
diskriminering. Placeringar ska undvikas i bolag som
inte efterlever förordningar eller konventioner inom
miljöområdet i de länder där de är verksamma, eller
som är vedertagna inom Sverige.
Ledarnas etikpolicy och inköpspolicy som
beskrivs i avsnittet Ledarnas hållbarhetsarbete
stödjer arbetet med detta område.
Ledarnas anställda omfattas av avtal om
allmänna anställningsvillkor.

Styrdokument
y
y
y
y
y
y

Stadgar
Förbundspolitiskt program
Placeringsreglemente
Etikpolicy
Inköpspolicy
Allmänna anställningsvillkor

Resultat, uppföljning och efterlevnad
Stadgarna ger våra medlemmar rätt till förhandlingsoch rättshjälp vid bland annat föreningsrättskränkning och diskrimineringstvister. Om en medlem
anser sig felaktigt behandlad i ett enskilt medlemsärende finns rätt att få frågan prövad. Det förbundspolitiska programmet Ledarskapets värde slår fast
att alla människors lika värde är en grundläggande
värdering för Ledarna.
Enligt placeringsreglementet ska Ledarna i sin
kapitalförvaltning genom urvalskriterier för placeringar
i största möjliga mån ta ansvar i sina placeringar.
Ledarna definierar ansvarstagande som respekt för
de tio principer som återfinns i FN:s Global Compact
gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och
anti-korruption. Definitionen av ansvarstagande

Ledarna har beslutat att införa en visselblåsarfunktion för anställda, företrädare och förtroendevalda.
Trakasserier, korruption, mutor, bedrägerier eller
allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön är exempel
på situationer och händelser där en visselblåsning
kan ske. Visselblåsarfunktionen införs med start
2020 och kommer att följas upp noga. För 2019 finns
därmed inget att rapportera då visselblåsarfunktionen
ännu inte införts.
Ledarna har inte haft några rapporterade fall av
diskriminering under 2019.
Styrdokumenten följs upp och revideras löpande
i ledningsgrupp. I samband med uppdatering kommuniceras innehållet i organisationen, till exempel
på intranätet, på personalmöten eller vid behov som
dialog på interna avdelningsmöten.

Risker
En potentiell risk är att leverantörer eller kapitalförvaltare inte uppfyller de högt ställda kraven och att
efterlevnad är svårt att kontrollera. Det finns även en
risk att anställda inte känner till interna regelverk.
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Miljö
Sedan 2011 har Ledarna tagit fram en klimatredovisning och klimatkompenserat.
Fokus har varit och är fortsättningsvis att minska verksamhetens klimatfotavtryck.

Styrdokument
y
y
y
y

Inköpspolicy och riktlinjer
Mötes- och resepolicy
Hållbarhetspolicy
Placeringsreglemente

Förutom satsningen på vindkraft, energieffektivisering
och klimatkompensation så köps till kansliet enbart
ekologisk och/eller rättvisemärkt frukt, kaffe, te och allt
avfall återvinns i sex fraktioner (matavfall, plast, papper,
metall, glas och brännbart). Matavfallet blir biogas.
Kontorsmaterial ska vara miljömärkt.

Resultat, uppföljning och efterlevnad
I klimatredovisningen följs Ledarnas utsläpp i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) bland annat till följd av tjänsteresor (fördelat på de olika transportslagen), inköp av
kontorsmaterial, IT-utrustning, mat (vid medlemsaktiviteter och interna möten eller konferenser) samt
lokalrelaterade kostnader.
MÖTEN OCH RESOR

Ledarna vill öka andelen hållbara resor och möten samt
aktivt minska det totala resandet och därmed koldioxidutsläpp samt kostnader för tjänsteresor. Ledarnas verksamhet kräver att Ledarnas anställda, företrädare och
förtroendevalda möts och reser i tjänsten men fler möten
ska ske digitalt. Ledarnas utgångspunkter för medvetna
val återfinns i mötes- och resepolicyn (se avsnittet för
Ledarnas hållbarhetsarbete).
FASTIGHETER

Ledarna äger tre fastigheter på Kungsholmen i Stockholm
inklusive den fastighet där Ledarnas har sitt kansli.
Ledarna äger hyresfastigheter i syfte att förvalta
Ledarnas kapital.
Ledarnas insatser för hållbara fastigheter går i
första hand ut på att minska energianvändningen.
För att bli självförsörjande på förnybar energi har Ledarna
investerat i ett vindkraftverk, Bösjövarden i Dalarna,
ägarandel 10 procent, som är i bruk sedan januari 2015.
Produktionen täcker förbrukningen i Ledarnas fastigheter och lokaler. Detta innebär även att kostnaderna
tack vare ett lägre och stabilare elpris minskat. Övriga
utsläpp av växthusgaser klimatkompenseras. Kansliets
största miljöpåverkan är utsläpp av växthusgaser från
fjärrvärme och avfall, tjänsteresor samt genom inköp
och förbrukning av kontorsmaterial och IT-utrustning.

14

Till innehållsförteckning

KAPITALFÖRVALTNING

Ledarnas målsättning att medverka till ett hållbart
samhälle gäller även Ledarnas kapitalplaceringar.
Ledarna förvaltar cirka 850 miljoner kronor placerat i
fastigheter, räntefonder och aktiefonder.
Under 2017 antogs ett nytt placeringsreglemente som
innebar omplacering med ett tydligt fokus på hållbarhet.
Samtliga kapitalplaceringar innefattas av normbaserad
samt negativ screening. Ledarna avstår placeringar
inom vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi samt fossila
bränslen. Under 2019 gjordes ytterligare ett tillägg om att
Ledarna inte investerar (direkt eller indirekt) i bolag vars
verksamhet, helt eller delvis, innefattar eller har någon
form av intresse i cannabishantering eller på annat sätt
främjar användningen av cannabis.
Vidare anger reglementet att Ledarna avser stödja
initiativ där kapitalförvaltare investerar i företag som
arbetar för att bidra till FN:s 17 globala utvecklingsmål
(Agenda 2030). Som exempel på detta kan nämnas
företag som gör insatser för att negativa klimat- och
andra miljöeffekter ska prissättas korrekt, utvecklar och
bedriver sin verksamhet i linje med 2-gradersmålet i
enlighet med Parisavtalet eller tydligt redovisar både den
positiva och negativa miljö och social påverkan deras
produkter och tjänster har på ekosystem och samhället.
KLIMATBOKSLUT OCH KOMPENSATION

Sedan 2011 har Ledarna tagit fram klimatredovisning
och klimatkompenserat. Resultaten analyseras och kommuniceras internt. Utfallet bidrar till åtgärder som till
exempel justeringar i styrdokument för att bättre nå uppsatta mål. Ledarnas totala klimatfotavtryck har minskat
med 11 procent, vilket motsvarar 45 ton CO2e. Totalt
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bruttoutsläpp uppgick 2019 till 380 ton CO2e (425 ton
CO2e för 2018). Minskningen beror framförallt på färre
långa och medellånga flygresor. Däremot har klimatpåverkan avseende mat vid medlemsaktiviteter, interna
möten eller konferenser ökat i takt med att Ledarnas
utbud av medlemsaktiviteter blivit avsevärt större.
Fastigheternas klimatpåverkan uppgick till
120 ton CO2e (125 ton CO2e för 2018). Ledarnas egen
verksamhet gav upphov till 260 ton CO2e (300 ton
CO2e för 2018) för vilka Ledarna klimatkompenserar.
Klimatkompensation sker genom ett Plan Vivo-certifierat
skogsprojekt i Uganda, som förutom klimatnytta
bidrar till en rad positiva sociala och miljömässiga
mervärden i regioner där människor är sårbara för
effekten av klimatförändringarna. Klimatredovisningen har upprättats med hjälp av verktyget Our
Impacts och granskats av ZeroMissions.

UTVECKLING RESESÄTT 2017 – 2019
250 %
200 %
150 %
100 %
50 %
0%
Flyg
2017

Eftersom förbundet placerar kapital skulle innehav i
till exempel fossila bränslen innebära en risk. Detta
har Ledarna hanterat genom att inte tillåta denna typ
av placeringar.
Då verksamheten i viss mån kräver resor riskerar
detta att påverka miljön negativt. Genom styrning
arbetar Ledarna med att minska både resandet och
miljöpåverkan genom aktiva val.
Det finns en risk att anställda, medlemmar,
leverantörer eller kapitalförvaltare inte fått tillräcklig
information om regelverken eller att de inte uppfyller
våra högt ställda krav och att uppföljning är svår att
kontrollera i alla avseenden. Risken finns att frågorna
inte prioriteras i tillräcklig utsträckning och att organisationen inte har möjlighet att lägga tillräckliga
resurser på att se till att alla känner till och respekterar
regelverken. Inställningen till exempelvis vegetarisk
kost möts delvis av motstånd och ilska vilket bidrar
till risken att frångå rekommendationen.
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IT-utrusning

Motverkande av korruption
Ledarnas främsta möjlighet att verka mot korruption är internt genom tydliga styrdokument och
en ständigt pågående dialog.

Styrdokument
y
y
y
y
y
y
y

Placeringsreglemente
Policy för Ledarnas lägenheter
Etikpolicy
Firmateckning och attestordning
Inköpspolicy och riktlinjer
Mötes-, rese och representationspolicy
Policy för representation, gåvor och uppvaktning

Resultat, uppföljning och efterlevnad
Ledarnas etikpolicy, ska vägleda anställda, företrädare
och förtroendevalda till beteenden som minimerar
risker för olagligt och olämpligt agerande. Policyn
slår bland annat fast att gemensamma resurser ska
användas klokt och måttfullt, intressekonflikter ska
identifieras och hanteras så att personliga eller yrkesmässiga förhållanden inte påverkar organisationen
eller medlemmarna samt att upphandling och inköp
ska göras ur helhetsperspektiv.

Styrdokumenten styr verksamheten och följs
upp regelbundet av styrelse eller ledningsgrupp.
Kortfattat reglerar reglerna för inköp och upphandling
att inköp görs affärsmässigt, etiskt, hållbart och med
ett helhetstänk.
Placeringsreglementet har beslutats av
styrelsen och två kapitalförvaltare har ett sk diskretionärt mandat vilket innebär att ingen på Ledarna
kan påverka placeringsbeslut utan de styrs endast av
reglementet.
Firmateckning och attestordning säkerställer
dualitet i alla beslut och inköp. Efterlevnad granskas
av externa revisorer årligen.
Ledarna äger fastigheter som utgör en kapitalplacering. Lägenhetspolicyn reglerar hur lägenheter
tilldelas och beslutas i styrelsen.

Av Ledarnas inköpspolicy, framgår att Ledarna
motsätter sig alla former av försök till otillbörlig
påverkan från leverantörer och samarbetspartners
samt att ingen anställd får acceptera någon form av
ersättning som kan uppfattas som muta.

Ledarna har infört en visselblåsarfunktion för
anställda, företrädare och förtroendevalda. Trakasserier,
korruption, mutor, bedrägerier, eller allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön är exempel på situationer
och händelser där en visselblåsning kan ske.

Ledarna äger fastigheter i syfte att förvalta Ledarnas
kapital. Fastigheter är en placeringsform jämte andra
finansiella placeringsformer. Av Policy för Ledarnas
lägenheter framgår hur lägenheterna fördelas och att
ledamöter i förbundsstyrelsen och chefstjänstemän som
har ordinarie närvaro på styrelsens sammanträden,
eller deras familjemedlemmar, inte kan tilldelas hyreskontrakt i annat fall än som tjänstebostad.

Böter eller sanktioner för brott mot lagar eller
regleringar har inte förekommit under 2019. Ledarna
har heller inte haft några korruptionsanklagelser riktade
mot sig under året och inte heller sagt upp några avtal
eller upplevt andra problem relaterade till korruption
hos leverantörer eller andra samarbetspartners.

Av Ledarnas mötes-, rese- och representationspolicy framgår Ledarnas utgångspunkter för medvetna
val. Som ett led i Ledarnas hållbarhetsarbete uppmuntrar vi gåvor till ett välgörande ändamål när någon
ska tackas eller uppvaktas.
Intern gåva får inte bestå av kontanta medel eller
presentkort som går att byta mot kontanter, inte heller
alkoholhaltig dryck. Ledarna uppmuntrar till att ge
presentkort där den anställde kan välja att använda
gåvan för välgörenhet.

Risker
Att företräda medlemmar som är beroende av vår
kompetens ställer höga krav på integritet och att vi
identifierar och hanterar intressekonflikter så att
personliga eller yrkesmässiga förhållanden inte
påverkar organisationen eller medlemmarna.
Inköp, placeringar och lägenheter medför
potentiell risk för jäv och ekonomiska intressen.
Ledarnas styrdokument samt uppföljning av dessa
avser minska riskerna för missbruk. Införandet av
visselblåsarfunktion avser också att förbättra förutsättningar för att eventuella missbruk uppmärksammas.

Till innehållsförteckning
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Agenda 2030
I december 2015 enades världens ledare om Agenda 2030 som består av 17 gemensamma
mål för att minska klimatförändringar och fattigdom i världen. Företag och organisationer ges
stort utrymme och ansvar för att uppfylla målen. Ledarnas verksamhet kan på olika sätt bidra
till några av målen.

Ledarnas bidrag till de globala målen
Chefer är nyckelpersoner när det gäller att fatta och
genomföra hållbara beslut – alltså hänger chefskap
och hållbarhet ihop.
Ledarna spelar en roll i utvecklingen för ett hållbart
samhälle genom att bidra till att Sveriges chefer agerar
för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Ledarnas uppdrag, att verka för att alla har en
bra chef, och i rollen som fackförbund bidrar Ledarna
direkt till följande fyra mål:

I planen beskrivs mål, aktiva åtgärder och uppföljning
utifrån våra följande prioriterade områden: Att vara en
inkluderande organisation med balans i könsfördelningen, en blandning av åldrar, olika etniska ursprung
samt ökade möjligheter för personer med funktionsvariationer att arbeta på Ledarna. Mångfaldsplanen
innefattar kortare nulägesbeskrivning, förebyggande
arbete, mål samt aktiva åtgärder för att hantera eventuella brister inom områdena arbetskraft, arbetsklimat/
kultur, processer/rutiner.
MÅL 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET

Det har bevisats att politisk, ekonomisk och social
jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla
dimensioner av hållbar utveckling.
Ledarna anser att arbetslivet gynnas av en jämn
könsfördelning på alla nivåer och att samhällets mångfald ska återspeglas bland Sveriges chefer. Externt
arbetar Ledarna aktivt med frågan om jämställdhet
i chefsleden genom opinionsbildning och i kursverksamhetens kunskapshöjande åtgärder samt genom att
driva frågan om en individualiserad föräldraförsäkring
samt lagstadgad kvotering till bolagens styrelser.
Se också avsnittet om Samhällspolitisk påverkan för
exempel på konkreta aktiviteter under året.
För Ledarnas interna jämställdhetsarbete ligger
diskrimineringslagen till grund för minimikraven.
Ledarna har dock en högre ambitionsnivå för arbetet
att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
Mångfaldsplan 2017–2020, som ersatte den tidigare
jämställdhetsplanen, följs upp och revideras årligen.
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Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar
energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.
Senast år 2045 ska Sverige nå nollutsläpp av växthusgaser. Detta har konsekvenser för alla organisationer
och ställer krav på moderna energitjänster och en
väsentligt större andel förnyelsebar energi. Ledarna
äger en andel i ett vindkraftverk, Bösjövarden i Dalarna,
som varit i bruk sedan januari 2015. Det möjliggör för
Ledarna att kunna vara självförsörjande på förnyelsebar
energi i kansli och egna fastigheter samt bidrar till
en ökad andel förnyelsebar energi. Sedan 2015 har
Ledarna genomfört ett antal åtgärder i sina fastigheter
för att sänka energiförbrukningen.
MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation
och entreprenörskap samt säkerställa anständiga
arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk
tillväxt som inkluderar hela samhället.

Ledarna är en arbetstagarorganisation, i dagligt
tal ett fackförbund. Ledarna arbetar för att Sveriges
chefer ska ha goda villkor och förutsättningar och
tecknar därför ett 80-tal kollektivavtal inom både
privat och offentlig sektor. Ledarna har under året
jobbat med att vidareutveckla avtalen genom att
genomföra branschundersökningar om medlemmarnas
arbetssituation vad avser långsiktig hållbarhet samt
att med detta perspektiv tillsammans med flera
arbetsgivarorganisationer genomföra seminarier
på detta tema. Ledarna arbetar kontinuerligt för att
medlemmarna ska ha goda förutsättningar för sina
chefsuppdrag och en trygg och säker arbetsmiljö.
MÅL 12 HÅLLBARA KONSUMTIONS-

fotavtryck och uppnå hållbar utveckling. Hållbar
konsumtion innebär förutom miljöfördelar även sociala
och ekonomiska fördelas såsom ökad konkurrenskraft
och tillväxt både lokalt och globalt, ökad sysselsättning
och förbättrad hälsa.
Genom riktlinjer för inköp och kapitalplaceringar
påverkar vi arbetsvillkor och miljöpåverkan. Genom
klimatsmarta val försöker vi minska vårt klimatavtryck.
Ledarna verkar internt för att bland annat minska
matsvinn och avfall, främja återvinning och minska
pappersanvändning. Detta görs bland annat genom
styrdokument, krav på leverantörer gällande hållbara
metoder och hållbarhetsinformation samt information
och utbildning av medarbetarna i hållbarhetsfrågor.

OCH PRODUKTIONSMÖNSTER

Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar
varor och resurser kan vi minska vårt ekologiska
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Revisorns yttrande
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till kongressen i Ledarna – Sveriges chefsorganisation, org.nr 802000-1833

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande
om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm 2020-03-18
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rönnkvist
Auktoriserad revisor
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Ledarna är Sveriges chefsorganisation med 93 000
medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer.
Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i
uppdraget som chef och kring den egna anställningen.
Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov.
Alla vinner på ett bra ledarskap – vi jobbar för att
Sverige ska ha världens bästa chefer.

Besöksadress: S:t Eriksgatan 26 Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm
Växel: 08-598 99 000 Ledarnas chefsrådgivning: 0200-87 11 11 Webb: ledarna.se
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