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Vi har inte råd att vänta

för sjunde året i rad utser Ledarna, Sveriges chefs-
organisation, Framtidens kvinnliga ledare. Vi lyfter 
fram 75 unga kvinnor som är framgångsrika chefer 
och ledare som åstadkommit stora resultat genom sitt 
ledarskap. Chefer som i högsta grad kommer att vara 
med och påverka samhället i morgon. I år ger vi också 
ut denna rapport som samlar fakta och statistik om 
chefer och jämställdhet i Sverige. 

sverige och svenskt arbetsliv gynnas av en jämn 
könsfördelning. Med tanke på de demografiska 
utmaningar som väntar – inte bara Sverige utan hela 
västvärlden – har vi helt enkelt inte råd att slösa bort 
kompetens genom att fortsätta att välja bort hälften av 
de potentiella chefsämnena.

rapporten visar att antalet kvinnliga chefer har ökat 
under de senaste åren. Samtidigt är det tydligt att 
utvecklingen i dag går påtagligt långsamt på sina håll, 
och på vissa områden nästan står still. Medan manliga 
chefer rekryteras till de högre chefspositionerna blir 
kvinnorna kvar på de lägre chefsnivåerna, såväl i privat 
som i offentlig sektor. Chefens chef är alltjämt en man.

Kvinnliga chefer har lägre medianlön och dessutom 
sämre förutsättningar att göra lönekarriär än sina man-
liga kollegor.

för att säkra framtidens ledarförsörjning krävs att 
chefsuppdragen uppfattas som attraktiva. Det bety-
der att villkoren i chefsrollen överensstämmer med 
attityder och värderingar hos de unga talangerna: lön 
efter prestation, att det finns tydliga incitament, och en 
vägledning i form av förebilder och tydliga karriärvägar 
– ända högst upp, hela vägen till toppositionerna.

för att kvinnor i lika hög grad ska attraheras av en 
chefskarriär måste lön och andra villkor basera sig på 
individens prestation. Lönen ska inte vara beroende av 
kön. Individuell lönebildning och lönesättning genom 
processavtal är viktiga verktyg för mer jämställda löner 
och lika möjligheter för kvinnor och män att göra löne-
karriär. Men det räcker inte.

Vi behöver fortsätta med att skapa tydliga karriärvä-
gar i form av förebilder. Det behövs en kritisk massa 
av kvinnor på toppositioner för att spräcka myten om 
att det är män tillsammans med andra män som är bäst 
lämpade att fatta besluten i styrelserummen. Ledarna 
anser därför att det är nödvändigt att lagstifta om köns-
kvotering till börsbolagens styrelser. Precis som våra 
nordiska grannar Norge och Island, och EU-länder som 
Frankrike, Holland och Spanien redan gjort.

den framtida karriären som chef ska inte heller 
behöva påverkas av hur man förväntas ta ut eventuell 
föräldraledighet och vab. Därför finns det starka skäl 
att överväga hur en jämnare fördelning av föräldra-
försäkringen mellan vårdnadshavarna skulle påverka 
förväntningar på kvinnors och mäns karriärval. Det 
skulle kunna vara ett sätt att förmå arbetsgivarna att 
se chefspotential utifrån kompetens, inte kön.

förväntningarna på hur chefer ska vara förknippas 
fortfarande med till gångna tiders ideal.  Vi måste – en 
gång för alla – göra upp med våra föreställningar om 
chef- och ledarskap som en i första hand 
manlig arena.

Annika Elias, Ordförande Ledarna  
Sveriges chefsorganisation
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sverige och svenskt arbetsliv gynnas av en jämn 
könsfördelning och det ska återspeglas bland landets 
chefer. Att vara kvinna är ingen kompetens i sig, men 
det är heller ingen kompetens i sig att vara en man. Ka-
paciteten att vara en duktig ledare som kan utveckla en 
organisation är inte beroende av kön och ju fler som får 
möjligheten, desto bättre chefer kommer Sverige att få. 
 
det är i dag fler kvinnor än män som går vidare till 
högre studier och utbildningsnivån för kvinnor är högre 
än för män. Att fler kvinnor också går vidare till chefs-
positioner innebär att en större del av kompetensen i 
samhället tas tillvara.  

detta kan låta självklart i dag, men för bara decennier 
sedan var det närmast självklart att chefen var en man. 

Steg för steg har dock kvinnliga chefer blivit vanligare i 
alla branscher och på allt fler nivåer i näringslivet och i 
offentlig sektor. Utvecklingen mot en mer jämställd chefs-
marknad har pågått under en längre tid och fortsätter att 
gå framåt, vilket är positivt. 

samtidigt går det inte att blunda för att utvecklingen i 
dag går påtagligt långsamt, och på vissa områden nästan 
står still. Trots att den totala andelen kvinnor på chefs-
befattningar ökar, ökar inte andelen kvinnor på de högre 
positionerna. Fortfarande saknas kvinnor bland topposi-
tionerna såväl i näringsliv som i offentlig sektor. 

Chefens chef är fortfarande allt som oftast en man. Inom 
vissa branscher är utmaningarna för kvinnor att nå chefs-
positioner påtagligt stora.
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   KVinna OCH CHef 
 – HÄr HiTTar Vi deM
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Råvarubranschen domineras av män, så som vd för sågverket 
Maa AB utanför Falkenberg är Anneli Andelén ovanlig. Men för 
det före detta fotbollsproffset är mångfald vägen till framgång. 
”Det gäller att ha det bästa laget.” 

Anneli Andelén brukar säga att hon är född i en spånhög. Hon är uppvuxen 
i närheten av sågverket och är fostrad in i familjeföretaget Maa AB.  

30 år gammal tillträdde hon som vice vd, efter en lång och framgångsrik 
fotbollskarriär i bland annat Allsvenskan, landslaget och som proffs i Japan. 

Inledningsvis jobbade Anneli tillsammans med sin pappa Bror Andersson 
som grundade bolaget i början av 50-talet. Hon kom in i företaget i ett 
kritiskt skede och fick hantera nedskärningar och uppsägningar. Det var 
en tuff period, men bolaget kom på rätt köl och är idag ett välmående 
familjeföretag i andra generationen. Vid millennieskiftet lämnade pappa 
Bror över vd-stolen till sin dotter.  

Råvarubranschen domineras av män. Det vill Anneli gärna ändra på. Hon 
förespråkar mångfald, både mellan kvinnor och män, mellan äldre och 
yngre och mellan personer med olika etnicitet. Av den enkla anledningen 
att det gör företaget starkare. 

– Det gäller att samla det bästa laget. Matchningen är det viktiga för att 
skapa en bra gruppdynamik och ett starkt team, säger Anneli. 

Anneli tycker att hon haft mycket nytta av fotbollskarriären i sitt ledarskap. 
Att sätta mål och att hela tiden vilja utvecklas är gemensamt för både 
elitidrott och företagande. Men också tävlingsinstinkten och att vara en 
lagspelare, liksom att ha mod och våga ta för sig.

Men Anneli tycker att kvinnor behöver bli både modigare och bättre att ta för 
sig. Det handlar om att inte ställa för höga krav på sig själv. Synen på kvinn-
liga chefer har förändrats de senaste åren i takt med att fler och fler företag 
förstår att mångfald skapar mervärde. Hon tror också att det är viktigt att det 
numera finns fler kvinnliga förebilder som är synliga och lyfts fram i media.  

– Men utvecklingen går för långsamt. Kvotering kanske kan vara ett sätt 
att komma till rätta med jämställdhetsproblemet i våra styrelser, säger 
Anneli. Egentligen är jag emot kvotering som princip, men tror att det kan 
vara ett sätt att snabba på utvecklingen.

Hon är själv aktiv i initiativet Styrelsekraft, som drivs i regi av Almi. Där 
arbetar hon för att fler företag ska ta bättre tillvara på all den outnyttjade 
kompetens som finns på marknaden.  

Anneli tror att förutsättningar för ett fungerande liv utanför jobbet är en 
nyckelfaktor för att få fler kvinnor på ledande positioner.

– Idag delar man mer på ansvaret för familj och barn, och då är det 
viktigt att göra det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv. Det är till 
exempel jättebra med företag som kan erbjuda hjälp med hushållsnära 
tjänster, säger Anneli.

Anneli AnDélen, VD föR MAA AB

Mångfald ger framgång 
på sågverket



Offentlig sektor       Privat sektor
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andelen kvinnor på chefsposter ökar

andelen kvinnliga chefer har ökat under 2000-talet 
och trenden kan ses i landets samtliga län. 2001 var 25 
procent av cheferna kvinnor. Tio år senare har andelen 
ökat till drygt en tredjedel. 

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som under de 
senaste tio åren kommer lika många kvinnor och män att 
vara chefer 2031. Men könsfördelningen är och kommer 
sannolikt fortfarande vara väldigt skev på olika nivåer och 
i olika sektorer – redan idag är till exempel långt fler än 
hälften av cheferna i offentlig sektor kvinnor, medan män 
är kraftigt överrepresenterade i privat sektor.

AnDel kvinnoR BlAnD sveRiges cheFeR (I pRocEnt pER åR)

PRognos

AnDel kvinnoR BlAnD sveRiges cheFeR  
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Uppsala i topp – Jönköping i botten

Högst andel kvinnliga chefer finner vi i Stockholm, 
Uppsala och på Gotland. Lägst är andelen i Jönköping 
där bara 27 procent av cheferna är kvinnor. Den största 
procentuella ökningen har skett i Blekinge där 55 pro-
cent fler chefer är kvinnor idag jämfört med 2001. 

andra län som sticker ut är Halland och Kronoberg 
som båda ökat med nästan 50 procent under samma 
period.

när andelen kvinnliga chefer analyseras regionalt 
framgår tydligt att stora förändringar faktiskt är möjliga. I 
Blekinge har andelen kvinnliga chefer ökat med mer än 50 
procent på bara ett decennium, medan andelen i Jämtland 
bara ökat med drygt 15 procent under samma period. Ök-
ningen är av naturliga skäl störst i de regioner där andelen 
kvinnliga chefer var låg från början. Men det förtar inte 
att antalet regioner där det är mycket glest med kvinnliga 
chefer har minskat väsentligt de senaste tio åren.

          PRognos FöR jäMn könsFöRDelning   
län   2011  2001  FöRänDRing utiFRån utvecklingen 2001-2011  

uPPsAlA län  37,7 %  32,9 %  +14,6 %  2044

gotlAnDs län  36,7 %  29,3 %  +25,3 %  2028

stockholMs län 36,5 %  29,3 %  +24,6 %  2030

jäMtlAnDs län  35,7 %  31,0 %  +15,2 %  2046

västeRBottens län 34,8 %  26,5 %  +31,3 %  2029

söDeRMAnlAnDs län 34,4 %  27,6 %  +24,6 %  2038

DAlARnAs län  34,3 %  24,8 %  +38,3 %  2028

noRRBottens län 34,0 %  27,1 %  +25,5 %  2031

gävleBoRgs län 33,8 %  26,4 %  +28,0 %  2032

västeRnoRRlAnD 33,7 %  25,6 %  +31,6 %  2029

västRA götAlAnDs län 32,8 %  25,2 %  +30,2 %  2032

hAllAnDs län 32,8 %  22,1 %  +48,4 % 2029

Blekinge län  32,7 %  21,1 %  +55,0 % 2026

skåne län  32,7 %  23,6 %  +38,6 %  2030

öReBRo län  32,6 %  23,5 %  +38,7 %  2033

östeRgötlAnD  32,2 %  24,1 %  +33,6 %  2035

kAlMAR län  32,1 %  22,5 %  +42,7 %  2030

västMAnlAnDs län 31,6 %  22,6 %  +39,8 %  2030

väRMlAnDs län  31,4 %  22,2 %  +41,4 %  2030

kRonoBeRgs län 30,2 %  20,2 %  +49,5 % 2029

jönköPings län  27,4 %  19,3 %  +42.0 %  2039

AnDel kvinnoR BlAnD sveRiges cheFeR PeR län
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stora branschskillnader

Trots att andelen kvinnliga chefer ökat under de 
senaste åren är det fortfarande stora skillnader mellan 
olika branscher. Kvinnliga chefer är kraftigt överrepre-
senterade i verksamhetsområden som rör vård, omsorg, 
utbildning och offentlig förvaltning, där de utgör en 
tydlig majoritet av cheferna. 

Tittar vi däremot på tillverkningsindustrin, gruvnä-
ringen och jordbruket är knappt en av fem chefer en 
kvinna. Än värre ser det ut i byggsektorn där endast en 
av tio chefer är en kvinna. 

inom handeln och privata tjänstenäringar finns kvin-
nor på tre av tio chefsposter. Detta är en så låg andel att 
bristen på kvinnliga chefer utgör ett påtagligt rekryte-
ringshinder för branschen som helhet, såväl vad gäller 
chefer som övriga medarbetare.
 
skillnaderna är också stora mellan små och stora fö-
retag. Kvinnor som är chefer återfinns framför allt i min-
dre företag. Mönstret ser likartat ut över hela landet.1 
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1 www.tco.se, Fler kvinnor leder - men få når toppen.
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Chefens chef fortfarande man

Även om andelen kvinnliga 
chefer ökat har ökningen inte 
spridit sig jämnt bland chefsni-
våerna. Tvärtom är det mycket 
tydligt hur andelen kvinnor blir 
lägre ju högre chefspositionen är. 

av cheferna i första linjen – 
chefer på låg nivå – är fyra av tio 
chefer kvinnor. På mellanchefs-
nivå är andelen en av fyra och 
bland Sveriges vd:ar är bara 12 
procent kvinnor.

Chefens chef är således alltjämt 
en man. Detta har bekräftats även 
i Ledarnas egna undersökningar. 
Nästan nio av tio chefer uppger 
att deras överordnade chef är en 
man. Inte ens i den offentliga sek-
torn där en majoritet av cheferna 
är kvinnor släpps kvinnliga chefer 
fram i lika hög grad som sina 
manliga kollegor när det rekryte-
ras till högre positioner.

På stockholmsbörsen är läget 
ännu värre, med hela 97,6 procent 
manliga vd. Endast 3 procent av 
styrelseordförandena är kvinnor 
och av styrelseledamöterna är 
bara en av fyra en kvinna. Av de 
kvinnliga styrelseledamöterna 
är 60 procent suppleanter och 
har därmed ingen reell makt när 
beslut ska fattas. Det ser något 
bättre ut i de statligt, eller delvis 
statliga, företagen. Där är 37 pro-
cent av styrelseordförandena och 
21 procent av vd:arna en kvinna.

FöRstA linjens cheFeR

MellAncheFeR

vD (veRkscheFeR och liknAnDe)

vD (stockholMsBöRsen) 

97,6% 

2,4% 

88% 

12% 

27,5% 

72,5% 

57,6% 

42,4% 

Kvinnor

Män

AnDel kvinnoR  
På olikA cheFsnivåeR

KällA: lEDARnA: ”cHEfEn I SIffRoR”
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lönen ska spegla individens insatser, initiativ och 
engagemang. Det ska vara tydligt vad som påverkar den 
egna löneutvecklingen. Lönesättningen ska grunda sig 
på måluppfyllelse, resultat och prestation, men också hur 
ledarskapet utövas.

Men faktum är att kvinnliga chefer inte bara tjänar 
mindre än sina manliga kollegor – de har halkat efter i lön 
redan efter första chefsjobbet och har sämre möjligheter 
att göra lönekarriär.

Medianlönen för alla chefer i Sverige är 39 500 kronor i 
månaden. Chefer verksamma i privat sektor har dock en 
högre medianlön än chefer i offentlig sektor. I den privata 
sektorn är medianlönen 40 000 kronor i månaden medan 

medianlönen för en chef i offentlig sektor är 37 700 kronor 
i månaden. Av alla Sveriges chefer arbetar en fjärdedel i 
offentlig sektor, och i denna sektor är sex av tio chefer en 
kvinna. 

det finns en tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors 
löner på chefsnivå. Även med hänsyn tagen till att kvinnor 
och män finns som chefer i olika branscher, har olika antal 
underställda medarbetare, olika utbildningsnivå, olika 
befattningar och olika ålder finns ett lönegap på 2 000 kro-
nor i månaden – medianmånadslönen för en manlig chef 
är 40 000 kronor, medan den för kvinnor är 38 000 kronor. 
Kvinnliga chefer når alltså bara upp till 95 procent av sina 
manliga kollegors löner. 

   lön efTer Kön 
 – OCKså för CHefer

38 000
Kr /Mån

40 000
Kr /Mån

37%
kvinnoR

63%
Män

KällA: lEDARnAS cHEfSlönEStAtIStIK 2013
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Att individuell lönesättning också bety-
der jämlik lönesättning är en självklarhet 
för reklambyrå-vd:n Mernosh saatchi. 
”individuell lön betyder just att könet 
inte har betydelse.” 
 
Mernosh Saatchi grundade reklambyrån Hum-
blestorm för drygt tio år sedan. företaget 
har idag 20 anställda och omsätter 40 
miljoner kronor. 2009 grundade hon även 
dotterbolaget Humblestorm Staffing, som 
erbjuder bemanningstjänster inom marknads-
föring och försäljning. 

Mernosh har alltid sett lön och lönesättning 
som viktiga verktyg för ledarskap. 

– lönesättning är ett bra sätt att återkoppla 
och att få motiverade medarbetare. Genom 
lönen visar man uppskattning och att man 
inte tar medarbetarens insatser för givet, 
säger hon. 

MeRnosh sAAtchi, VD föR HuMBlEStoRM

Tydliga mål ger jämställt ledarskap

Humblestorm tillämpar individuell lönesätt-
ning, något som Mernosh ser som självklart 
i den typ av bolag hon driver. Hon är överty-
gad om att utfallet för enskilda medarbetarna 
blir bättre om de själva förhandlar sin lön, 
än om de företräds av någon annan. Att 
individuell lönesättning också betyder jämlik 
lönesättning mellan kvinnor och män är en 
självklarhet för Mernosh – en ”icke-fråga” 
som hon kallar det.

– Individuell lön betyder just att könet inte 
har betydelse. 

Hon menar dock att kvinnor generellt behöver 
bli bättre på att ta för sig, också i lönesam-
talen. Men det är också viktigt att chefer har 
strukturerade metoder för lönesättning och 
aktivt arbetar med att lyfta fram kvinnors 
prestationer. 

– Alla måste vara införstådda med vad som 
mäts på och vad man belönar – både vad 

gäller hårda mål, som försäljning, och mjuka 
faktorer som kundbemötande eller hur man 
fungerar i grupp. Det subjektiva inslaget i en 
löneutvärdering finns alltid, men det får inte 
bli för stort, säger Mernosh.

I ett tjänsteföretag som Humblestorm är det 
av stor betydelse att ha en nära dialog med 
kunden, också i uppföljningen av ett projekt. 
Detta ger också möjlighet till löpande åter-
koppling till medarbetarna i projektgruppen. 

Mernosh anser att det skapar förutsättningar för 
att vara en bra chef, som inte bara ger återkopp-
ling i samband med lönesamtalet en gång per år.

– feedback får människor att växa, och jag 
brukar tänka på att alltid ge övervägande 
positiv feedback även när saker och ting 
kan förbättras. Medarbetare som mår bra är 
medarbetare som levererar bra.



    12

lägre medianlön oavsett nivå

att män som är chefer totalt sett har högre lön än 
kvinnor är ett mönster som går igen i nästan samtliga 
branscher och oavsett chefsposition. Enda undantaget 
är chefer för mindre företag i servicebranschen, men där 
är också medianlönen för chefer klart lägre än för arbets-
marknaden som helhet. Nedanstående statistik tar dock 
till skillnad från den tidigare redovisade totalstatistiken 
inte hänsyn till skillnader i exakt befattning, utbildnings-
nivå, ålder etc. mellan män och kvinnor som är chefer.

Även i offentlig sektor är medianlönen lägre för kvin-
nor som är chefer jämfört med män på samma position. 
I de fall där medianlönen är lika eller till och med högre 
för kvinnliga chefer är genomsnittslönen alltid högre för 
de manliga cheferna. Detta beror på att manliga chefer 
har större möjligheter att göra så kallad lönekarriär – 
topplönerna är högre och lönespridningen är större för 
män. 

             
          Män  kvinnoR  

veRkställAnDe DiRektöReR, veRkscheFeR M.Fl.     68 400   48 100

DRiFtcheFeR inoM tillveRkning, el-, väRMe- och vAttenFöRsöRjning M.M.  43 900  39 700

DRiFtcheFeR inoM ByggveRksAMhet      46 800  45 100

DRiFtcheFeR inoM hAnDel, hotell och RestAuRAng, tRAnsPoRt och koMMunikAtion 36 000  30 500

DRiFtcheFeR inoM FinAnsiell veRksAMhet, FAstighetsBolAg, FöRetAgstjänsteR M.M. 55 500  48 700

ekonoMicheFeR och ADMinistRAtivA cheFeR     57 000  44 100

PeRsonAlcheFeR        52 900  48 300

FöRsäljnings- och MARknADscheFeR       55 800  49 700

it-cheFeR Män        53 000  53 000

cheFeR FöR MinDRe FöRetAg inoM hAnDel, hotell och RestAuRAng, tRAnsPoRt och koMMunikAtion 30 000  30 000

veRkställAnDe DiRektöReR, veRkscheFeR M.Fl.     52 100  49 200

veRksAMhetscheFeR inoM oFFentlig FöRvAltning M.M.    42 700  41 000

veRksAMhetscheFeR inoM utBilDning      40 300  38 400

veRksAMhetscheFeR inoM våRD och oMsoRg     36 500  35 000

ekonoMicheFeR och ADMinistRAtivA cheFeR     51 400  49 700

PeRsonAlcheFeR        49 700  49 300

cheFeR FöR MinDRe enheteR inoM oFFentlig FöRvAltning M.M.    34 400  34 000

inköPs- och DistRiButionscheFeR      53 000  54 400

MeDiAnlön i sAMtligA sektoReR   

MeDiAnlön i oFFentlig sektoR 
             
          Män  kvinnoR  

KällA: ScB
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sämre förutsättningar att göra lönekarriär

             
          Män  kvinnoR  

             
          Män  kvinnoR  

             
       lönesPRiDning lönesPRiDning 
       MeDiAnlön i kRonoR i PRocent 
   
veRkställAnDe DiRektöReR, veRkscheFeR M.Fl.  

Män      68 400  73 400  107

kvinnoR      48 100  76 100  158 

DRiFtcheFeR inoM hAnDel, hotell och RestAuRAng, tRAnsPoRt och koMMunikAtion   

Män      36 000  21 000  59

kvinnoR      30 500  15 100  50 

veRksAMhetscheFeR inoM oFFentlig FöRvAltning M.M.   

Män      42 700  20 800  49

kvinnoR      41 000  20 600  50 

veRksAMhetscheFeR inoM våRD och oMsoRg   

Män      36 900  23 100  63

kvinnoR      35 000  7 400  21

 

it-cheFeR   

Män      53 000  29 800  56

kvinnoR      53 000  23 700  45

PeRsonAlcheF   

Män      52 900  41 000  78

kvinnoR      48 300  29 100  60

cheFeR FöR MinDRe enheteR inoM oFFentlig FöRvAltning M.M.   

Män      34 400  12 600  37

kvinnoR      34 000  9 000  26

lönesPRiDning i sAMtligA sektoReR 

Just möjligheterna att göra lönekarriär i Sverige har 
tidigare kartlagts av Ledarna (Lönekarriärbarometer 
2013). Och generellt är möjligheterna små att göra lö-
nekarriär i Sverige. Tillsammans med Norge och Italien 
är Sverige det land inom OECD där skillnaden mellan 
medianlön och högsta lön är allra minst. I Sverige har 
skillnaden till och med blivit mindre under 2000-talet, 
trots att den internationella trenden är att möjlighe-
terna att göra lönekarriär blir allt större. 

Bland chefer är dock möjligheterna att göra lönekar-
riär relativt goda även i Sverige. Men möjligheterna ser 
olika ut för kvinnor och män. Oavsett bransch, nivå och 
sektor är lönespridningen inom ett och samma chefs-
yrke i regel större för män än för kvinnor.

KällA: ScB

KällA: ScB
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Många av dem som säger att de inte vill bli chefer, 
eller som inte eftersträvar högre chefsposter, uppger 
att chefsjobb har ett (för) högt personligt pris. Chefs-
yrket upplevs ta för mycket tid och kraft i anspråk, och 
eventuella fördelar som förbättrade villkor står inte i 
proportion till den extra arbetsinsats som krävs.

samtidigt står den framtida chefsförsörjningen inför 
stora utmaningar. En stor del av chefskåren närmar sig 
pensionsåldern. Om svenska företag och verksamheter 
ska klara den framtida ledarförsörjningen krävs det att 
chefsuppdraget uppfattas som attraktivt. Det betyder 
att villkoren i chefsrollen behöver överensstämma med 
människors attityder och värderingar, och att chefer 
rekryteras ur alla grupperingar i samhället.

förutsättningarna att kombinera arbete och privatliv 
ser dock olika ut för kvinnliga och manliga chefer. 

i ledarnas Chefsbarometer 2010 framgår det att 
den vanligaste storleken på personalgrupp att leda 

(oavsett kön), var mindre än 20 anställda. Undersök-
ningen visade också att kvinnor som är chefer generellt 
har ansvar för större personalgrupper än vad manliga 
chefer har. Var femte kvinna på chefsposition har minst 
40 direkt underställda. Bara 1 av 10 manliga chefer har 
ansvar för så stora personalgrupper.

en förklaring skulle kunna vara att kvinnor i större 
utsträckning är chefer i den offentliga sektorn, där 
personalgrupperna generellt är större. Men även i den 
offentliga sektorn har kvinnor som är chefer ansvar för 
större personalgrupper än vad de manliga cheferna har. 
Var fjärde kvinna på en chefsposition i offentlig sektor 
har ansvar för personalgrupper på minst 40 personer, 
en nästan dubbelt så stor andel jämfört med männen. 
Men även i det privata näringslivet har kvinnor gene-
rellt ansvar för större personalgrupper. 16 procent av 
de kvinnliga cheferna i det privata näringslivet har fler 
än 40 direkt underställda vilket kan jämföras med 10 
procent av de manliga cheferna.

AntAl MeDARBetARe i oFFentlig sektoR

AntAl   kvinnoR Män

0 - 19   41 % 58 %

20 - 39   36 % 29 %

40 - FleR   23 % 13 %

AntAl MeDARBetARe i PRivAt sektoR

AntAl   kvinnoR Män

0 - 19   67 % 67 %

20 - 39   17 % 22 %

40 - FleR   16 % 10 %

   liVeT sOM CHef 

kvinnoR 

Män

AntAl MeDARBetARe 

66% 

24% 

10% 

55% 

26% 

19% 

KällA: lEDARnAS cHEfSBARoMEtER 2010
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Att vara chef och småbarnsförälder är en utmaning. Men för 
ssAB:s personalchef emma claesson har det fungerat bra, 
mycket tack vare en föräldravänlig företagskultur. ”Det är helt 
avgörande att företagskulturen främjar förståelse och accep-
tans från kollegor och andra chefer.”  

Emma claesson är civilekonom med bakgrund som managementkon-
sult. Sedan två och ett halvt år tillbaka arbetar hon på ståltillverkaren 
SSAB som HR-chef för ett av företagets tre affärsområden.

Emma tillträdde posten i samband med ett ansträngt marknadsläge. 
Sedan dess har hon varit med och inlett en omfattande förändringsresa 
för hela affärsområdet. Det har krävt en betydande insats av både tid 
och engagemang. Att kombinera en så krävande yrkesroll med att vara 
småbarnsförälder är en utmaning. Men Emma ser också stora fördelar. 

– föräldraskap innebär ofta, för både kvinnor och män, en stor personlig 
utveckling. Den utvecklingen gynnar också det egna ledarskapet, säger 
hon.

Emma och hennes man har för egen del gjort uppdelningen att han för 
tillfället tar ett större ansvar för bland annat hämtningar och lämningar 
på dagis och skola. 

– livet går i faser, och just nu har jag en mindre flexibel jobbsituation 
än min man. Då tar han ett större ansvar hemma. Men om några år 
kanske vi har en omvänd situation.

– för de som nu kommer ut på arbetsmarknaden tror jag denna fråga 
inte kommer ha ett lika tydligt könsperspektiv, utan blir en fråga om att 
hitta smarta lösningar för att hantera chefsroller under småbarnstiden, 
oavsett om man är kvinna eller man, säger Emma.

Andelen pappor som tar vara på möjligheten att vara föräldraledig ökar 
på SSAB – mycket tack vare tydliga signaler från företagsledningen om 
att det är både uppskattat och värdefullt för den personliga utveck-
lingen och ”balansen i livet” Emma menar att det är viktigt att skapa en 
företagskultur som främjar acceptans och förståelse från kollegor och 
andra chefer för att kombinera föräldra- och yrkesrollen: 

– Det är helt avgörande. Så länge våra mångfaldsambitioner bara finns 
i policy- och strategidokument kommer vi inte att nå hela vägen. Det 
gäller att vi är ”äkta” på alla nivåer i företaget och att vi lever som vi lär. 

SSAB deltar i projektet Battle of the numbers, vars syfte är att få fler 
kvinnor att nå chefspositioner och ledningsgrupper. projektet ska mynna ut 
i en handlingsplan som konkret beskriver hur mångfalden ska bli större 
i företaget.

– för oss är mångfald är en fråga om chefsförsörjning, lönsamhet 
och konkurrenskraft. Industrin domineras av män. för vår långsiktiga 
utveckling måste vi ta tillvara på potentialen i hela befolkningen.
 

eMMA clAesson, pERSonAlcHEf på SSAB

Att bli förälder 
gynnar ledarskapet



10% 

90% 
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få delar lika på föräldraledighet

de allra flesta chefer upplever att deras arbetsgivare 
är positivt inställd till föräldraledighet. Trots det svarar 
bara knappt 6 av 10 manliga chefer att de kunnat ta ut 
så mycket föräldraledighet som de önskat. Kvinnliga 
chefer anger i högre utsträckning att de tagit ut så 
mycket föräldraledighet som de velat. 

Var tionde chef delar i dag helt lika på föräldraledig-
heten med sin partner. Men det är dubbelt så vanligt 
att denna chef är en kvinna. 

ledarnas undersökningar visar också att de manliga 
cheferna tar ut fler föräldradagar nu än för tio år sedan, 
men fortfarande har 15 procent av de manliga cheferna 
inte tagit ut någon föräldraledighet alls under barnets 
första levnadsår. 

i samband med den årliga utmärkelsen Framtidens 
kvinnliga ledare har Ledarna ställt frågor till 75 av Sve-
rige mest framgångsrika unga kvinnliga chefer. Bland 
annat har de fått svara på frågor hur de fördelar föräldra-
ledigheten med sin partner. Enkäterna visar på en tydlig 
trend: bland Sveriges mest framgångsrika kvinnliga 
chefer upp till 36 år är det betydligt vanligare att fördela 
föräldraledigheten lika med sin partner än bland chefer 
i stort. Nästan hälften av de unga toppcheferna som är 
föräldrar har delat föräldraledigheten lika.

av de kvinnor som är chefer delar 7 av 10 lika på 
dagarna för vård av sjukt barn med sin partner. Det är 
något fler än de manliga cheferna. Samtidigt svarar 11 
procent av kvinnorna att det oftast är de som stannar 
hemma medan motsvarande siffra bland de manliga 
cheferna är 6 procent. Var tredje man uppger att de 
sällan stannar hemma medan motsvarande siffra för de 
kvinnliga cheferna är 17 procent.

FöRDelADe ni FöRälDRAleDigheten likA? 

nej

jA

DelAR likA På DAgARnA FöR våRD Av 
sjukt BARn MeD sin PARtneR  

68%

58%

kvinnoR          Män

KällA: lEDARnA ocH noVuS: lEDARnAS 
cHEfSBARoMEtER oM JäMStällDHEt, 2012
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förutsättningar för jämställdhet

hAR Du Blivit utsAtt FöR DiskRiMineRing? 

90%
80%

20%
10%

nej
nej

jA
jA

    cheFeR       ungA kvinnligA cheFeR

Många kvinnor på chefsposter är kritiska till verksam-
heternas förmåga att agera jämställt. Så många
som 4 av 10 kvinnor anser att manliga chefer favorise-
ras när det kommer till lön och anställningsvillkor
– men också när det kommer till den fortsatta chefskar-
riären.

På en direkt fråga om man i egenskap av chef blivit
utsatt för könsdiskriminering svarar 9 av 10 chefer nej.
Men tittar man närmare på skillnaderna mellan män,
kvinnor, yngre och äldre chefer, så visar sig en mindre
jämställd bild av chefernas erfarenheter. Så många som
1 av 5 unga kvinnliga chefer anger att de under det se-
naste året blivit utsatta för diskriminering på grund av
sitt kön. Bland äldre kvinnor som är chefer är andelen
bara hälften så stor.

en tredjedel av sveriges chefer vill avancera till en
högre position i framtiden. Men mer än hälften av
cheferna säger nej till att klättra till en högre chefsposi-
tion. Av dem som inte vill avancera anger 4 av 10 som
orsak att en högre position skulle inskränka för mycket
på deras familje- och privatliv. Lika många säger att
löneökningen inte står i proportion till den extra arbets-
insatsen.

61%

28% 36%

5%
6%

54%

5%
5%

FRAMtiDen soM cheF

kvinnoR      Män

Vill ha en högre chefstjänst 
Vill fortsätta som det är nu 
Vill sluta som chef 
Vet ej

KällA: lEDARnA ocH noVuS: lEDARnAS 
cHEfSBARoMEtER oM JäMStällDHEt, 2012

KällA: lEDARnA: ”cHEfEn I SIffRoR”
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Chefens chef är en man – Jämställdhetsbarometer 2013, © Ledarna



Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 90 000 medlemmar. 

Som medlem i Ledarna får du stöd 
både i din yrkesroll som chef och 

som anställd. Ett dubbelt perspektiv 
ingen annan erbjuder.

Hos oss blir du en bättre chef.

Besöksadress:  S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm.
Telefon: 08-598 99 000. Fax: 08-598 99 010. Ledarnas Chefsservice 0200-87 11 11.
www.ledarna.se


