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Hos oss blir du  
en bättre chef
Bra chefer och ett gott ledarskap ger resultat och föder 
framgång – människor växer och verksamheter och samhällen 
utvecklas. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest 
utmanande. Därför behövs en organisation bara för chefer.  
En organisation som tillvaratar chefers intressen och förstår  
chefsrollen fullt ut. Därför finns Ledarna. 

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 95 000 
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. Ledarna är 
chefens röst i samhällsdebatten och verkar för att synliggöra 
ledarskapets värde. 

Alla vinner på ett bra ledarskap. Vi jobbar för att Sverige 
ska ha världens bästa chefer.

Omslag: Ledarnas medarbetare Sara Kullgren,  
chefsjurist och Tobias Härnström, förhandlare.
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Agenda 2030
Den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit är de  
globala målen. De 17 målen ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och  
orättvisor, bekämpa klimatförändringarna samt främja fred och rättvisa.

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 utveck-
lingen för ett hållbart samhälle främst genom att bidra 
till att Sveriges chefer agerar för en social, ekonomisk 
och ekologisk hållbar utveckling. 

Ledarna står bakom Agenda 2030. I rollen som 
fackförbund och i uppdraget att verka för att alla har en 
bra chef bidrar vi särskilt till sex av de globala målen.

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 mång-
fald ska återspeglas bland Sveriges chefer. Ledarna 
arbetar aktivt med frågan om jämställdhet i chefsleden 
genom opinionsbildning och i kursverksamhetens 
kunskapshöjande åtgärder. En individualiserad föräldra-
försäkring samt lagstadgad kvotering till bolagens 
styrelser är andra frågor som drivs. Se avsnittet om 
Samhällspolitisk påverkan för exempel på konkreta 
aktiviteter under året.

MÅL 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar 
energi kan vi säkerställa tillgång till el och energi-
tjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Senast år 2045 ska Sverige nå nollutsläpp av växt-
husgaser. Detta har konsekvenser för alla organisatio-
ner och ställer krav på moderna energitjänster och en 
väsentligt större andel förnyelsebar energi. Ledarna 
äger sedan 2015 en andel i ett vindkraftverk. Det  
möjliggör för Ledarna att kunna vara självförsörjande 
på förnyelsebar energi i kansli och egna fastigheter 
samt bidrar till en ökad andel förnyelsebar energi.  
Ledarna har genomfört ett antal åtgärder i sina fastig-
heter 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. Att arbeta för anständiga arbetsvillkor 
utgör grunden i verksamheten. Ledarna arbetar för att 
Sveriges chefer ska ha goda villkor och förutsättningar 
och tecknar därför ett 80-tal kollektivavtal inom såväl 
privat som offentlig sektor. Även Ledarnas personal 
omfattas av kollektivavtal.

Ledarna arbetar kontinuerligt för att medlem-
marna och egen personal ska ha goda förutsättningar 
för sina uppdrag och en trygg och säker arbetsmiljö. 
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MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika 
rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel 
kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och 
annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflik-
ter och främjar alla människors möjlighet att delta i 
och påverka samhällsutvecklingen.

Ledarna anser att arbetslivet gynnas av jämlikhet 
på alla nivåer och att samhällets mångfald ska åter-
speglas bland Sveriges chefer. Ledarna arbetar aktivt 
med frågan om mångfald i chefsleden genom opinions-
bildning och i kursverksamhetens kunskapshöjande 
åtgärder. Se avsnittet om Samhällspolitisk påverkan 
för exempel på konkreta aktiviteter under året.

MÅL 12 HÅLLBARA KONSUMTIONS-  
OCH PRODUKTIONSMÖNSTER
Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar 
varor och resurser kan vi minska vårt ekologiska fot- 
avtryck och uppnå hållbar utveckling. Hållbar kon-
sumtion innebär förutom miljöfördelar även sociala och 
ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft och 
tillväxt både lokalt och globalt, ökad sysselsättning 
och förbättrad hälsa.
 
Genom riktlinjer för inköp och kapitalplaceringar 
påverkar vi arbetsvillkor och miljö. Genom klimat-
smarta val minskar vi vårt klimatavtryck. Ledarna 

verkar internt på kansliet för att bland annat minska 
matsvinn och avfall, främja återvinning och minska 
användning av kontorspapper. Detta görs bland an-
nat genom krav i styrdokument innefattande krav på 
leverantörer gällande hållbara metoder och hållbar-
hetsinformation.

MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Effekterna av den globala uppvärmningen är redan nu 
synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte 
agerar nu. Genom utbildning, innovation och efter- 
levnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvän-
diga förändringar för att skydda planeten. 

Ledarnas främsta möjlighet ligger i att påverka 
och hjälpa Sveriges chefer med omställning till ett 
hållbart samhälle. Se avsnittet om Samhällspolitisk 
påverkan för exempel på konkreta aktiviteter under året. 

Internt på kansliet arbetar vi aktivt genom kli-
matsmarta val för att minska vår miljöpåverkan. Rikt-
linjer och åtgärder för bland annat inköp, kapitalplace-
ringar och fastighetsförvaltning anpassas löpande för 
att leda till fortsatt minskat klimatavtryck.
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Inledning
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”*. 

Hållbarhetsrapporten handlar om vilken påver-
kan Ledarna har på omvärlden. Rapporten beskriver 
ambitionsnivån på Ledarnas arbete att bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling. Innehållet belyser både 
positiva och negativa effekter av verksamheten och 
hjälper oss att driva hållbarhetsfrågorna framåt. 

Påverkan är nyckelbegreppet och begränsas inte 
av verksamhetens direkta gränser utan beaktar i hög 
grad även medlemmar, leverantörer och intressenter 
i hela kedjan. Rapporten fokuserar på verksamhetens 
allra viktigaste frågor – alltså där Ledarna har störst 
påverkan, områden där vi är särskilt vassa – men  
också förbättringsområden.  

Omställningen till ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt 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. Hållbar utveckling kräver 
ett långsiktigt, ansvarsfullt ledarskap där chefer och 
ledare har en viktig uppgift och kan göra skillnad. 
Ledarna har en viktig roll att stötta chefer och ledare i 
detta angelägna uppdrag. Det gör Ledarna bland  
annat genom kurser och seminarier i social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet, kompletterat med material i 
form av guider, filmer och poddar. Ledarna driver även 
opinion i dessa frågor. 

Om Ledarna
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 95 000 
medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. 
Ledarna har en särställning som fristående facklig 
organisation, bara för chefer. 

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. 

Ledarnas förbundskansli ligger i Stockholm 
men verkar i hela landet och svarar för det operativa 
arbetet. Löpande förvaltning och affärsverksamhet 
följer styrelsens riktlinjer och anvisningar. Förbunds-
kansliet bemannas av motsvarande 116 heltidstjänster. 
Bland kanslipersonalen finns bland annat förhandlare, 
chefsrådgivare och jurister.

Ledarna har 18 branschföreningar som är själv-
ständiga 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 verk-
samhet, är att driva branschspecifika frågor.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
Ledarnas förbundspolitiska program heter Ledarskapets 
värde och beskriver vår identitet som samhällspolitisk 
aktör och de frågor vi driver. Programmet betonar att 
hållbar utveckling är en nyckelfråga för framtiden. Detta 
gäller såväl miljömässig som ekonomisk och social håll-
barhet. Alla chefer ska ges förutsättningar i sin organi-
sation att leda utvecklingen mot ökad hållbarhet.

I arbetet för ökad mångfald och inkludering utgår vi 
från lagens diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. 

ORGANISATION
Den ideella föreningen Ledarna – Sveriges chefsorga-
nisation är en facklig organisation för chefer. Ledarnas 
verksamhet utgår från medlemmarna, där kongressen 
är Ledarnas högsta beslutande organ. Alla medlem-
mar i Ledarna är också medlemmar i en bransch-

* Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Bruntland- 
 rapporten, som skrevs på uppdrag av FN 1987.
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F Ö R B U N D S O R D F Ö R A N D E  H A R  O R D E T

Ledarskapets betydelse  
i blixtbelysning  

Ledarnas tjänster

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

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

AVTALSGRANSKNING
Hjälp med avtalsgranskning och 
rådgivning vid anställning.

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

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

LÖNESÄTTNING
Lönesättningsguider för din egen
och dina medarbetares lön.

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

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

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

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

TIDNINGEN CHEF
Tips, råd och inspiration i 
tidningen Chef.

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

KARRIÄRRÅDGIVNING
Planera din karriär med 
en karriärrådgivare.

RÄTTSHJÄLP
Om du hamnar i en arbetsrättslig  
tvist med arbetsgivaren.
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Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med över 95 000 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.

Ledarnas 
intäktskällor

Ledarnas 
verksamhet

Ledarnas 
medlemslöfte

Hos oss blir du 
en bättre chef.

Fastighetsförvaltning

Kapital-
förvaltning

Samarbets-
partners

Ledarnas interna
verksamhet

Förtroendevalda 
och föreningar

Humankapital med 
chefsexpertis

Medlems-
avgifter

Dotterbolagen:
Ledarna Chefsservice LCS AB
Chefakademin i Stockholm AB

Ledarnas uppdrag 
och erbjudande

Opinion

Utbildning/nätverk

Försäkringar

Chefsstöd
Förhandlingar 

och kollektivavtal

Chefsutveckling
Chefscoachning
Chefsrådgivning
Karriärrådgivning
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förening, som bland annat svarar för medlemmarnas 
inflytande när det gäller Ledarnas representativa 
demokrati. Ledarnas verksamhet utgår från medlem-
men enligt bilden på nästkommande sida.
 
AFFÄRSMODELL
Ledarnas tjänster strävar till att uppfylla Ledarnas 
medlemslöfte: Hos oss blir du en bättre chef. I medlem-
skapet ingår bland annat chefsrådgivning, chefscoach-
ning, karriärrådgivning, kurser och seminarier som 
kompletteras med material i form av guider, filmer och 
poddar. Medlemmarna får även tillgång till förhandlar-
stöd, rättshjälp vid arbetstvister och avtalsgranskning. 
Dessutom ingår inkomstförsäkring. Vi arbetar för att 
Sveriges chefer ska ha goda villkor och förutsättningar 
samt tecknar ett 80-tal kollektivavtal, inom såväl privat 
som offentlig sektor. Ledarna driver även opinion i för 
våra medlemmar viktiga samhällsfrågor.

Ledarnas verksamhet finansieras av intäkter 
från medlemsavgifter, fastighets- och kapitalförvalt-
ning. En mer detaljerad beskrivning av Ledarnas 
affärsmodell och verksamhet finns i Ledarnas  
årsredovisning.

LEDARNAS INTRESSENTER
Ledarna arbetar på flera plan för att påverka med-
arbetare, företrädare, förtroendevalda, medlemmar, 
leverantörer, myndigheter och samarbetspartners för 
en hållbar utveckling.

OM LEDARNAS HÅLLBARHETSARBETE 
Ledarnas hållbarhetsgrupp hanterar övergripande 
hållbarhetsfrågor och inriktning. Gruppen leds av vd 
och består av kommunikationschef, förbundssekrete-
rare, affärs- och fastighetsansvarig, chef för Samhälle 
& utredning, HR-chef och ekonomichef.

I Ledarnas verksamhet finns en tydlig koppling 
till hållbarhetsfrågorna. Som facklig organisation arbe-
tar vi för att Sveriges chefer ska ha goda villkor och för-
utsättningar. Vi tecknar därför ett 80-tal kollektivavtal, 
inom såväl privat som offentlig sektor. Alla människors 
lika värde är en grundläggande värdering och vi  
arbetar aktivt för ökad mångfald och inkludering.

Flera styrdokument som rör miljö, sociala förhål-
landen, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption stödjer hållbarhetsarbetet. 
Policyer utgör strategiska styrdokument som beslutas 
av förbundsstyrelsen. Några gäller såväl anställda på Le-
darnas kansli som företrädare och förtroendevalda, andra 
gäller endast de anställda. Kansliet kompletterar dessa 
policyer med instruktioner och vägledningar. Policyerna 
finns tillgängliga för Ledarnas medlemmar på ledarna.se.

Styrdokumenten på alla sakområden följs upp och 
revideras löpande av Ledarnas förbundsstyrelse och vd. 
I samband med uppdatering kommuniceras innehållet  
i organisationen, till exempel på intranätet och på  
personalmöten, eller vid behov i dialog på enheterna.

Till innehållsförteckning   
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FÖRBUNDSSTYRELSE

KANSLIET
KONGRESS (JÄMNA ÅR)

BRANSCHFÖRENINGAR (ALLA MEDLEMMAR) 

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.

MEDLEMMEN kan lämna
förslag (motioner) till kongressen
eller direkt till styrelsen.

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

HÅLLBARHETSPOLICY
Ledarnas hållbarhetspolicy fokuserar på tre över-
gripande områden.

1. Hållbart samhälle 
Ledarna ska spela en viktig roll i utvecklingen mot  
ett hållbart samhälle genom att bidra till att Sveriges  
chefer kan agera för en socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar utveckling. Ledarna ska påverka 
debatten och synliggöra chefernas förutsättningar att 
ta ansvar och leda i förändring vid omställning till ett 
hållbart samhälle. 

2. Hållbara chefer 
Ledarna ska arbeta med att förbättra förutsättningarna 
för chefer och ge råd och stöd i chefsrollen. Chefer ska 
hålla långsiktigt och ha goda förutsättningar att verka 

i sitt chefsuppdrag. Det innebär tydligt mandat, rimlig 
arbetsbörda, tillräckliga resurser och tid för reflektion 
och återhämtning.

3. Hållbar verksamhet 
Ledarnas verksamhet ska styras effektivt med beak-
tande av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Ledarna ska välja leverantörer som stödjer hållbarhets-
arbetet och som medför att det i den dagliga verksam-
heten görs aktiva val som är steg i rätt riktning avse-
ende den egna resursanvändningen. Andelen hållbara 
resor och möten ska öka och det totala resandet, 
och därmed koldioxidutsläppen, ska aktivt minska.
Ledarna ska ha ett starkt arbetsgivarvarumärke och 
vara en arbetsplats med mycket engagerade chefer och 
medarbetare. Arbetsplatsen ska vara inkluderande och 
fri från diskriminering.

Om hållbarhetsrapporten

Ledarnas förbundsstyrelse är ansvarig för hållbar-
hetsrapporten. Sist i rapporten återfinns revisorns 
yttrande. Rapporten är avgränsad till att omfatta 
förbundskansliets verksamhet som bedrivs natio-
nellt. De 18 självständiga branschföreningarna och 
Ledarnas dotterbolag är egna juridiska personer 
och inkluderas därför inte i rapporten.

Ledarna omfattas av årsredovisningslagens (ÅRL) 
krav på hållbarhetsrapportering och rapporten är 
upprättad enligt bestämmelserna i ÅRL kapitel 6.

Enligt ÅRL ska rapporten innehålla de hållbar-
hetsupplysningar som behövs för förståelsen  
av organisationens utveckling, ställning och 
resultat samt konsekvenserna av verksamheten.

Rapporten redogör för 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 Ledarna både i rollen som 
medlemsorganisation och arbetsgivare. 

Alla människors lika värde är en grundläggande 
värdering för Ledarna som bland annat motiverar 
arbetet för ökad mångfald och inkludering. Ledarna 
anser att arbetslivet gynnas av en jämn könsfördelning 
i alla sektorer och på alla chefsnivåer.

Styrdokument
 y Stadgar
 y Förbundspolitiskt program
 y Ledarnas etikpolicy
 y Personalpolicy med tillhörande 

 − Avtal om allmänna anställningsvillkor
 − Arbetsmiljöpolicy 
 − Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete
 − Samverkansavtal med Ledarnas personalförening
 − Lönepolicy och lokalt tillämpningsavtal
 − Policy avseende trakasserier och kränkande 

särbehandling 
 − Mångfaldsplan

Resultat, uppföljning och efterlevnad
Ledarna verkar för goda arbetsvillkor och förutsättningar 
både på den egna arbetsplatsen och för våra medlemmar. 
 
Som arbetsgivare arbetar vi aktivt med vår 
värdegrund och har en nära dialog med personalfören-
ingen, vår fackliga part. Kollektivavtal tecknas för att 
säkra goda arbetsvillkor och förutsättningar för såväl 
personal som medlemmar.

Inom Ledarnas förtroendemannaorganisation har 
vi under året arbetat med ett projekt för att förnya och 
utveckla den interna demokratin. Projektet syftar till att 
förbättra inflytande och delaktighet i Ledarnas interna 
demokrati. I fokus ligger representativitet och mångfald.

Chefer ska hålla långsiktigt och ha goda förutsätt-
ningar att verka i sitt chefsuppdrag. Det är det som 
Ledarna kallar ”Hållbara chefer”, ett fokusområde som 
Ledarna arbetat med under flera år och som idag är en 
integrerad del i den service Ledarna ger. Under 2021 
har behovet att stötta chefer i deras arbetsmiljö och 
förutsättningar varit än mer aktuellt. Ledarna har  
kunnat möta det ökade behovet genom att stötta 
enskilda medlemmar, genom att sprida kunskap, 

utveckla metoder och verktyg, driva opinion, samverka 
och sluta avtal med andra parter på arbetsmarknaden. 
 
MEDLEMSAKTIVITETER OCH KUNSKAP
Ledarna erbjuder ett gediget aktivitetsprogram gent-
emot medlemmarna bland annat som stöd i arbetet 
med social hållbarhet. Vi levererar kunskap i form  
av mötesplatser, verktyg och tjänster. Aktiviteterna  
inkluderar kurser, seminarier och webbinarier, samt-
liga med ledarskaps- och chefsfokus. På ledarna.se 
finns omfattande information och material om hållbar-
het att ta del av som ett stöd i chefsrollen
 
Arbetsmiljö, såväl fysisk som organisatorisk och 
social, är centrala frågor för chefens och medarbetar-
nas hållbarhet. Ledarna arbetar aktivt med frågan om 
chefens hållbarhet och chefens ansvar för arbetsmil-
jön. Under 2021 erbjöds flera medlemsaktiviteter för 
att stödja och utveckla chefers kunskaper i hållbar-
hetsfrågor, exempelvis webbinariet Det tranformativa 
ledarskapet – Nyckeln till Hållbar utveckling. 
 
Under 2021 har Ledarna levererat kunskap till med-
lemmarna om hur man som chef kan arbeta med olika 
typer av arbetsmiljörelaterade frågor, förutom genom 
kurser, seminarier, checklistor och rådgivning även i 
form av poddar och kortfilmer på temat distansarbete 
och arbetsmiljö. Under året genomfördes bland annat 
webbinariet Inre ledarskap i en turbulent tid. Kurser 
i förändringsledning är även en del av det ordinarie 
aktivitetsprogrammet. 
 
Att kunna balansera ledarskapets olika perspektiv 
är avgörande för att också vara hållbar som chef och där-
med kunna omfamna chefsuppdraget med goda resul-
tat. Ledarna erbjuder coachning för chefer och i många 
fall handlar de dilemman som diskuteras om chefens 
förutsättningar och hållbarhet ur olika perspektiv. 
 
Sedan ett antal år arbetar Ledarna med att aktivt 
minska avståndet mellan asylinvandrare med chefserfa-
renhet och svenska chefer. Under 2021 hölls kurser inom 
interkulturellt ledarskap för Sveriges chefer. Både digitala 
och fysiska kurser har genomförts med teman som rekry-
tering och onboarding av nyanlända samt interkulturell 
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samverkan. Arbetet finansieras delvis genom statsbidrag 
för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser.
 
RÅDGIVNING
I Chefsrådgivningen möter medlemmen en rådgivare 
med egen chefserfarenhet och därmed god insikt i  
chefens vardag, vilket ger förutsättningar till en tillits-
full och initierad dialog som ger chefen stöd i vardagen.
 
Chefsrådgivningen finns även i poddformatet 
Chefsrådgivarna, för att nå ut till fler. Genom podden 
kan Ledarna ta upp aktuella ämnen och skapa förut-
sättningar för stöd och råd i frågor rörande chefens var-
dag och förutsättningar. Under året har vi bland annat 
kunnat lyssna till hur man tar kontroll över det hybrida 
ledarskapet, som kan vara en utmaning, och hur det är 
att leda i motvind.

För att möta behoven av psykosocialt stöd för chefer, 
finns tjänsten Samtalsstöd som en del av Ledarnas 
erbjudande, dit medlemmen kan vända sig med privata 
eller arbetsmässiga bekymmer som kan påverka arbetet 
och hälsan. Tjänsten är bemannad dygnet runt, året 
om. Samtalsstödet är ett etablerat och uppskattat 
tillägg till det utbud Ledarna har och tillhandahålls 
genom Bliwa i samarbete med Falck Healthcare. 
 
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 påverkar chefer och rör 
ledarskapets betydelse. Ledarna arbetar med produk-
tion och spridning av kunskap och idéer genom bland 
annat rapporter och artiklar samt samarbeten med 
akademi. Opinionsbildningen sker via media och  
kommunikation i Ledarnas egna kanaler så som 
sociala medier, webb och blogg men också genom 
seminarier, olika möten och samarbeten.

Genom att förstå samtiden kan Ledarna vara med 
och påverka framtiden och vara Sveriges chefers sam-
lade röst i samhällsdebatten. Ledarna driver ett flertal 
frågor med koppling till en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling.
 
Under våren livesändes ett seminarium om hur 
det ökade hemarbetet under pandemin påverkar  
chefernas ansvar för arbetsmiljön men också hur  
chefernas egen arbetsmiljö påverkas när många  
behöver leda på distans. Ledarna har även haft ett 
möte med arbetsmarknadsministern om hur chefer 
kan bidra till ökat hemarbete under pandemin och 
utmaningarna kring chefens arbetsmiljöansvar.

Ledarna har också på sin hemsida lyft fram  
intervjuer med chefer som aktivt arbetat med att ställa 
om verksamheter till att bli mer hållbara. Syftet är att 
inspirera genom att lyfta fram goda exempel.

Med Framtidens kvinnliga ledare (FKL) vill 
Ledarna påverka föreställningen om ledarskapet som 
främst en manlig arena. År 2021 rankade Ledarna för 
15:e året i rad landets 75 främsta unga kvinnor (under 
36 år) som nått chefspositioner och som 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. Årets vinnare 2021 blev Helya Riazat, med-
grundare av, och rektor på, Järvaskolan i Stockholm.

Ledarna har länge engagerat sig i frågan om 
föräldraförsäkringen utifrån att vi vill att svenska 
chefer ska vara världens bästa. För att nå dit behö-
ver 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.

De frågor Ledarna lyfter innehåller vår vilja att 
samhället ska präglas av respekt för människors 
olikheter och att alla får förutsättningar och möj-
ligheter att utveckla sina talanger och färdigheter. 
Arbetsplatser ska vara fria från diskriminering, 
trakasserier och kränkande särbehandling. För att 
hitta de bästa cheferna behöver vi utgå från hela 
befolkningen. Kompetens och meriter måste vara i 
fokus. Sverige har inte råd att välja bort kompetens på 
grund av okunskap eller fördomar. Ledarna är därför 
också starkt engagerade i frågan om att motverka alla 
former av ålderism. I ett alltmer kunskapsintensivt 
och konkurrensutsatt samhälle är det viktigt att alla 
chefstalanger tas tillvara, oavsett ålder. Ledarna vill 
utmana ålderstereotyper och normerna om vad ålder 
innebär. Ålderism i arbetslivet kan inte motverkas 
enbart genom diskrimineringslagen, det kräver andra 
och bredare åtgärder. Ett effektivt sätt är att utöva 
ett åldersmedvetet ledarskap. Det handlar om att re-
krytera utifrån kompetens och erfarenhet i stället för 
att låta åldern styra. Det är ett ledarskap som syftar 
till att främja ett hållbart arbetsliv och att balansera 
behov hos olika åldersgrupper. 
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LEDARNAS KANSLI 
Beskrivningen under avsnittet Personal svarar till 
stor del även på hur Ledarna arbetar med sakområdet 
sociala förhållanden till exempel genom regelbunden 
lönekartläggning, uppföljning av mångfald och arbetet 
med ledarskap och medarbetarskap.

Risk
Att påverka opinionen och beslutsfattare är en viktig 
del av Ledarnas uppdrag. Det handlar om att på olika 
nivåer driva frågor som rör ledarskap, chefers förutsätt-
ningar och intressen samt chefernas viktiga betydelse 
för långsiktigt hållbar omställning. För att Ledarna 
ska kunna fortsätta med ett aktivt påverkansarbete 
och få genomslag krävs engagemang, kompetens och 
kontinuitet i arbetet. Det skulle innebära en risk om 
Ledarna skulle tappa i förmågan att påverka. 
 
Ledarna är en representativ demokratisk organi-
sation som till stor del är beroende av engagemang 
från förtroendevalda på olika nivåer. Förtroendevalda 
och medlemmar måste uppfatta Ledarnas opinions-
bildning som legitim och trovärdig. Brist på ideellt 

engagemang eller bristande legitimitet skulle därför 
kunna utgöra risk. 
 
Det innebär också en risk om samhället utvecklas 
i en riktning där fackföreningarnas kärnverksamhet 
och viktigaste frågor tappar stöd. Det påverkar såväl 
Ledarnas möjlighet att värva medlemmar som tyngd 
och förmåga att påverka i samhällspolitiska frågor. 

Ledarna hanterar dessa risker genom att säker-
ställa att det finns medarbetare med kompetens i håll-
barhetsfrågor på kansliet, genom att ingå och utveckla 
strategiska samarbeten samt genom ständig förank-
ring av arbetet bland förtroendevalda och kontinuerlig 
information till medlemmar. 

På ett övergripande plan verkar Ledarna också för att 
utveckla den svenska partsmodellen för att därigenom 
upprätthålla folkligt stöd för parternas kärnverksamhet.

Ledarna har även identifierat risken för att inte 
klara av att öka mångfalden bland personalen,  
se följande avsnitt. 
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Personal 
Hållbarhetsfrågor kopplat till personal är naturligt en kärnfråga för 
Ledarna. Både när det gäller medlemmar och medarbetare tror Ledarna 
på individens förmåga och ansvar för sin egen och organisationens  
utveckling och effektivitet. Även våra intressenter och samarbets- 
partners ska ha goda arbetsförhållanden för sin personal.

Ledarnas ambition är att vara en 
uppskattad arbetsplats med en tydlig 
vision, verksamhetsriktning, mål och 
värdegrund. Vi vill attrahera medar-
betare med hög kompetens och värde-
full erfarenhet och se dem utvecklas i 
samma riktning som Ledarna. Vi verkar 
för goda arbetsvillkor både på den egna 
arbetsplatsen och för våra medlemmar. 
Ett flertal riktlinjer finns gällande perso-
nalens arbetsförhållanden. 

I inköpspolicyn anges att leveran-
törer som har kollektivavtal eller som 
förbinder sig att inom viss tid teckna 
kollektivavtal ska prioriteras. Samtliga 
styrdokument följs upp av vd och  
förändringar genomförs i samverkan  
med Ledarnas personalförening.

Styrdokument
 y Personalpolicy med tillhörande 

 − Avtal om allmänna anställnings-
villkor

 − Arbetsmiljöpolicy 
 − Plan för systematiskt arbetsmiljö-

arbete
 − Samverkansavtal med Ledarnas 

personalförening
 − Lönepolicy och lokalt tillämpnings-

avtal
 − Policy avseende trakasserier och 

kränkande särbehandling 
 − Mångfaldsplan

 y Inköpspolicy

Resultat, uppföljning och 
efterlevnad
Genom arbetet med en inkluderande 
kultur och vår värdegrund ”Professiona-
lism, Driv och Samverkan”, tillvaratar vi 

fördelarna med jämställdhet och mång-
fald på arbetsplatsen och resultatet blir 
bättre arbetsmiljö, bättre dialog, färre 
konflikter, fler innovationer och ökad 
medlemsnytta.

För Ledarnas personal gäller kollek-
tivavtal om allmänna anställningsvillkor 
samt lokalt tillämpningsavtal för lönepro-
cessen på Ledarna. Ledarna och Ledar-
nas personalförening har träffat samver-
kansavtal som syftar till att säkerställa 
ett nära och tätt samarbete samt dialog 
mellan medarbetare, chef och ledning. 
Medarbetarna ska komma in så tidigt 
som möjligt i beslutsprocessen och ha en 
reell möjlighet till påverkan. 

HR upprättar årligen ett HR-bokslut 
som följs upp av förbundsstyrelsen, vd, 
personalföreningen och arbetsmiljö-
kommittén (AMK). 
 
Under 2021 har arbetet med att ut-
veckla det goda ledar- och medarbetar-
skapet inom Ledarna skett genom flera 
dialogträffar i mindre grupper med del-
tagare från olika delar av verksamheten.

Vi arbetar kontinuerligt med 
så kallade medarbetarpulsar för att 
stämma av behov, få insikter och mäta 
tempen i organisationen. Under 2021 
genomfördes en mindre och två större 
medarbetarpulsar samt en puls med 
fokus på arbetsmiljö och distansarbete. 
Trots pandemin visar mätningarna att 
vi känner oss pigga och friska. Det är 
glädjande att se att majoriteten av våra 
medarbetare är stolta över sitt bidrag 
och över att vara en del av sitt team.  
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Ledarnas medarbetare Ida Wanngård,
enhetschef på Chefsrådgivningen och
Duminda Manukularatne, förhandlare
på Förhandlingsservice.
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Ledarna behöver däremot bli tydligare med riktningen. 
Endast 51 procent anser att ”Ledarna är på väg åt 
rätt håll” vid den senaste mätningen, vecka 49. Under 
detta år med pandemi och hemarbete har också 
lagandan och känslan av samhörighet visat en ned-
åtgående trend i mätningarna. Riktning och laganda, 
är två viktiga områden där vi vill förbättra resultaten 
och skapa relevanta åtgärder framåt.

Diskrimineringslagen utgör grunden för det 
interna jämställdhetsarbetet. När det gäller arbetet 
med att främja mångfald och inkludering på arbets-
platsen har Ledarna en hög ambitionsnivå. Ledarnas 
mångfaldsplan beskriver 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. 

Målen i mångfaldsplanen avser åren 2020 – 2023 
och uppföljning sker i de prioriterade områdena.

1. Jämställdhet
2. Utländsk bakgrund 
3. Ålder 
4. Inkludering 
5. Ökade möjligheter för personer med funktions- 

variationer att arbeta på Ledarna

1. Jämställdhet
40 procent av vartdera könet på övergripande nivå och 
i chefsledet. 

Det krävs arbete för att målet 2023 för jämställd-
het som på övergripande nivå är 40 procent av 
vartdera könet. 2021 var vi 65,9 procent kvinnor. Det 
som är glädjande att se är att chefsgruppen är relativt 
jämställd då den består av 61,1 procent kvinnor och 
38,9 procent män. 

I Ledarnas rekryteringsannonser skriver vi:
 
För att ge bästa möjliga service till våra 
medlemmar eftersträvar Ledarna en personal-
sammansättning som speglar mångfalden i 
samhället i stort och vi vill särskilt uppmuntra 
sökanden som kan bidra till det. Idag är vi till 
största delen kvinnor varför vi gärna ser fler 
män som sökande till våra tjänster. Sedan tidi-
gare år finns beslut om positiv särbehandling 
på grund av kön som en aktiv åtgärd i rekryte-
ringsprocesser. 

Lönekartläggning genomfördes under kvartal 2 
och 3, 2021 och avsåg 2020 års löner. De medverkande 
från arbetsgivaren och personalföreningen bidrog med 
kunskap, information och synpunkter för att på bästa 
sätt återspegla verksamheten. Utifrån resultatet av 
kartläggningen kan konstateras att det förs en jämställd 
lönepolitik på Ledarna.

2. Utländsk bakgrund
Spegla mångfalden i samhället (yrkesarbetande).
 
SCB analyserar vår personalförteckning och leve-
rerar avidentifierad statistik om våra medarbetares och 
chefers bakgrund (svensk/utländsk*). Ledarna har färre 
medarbetare och chefer med utländsk bakgrund än om-
världen. Planen för att åtgärda detta är att fortsätta ar-
betet med vårt arbetsgivarvarumärke och aktivt arbeta 
med kravprofilerna när vi annonserar lediga tjänster.

3. Ålder 
Öka antalet medarbetare under 35 år för ökad balans i 
åldersgrupperna.
 
Att föryngra organisationen är ett av de mål vi 
satt upp i vårt mångfaldsarbete. Summerar vi året har 
åldersgruppen yngre än 35 minskat marginellt med tre 
individer vilket motsvarar 1,4 procent. Ökat fokus på 
att öka antalet medarbetare i denna åldersgrupp krävs 
framöver för att nå målen i mångfaldsplanen.

4. Inkludering 
Bibehålla eNPS** samt upplevd inkludering på arbets-
platsen.
 
Inkluderingsmål mäts genom eNPS-värde. 
Ledarnas mål är nå ett högre eNPS-värde framöver. 
Tidigare mål för 2023 är satt till + 32. Dessvärre har 
utvecklingen varit negativ det senaste året och det 
senaste resultatet landade på - 8. Att vända resultatet 
är prioriterat och det finns en plan för det.

5. Ökade möjligheter för personer 
med funktionsvariationer att arbeta 
på Ledarna
Det finns bra möjligheter för personer med funktions-
variationer att arbeta hos Ledarna. Fokus på ökad 
mångfald i rekryteringsprocessen ska fortsätta.

* Utländsk bakgrund definieras som de individer som antingen är utrikes födda, 
eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Källa SCB.

** eNPS: Employee Net Promoter Score bygger på frågan: “Skulle du rekom-
mendera Ledarna till en vän”. eNPS mäts på skalan -100 till +100 och generellt 
anses en poäng mellan 0 till +10 vara godkänt, +10–30 vara bra och över +30 
anses utmärkt.
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Ledarna medarbetare
Anita Sandström, chefsrådgivare.
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HÅLLBARA CHEFER OCH 
MEDARBETARE PÅ LEDARNA 
Ledarna har ett starkt arbetsgivarvarumärke och är en 
arbetsplats med engagerade chefer och medarbetare. 
Arbetet med att förbereda arbetsplatsen för framtiden 
har resulterat i en möjlighet för distansarbete på deltid 
även framledes, vilket mottagits väl från medarbetarna.

SJUKTAL 
Under 2021 har sjukfrånvaron minskat jämfört med 
förra året, såväl inom kort- som långtidssjukskrivning-
arna. Troligen är detta delvis ett resultat av distans-
arbetet under året. Den totala sjukfrånvaron för 2021 
landade på 1,24 procent, vilket är lägre än året innan 
samt understiger målet på 4 procent.

Under 2021 har Ledarna fortsatt att investera i 
de anställdas hälsa genom att bland annat erbjuda 
digitala tipspromenader som inte varit platsberoende. 
Välmående följs via pulsmätningar.
 
Ledarna ser kompetensutveckling som strate-
giskt viktigt för medarbetarens och organisationens 
konkurrenskraft. Ledarna arbetar med kompetens-
utveckling på flera olika sätt, bland annat genom 
utbildningsinsatser riktade till samtliga medarbetare, 
till grupper av medarbetare och till individ. De stora 
investeringar i den digitala arbetsplatsen och kompe-
tensen som påbörjades 2020 har fortsatt under 2021. 
Exempelvis har alla anställda erbjudits olika tema- 
utbildningar och supporttillfällen för att öka kunskapen 
i användande av Teams.

Risker
Under hela 2021 har nästan all Ledarnas personal 
arbetat hemifrån. Sjukfrånvaron har minskat men 
risken för att sjuknärvaro och psykisk ohälsa ökar vid 
hemarbete är samtidigt hög. Under året har ett antal 
hälsofrämjande insatser genomförts, se exempel i 
avsnittet Hållbara chefer och medarbetare ovan.

Risken med att inte uppnå mångfaldsmålen innebär 
att Ledarna inte speglar samhället och inte blir så rele-
vanta och attraktiva som organisation som vi önskar.

Kontinuerligt arbete med att uppnå mångfalds-
planens mål avseende att öka jämställdhet, sänka 
medelåldern och öka antalet medarbetare med  
utländsk bakgrund pågår. Risken att inte nå ända 
fram till 2023 kvarstår då det kräver att ett relativt 
stort antal, främst kvinnor, slutar och ersätts med 
män, helst under 35 år med utländsk bakgrund. 
Ledarna håller fast vid målen och fortsätter söka 
kreativa lösningar för att nå dem.

Ledarna använder positiv särbehandling på  
grund av kön i urval vid rekrytering. Detta är en åtgärd 
Ledarna nyttjat sedan 2019. När det på övergripande 
nivå eller en enhet inte råder en i huvudsak jämn fördel-
ning mellan kvinnor och män görs särskilda insatser 
för att få det underrepresenterade könet att söka lediga 
tjänster. Detsamma gäller olika åldrar, utländsk bak-
grund och personer med funktionsvariationer med syfte 
att våra anställda ska spegla mångfalden i samhället.
 
Exempel på insatser:
 y Vid likvärdig kompetens prioriteras kandidat av det 

underrepresenterade könet i samband med rekry-
tering.

 y Ledarna använder screening med Alva Labs 
testverktyg i rekryteringsprocessen för att säker-
ställa objektivitet och rättvist urval samt har alltid 
kompetensbaserad intervju.

 y Arbetet med arbetsgivarvarumärket sker bland 
annat genom att aktivt arbeta med kravprofilerna 
vid annonsering av lediga tjänster, med syfte att 
attrahera nya medarbetare som kan bidra till att 
mångfalden inom Ledarna. 

VISSELBLÅSARFUNKTION
Risk för trakasserier, korruption, mutor, bedrägerier,  
eller allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön är ex-
empel på situationer och händelser som kan uppkom-
ma inom alla företag och organisationer. Risken hante-
ras bland annat genom att underlätta visselblåsning. 
Denna risk berör tre sakområden: Personal, Mänskliga 
rättigheter och Motverkande av korruption. 

Ledarna införde 2019 en visselblåsarfunktion för 
medarbetare och förtroendevalda, som levereras av 
extern part. Information om funktionen kommuniceras 
via intranät och ledarna.se. Under 2021 har visselblå-
sarfunktionen inte använts. 

Ledarna har inte heller haft några rapporterade 
fall av diskriminering eller sexuella trakasserier under 
2021. En anmälan om kränkande särbehandling har 
inkommit och hanterats av opartisk utredare via 
företagshälsovården Utredningen fann att kränkande 
särbehandling inte förekommit.
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Ledarna vill att samhället ska präglas av jämställd-
het, tolerans och respekt för människors olikheter och 
att alla så långt det är möjligt ges samma förutsätt-
ningar 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. Vi företräder 
också enskilda medlemmar vid arbetstvister i fackliga 
förhandlingar och inför domstol. Vi arbetar för ökad 
mångfald och inkludering. Ledarna anser att arbets-
livet gynnas av en jämn könsfördelning i alla sektorer 
och på alla chefsnivåer. Ett antal styrdokument som 
reglerar vår verksamhet kan även anses innefatta 
mänskliga rättigheter.

Styrdokument
 y Stadgar
 y Förbundspolitiskt program
 y Rättshjälpsregler
 y Placeringsreglemente
 y Etikpolicy
 y Inköpspolicy
 y Allmänna anställningsvillkor
 y Samverkansavtal

Resultat, uppföljning och efterlevnad
Stadgarna ger våra medlemmar rätt till förhandlings-
service och juridisk service vid bland annat fören-
ingsrättskränkning och diskrimineringstvister. Om en 
medlem anser sig felaktigt behandlad av Ledarna i ett 
enskilt medlemsärende finns rätt att få frågan prövad. 
Det förbundspolitiska programmet Ledarskapets värde 
slår fast att alla människors lika värde är en grundläg-
gande värdering för Ledarna. Förbundsstyrelsen kan 
utesluta medlem som motarbetar eller skadar Ledarna 
eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter.

Genom urvalskriterier för kapitalplaceringar tar 
Ledarna ansvar vilket framgår av placeringsreglemen-
tet. 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 
omfattar också Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) åtta kärnkonventioner gällande förenings- och 
organisationsfrihet, avskaffande av tvångsarbete, 
avskaffande av barnarbete samt avskaffande av dis-
kriminering. Placeringar ska undvikas i bolag som inte 
efterlever förordningar eller konventioner inom miljö-
området i de länder där de är verksamma, eller som är 
vedertagna inom Sverige. Även Ledarnas etikpolicy 
och inköpspolicy verkar för samma syfte.

Ledarna träffar kollektivavtal om allmänna 
anställningsvillkor för de anställda med personalfören-
ingen. Mellan Ledarna och personalföreningen gäller 
samverkansavtal.

Risker
En potentiell risk är att leverantörer eller kapitalför-
valtare inte uppfyller de högt ställda kraven och att 
efterlevnaden är svår att kontrollera. Det finns även en 
risk att anställda eller förtroendevalda inte känner till 
lagar och interna regelverk. Aktiv kommunikation och 
tydlighet är ständigt i fokus för att hantera risken.

Rätten att bilda och gå med i fackföreningar och 
att förhandla kollektivt skyddas av ILO:s konventioner 
87 och 98. De fackliga rättigheterna tillhör därmed de 
grundläggande mänskliga rättigheterna. Ledarnas 
verksamhet vilar på dessa rättigheter, yttrande- och 
föreningsfrihet och på ett öppet och demokratiskt 
samhälle. Skulle dessa förutsättningar förändras eller 
utmanas kan Ledarnas förutsättningar att verka all-
varligt förändras. Ledarna hanterar denna risk genom 
att på ett övergripande plan verka för att utveckla den 
svenska partsmodellen för att därigenom upprätthålla 
folkligt stöd för parternas kärnverksamhet.

Risk för trakasserier, korruption, mutor, bedräge-
rier, eller allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön se 
avsnittet Personal, Visselblåsarfunktion på sidan 18.

Respekt för  
mänskliga rättigheter
Fackligt arbete utgör i sig en mänsklig rättighet. Respekt för mänskliga rättigheter är därför 
något som både är en viktig förutsättning och en självklar kärnfråga för Ledarna. Våra grund-
läggande värderingar vilar på idéerna om demokrati, öppenhet, mångfald, mänskliga rättigheter 
och alla människors lika värde.
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Styrdokument
 y Inköpspolicy
 y Mötes-, rese- och representationspolicy
 y Hållbarhetspolicy
 y Placeringsreglemente

Resultat, uppföljning och efterlevnad
Ledarna är medlem i CEC – European Managers som 
representerar 1 miljon europeiska chefer. Inom ramen 
för CEC är arbetet med klimatet högt upp på agendan 
med särskilt fokus på ledarskapets viktiga roll för håll-
barhet. Under de senaste åren har europeiska chefer 
erbjudits nätverk, seminarier och verktyg för att mer 
effektivt kunna driva frågan om hållbarhet.

SAMHÄLLSPOLITISK PÅVERKAN
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 priori-
teringar påverkar den egna verksamheten, men också 
samhället i stort. Chefer gör skillnad. Omställningen 
till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 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 utveck-
ling. 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.

Ledarna har under året också inlett ett samarbete 
med NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv, som är 
ett branschöverskridande nätverk och en mötesplats 
för omkring 200 företag och organisationer. I nätver-
ket delas kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett 
hållbart och framgångsrikt näringsliv. NMC har  
ett uppskattat mentorskapsprogram som under  
året har erbjudits ett antal av Ledarnas medlemmar 

kostnadsfritt. Syftet är kunskapsöverföring i ledar-
skaps- och hållbarhetsfrågor. 

Ledarna deltar även i juryn för priset Hållbart 
Ledarskap som NMC delar ut till en vd eller någon 
med motsvarande befattning som genom kompetent 
ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbar-
hetsarbete i sin organisation eller i samhället i stort. 
 
Utöver detta har Ledarna under året haft ett samar-
bete med Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet.  
Förbundsordförande har varit en del av Aktuell 
Hållbarhets Advisory board för att driva vikten av 
ledarskap och chefernas förutsättningar för den gröna 
omställningen. Ledarna sitter också med i juryn för 
Årets bästa hållbarhetschef. Förbundsordförande  
medverkade också i DI/Aktuell Hållbarhets event Håll-
bart Näringsliv. Konferensen samlar Sveriges största 
experter på hållbarhet för att diskutera hur bolag  
hanterar klimat- och hållbarhetsutmaningar på ett  
affärsmässigt framgångsrikt sätt. Ledarna var med 
som samarbetspartner kring en session som fokuse-
rade på ledarskapets betydelse för hållbar omställning.
 
KUNSKAP
Ledarna har under året publicerat en uppdaterad 
Hållbarhetsbarometer. Rapporten visar, precis som 
föregående år, att allt fler chefer har hållbarhet som 
ett ansvarsområde. Över tid ser vi däremot att en 
lägre andel av de chefer som har ett hållbarhets-
ansvar upplever uppdraget och målen som tydliga. 
Denna rapport har legat till grund för Ledarnas  
budskap i de olika sammanhang som där bland  
annat förbundsordförande medverkat, samt i  
bloggar, intervjuer och artiklar.

På ledarna.se finns omfattande information och 
material om hållbarhet att ta del av som ett stöd i 
chefsrollen. Att stödja och utveckla chefers kunskaper 
i hållbarhetsfrågor är också en del av aktivitetsutbudet. 
Under 2021 erbjöds flera medlemsaktiviteter med  
hållbarhetsfokus, exempelvis webbinariet Är du  
redo för den gröna omställningen.

Miljö
Klimatomställningen kräver ett långsiktigt, ansvarsfullt ledarskap vilket innebär att chefer 
och ledare har en viktig uppgift. Ett av Ledarnas viktigaste uppdrag är därför att stötta che-
ferna i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle och att påverka debatten. Sedan 
2011 har Ledarna tagit fram en klimatredovisning och klimatkompenserat. Fokus har varit 
och är fortsättningsvis att minska verksamhetens klimatfotavtryck.
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Ledarna har en ägarandel på 
10 procent i ett vindkraftverk
i Bösjövarden i Dalarna.

Till innehållsförteckning   



LEDARNAS KLIMATPÅVERKAN
I klimatredovisningen följs Ledarnas utsläpp i ton koldi-
oxidekvivalenter (CO2e) bland annat till följd av tjänste-
resor, inköp av kontorsmaterial, IT-utrustning, mat vid 
medlemsaktiviteter och interna möten eller konferenser 
samt fastighets- och lokalrelaterade kostnader.

Ledarnas utgångspunkter för medvetna val som 
definieras i Mötes-, rese- och representationspolicyn 
innebär bland annat att resfria möten ska undersökas 
som alternativ vid varje enskilt mötestillfälle, att resor 
görs utifrån medvetna val ur ett helhetsperspektiv.  
Resor mellan Göteborg – Stockholm ska ske med tåg, 
taxi tillåts endast i undantagsfall samt att klimat-
smart, ekologisk och närodlad mat i säsong prioriteras 
vid konferenser och aktiviteter. Ledarna uppmuntrar 
gåvor av välgörenhetskaraktär. Ett urval av välgören-
hetsgåvor finns att beställa via Ledarnas webbshop.

På grund av pandemin har antalet resor under de två 
senaste åren varit mycket lågt. Därmed har Ledarnas 
önskan att aktivt minska det totala resandet och där-
med koldioxidutsläpp uppfyllts. 

Ledarna äger tre fastigheter på Kungsholmen i 
Stockholm inklusive den fastighet där Ledarnas har 
sitt kansli. Ledarna äger hyresfastigheterna i syfte att 
förvalta Ledarnas kapital. Fastigheter är en place-
ringsform jämte andra finansiella placeringsformer. 
Ledarnas insatser för hållbara fastigheter går i första 
hand ut på att minska energianvändningen och har 
genomfört ett antal åtgärder i sina fastigheter för att 
sänka energiförbrukningen. Ett urval av de åtgärder 
som gjorts under perioden 2015 – 2021 är:
 y Bytt fönster i tre av fyra byggnader
 y Bytt kyl, frys, termostater till radiatorer i samtliga 

lägenheter
 y Digitaliserat styrning av värme och ventilation samt 

övervakning av systemen 
 y Renoverat garaget och installerat laddstolpar
 y Tätat och uppdaterat ventilationssystemet
 y Tilläggsisolerat vindsutrymme

Ledarna ställer krav på leverantörer samt entre-
prenörer i fastighetsverksamheten att vid var tid följa 
de av oss uppsatta miljö- och hållbarhetskraven.

För att bli självförsörjande på förnybar energi inves-
terade Ledarna i ett vindkraftverk som är i bruk sedan 
januari 2015. Ägarandelen på tio procent, ger en produk-
tion som täcker förbrukningen i Ledarnas fastigheter och 
lokaler. Detta innebär även att kostnaderna, tack vare ett 
lägre och stabilare elpris, minskat sedan investeringen. 
Övriga utsläpp av växthusgaser klimatkompenseras. 

Under ett normalår är kansliets största miljöpåver-
kan utsläpp av växthusgaser från fjärrvärme och avfall, 
tjänsteresor samt genom inköp och förbrukning av 
kontorsmaterial och IT-utrustning. Under pandemiåren 
har utsläppen kopplat till tjänsteresor och förbrukning 
av kontorsmaterial minskat avsevärt. 

Förutom satsningen på vindkraft, energieffektivi-
sering och klimatkompensation köps 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 är miljömärkt. 

KAPITALFÖRVALTNING
Ledarnas målsättning att medverka till ett hållbart 
samhälle gäller även Ledarnas kapitalplaceringar. 
Ledarna förvaltar cirka 1 205 miljoner kronor placerat i 
fastigheter, ränte- och aktiefonder. 

Sedan 2017 har placeringsreglementet haft 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 inves-
terar, direkt eller indirekt, i bolag vars verksamhet, helt 
eller delvis, innefattar eller har någon form av intresse i 
cannabishantering eller på annat sätt främjar använd-
ningen av cannabis.

Reglementet anger att Ledarna avser att stödja 
initiativ där kapitalförvaltare investerar i företag som 
arbetar för att bidra till FN:s 17 globala utvecklingsmål 
i 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 enlighet med Parisavtalet 
eller tydligt redovisar både den positiva och negativa 
miljö och sociala påverkan deras produkter och tjäns-
ter 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. 
 
Ledarna mäter relativ stor del av koldioxidutsläpp 
kopplat till verksamheten och arbetar kontinuerligt 
för att omfatta hela vår påverkan. Under 2021 ser  
omfattningen för klimatredovisningen ut enligt  
figuren på nästa sida.
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Under det första pandemiåret, 2020, minskade 
Ledarnas totala klimatfotavtryck med 45 procent och 
uppgick till 214 ton CO2e. 2021 ökade klimatfotavtrycket 
med 4 procent till totalt 223 ton CO2e. Det är inrikes 
flygresor som ökat i omfattning. Ledarna klimat- 
kompenserar för det totala klimatfotavtrycket. 

Fastigheternas klimatpåverkan minskade från 
112 till 94 CO2e vilket beror på lägre elförbrukning och 
att emissionsfaktorerna för fjärrvärme gått ned. 

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. Klimatre-
dovisningen har upprättats med hjälp av verktyget Our 
Impacts och granskats av ZeroMission.

Risker
Ledarnas verksamhet kräver att Ledarnas anställda,  
företrädare och förtroendevalda möts och reser i tjäns-
ten. Till följd av pandemin har andelen resor under 2021 
varit låg jämfört med 2018 och 2019.. Risken är att möten 
och resor vid en återgång till ett mer normalt läge återgår 
till tidigare högre nivå vilket 2021 års ökning av inrikes 
flygresor kan vara ett tecken på. Det blir viktigt att hålla 
i digitala möten när så är lämpligt och bevara det goda 
som kommit tack vare ökad digitalisering. Ambitionen 
är att behålla en stor andel klimatsmarta lösningar.

När det gäller fastighetsförvaltningen finns risken 
att leverantörer och entreprenörer inte följer de av oss 
uppsatta miljö- och hållbarhetskraven. Detta hanteras 
via regelbundna möten med leverantörer/entreprenörer 
där de får redovisa eventuella avvikelser. 

Det finns en risk att anställda, medlemmar, leveran-
törer eller kapitalförvaltare inte tagit del av information 
om regelverken, att de inte uppfyller våra högt ställda 
krav och att uppföljning och kontroll är svårt eller 
orimligt resurskrävande. Detta hanteras genom möten, 
tydlig kommunikation och dialog i olika forum.

Risken finns att frågorna inte prioriteras i till-
räcklig utsträckning och att organisationen inte har 
möjlighet att lägga tillräckliga resurser på att se till 
att alla känner till och respekterar regelverken. Fokus 
på ständiga förbättringar avseende riktlinjer, dialog, 
kommunikation och tydlighet är sättet riskerna han-
teras. Som exempel på detta kan nämnas att Ledarna 
genomfört workshop med hållbarhetsgruppen samt 
förbundsordförande och fastighetsansvarig för att ta 
nästa steg i klimatarbetet. Ett så kallat kunskapstorg 
om hållbarhet har genomförts för hela personalen och 
information om hållbarhetsarbetet har presenterats 
på personalmöte.
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Scope 1 Scope 2 Scope 3

Köpt el och värme

Köpta och leasade
varor och tjänster

Uppströms
energi

Tjänsteresor/
hotell

Avfalls-
hantering

Ägda/leasade bilar

Ledarna mäter sina koldioxidutsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet, som är den internationellt mest använda redovisningsstandard 
för att kvantifiera utsläpp av växthusgaser. Enligt GHG-protokollet delar man in utsläppen i olika scope (områden). Det ger en tydlig bild av vilka utsläpp 
som är direkta (scope 1) och vilka som är indirekta (scope 2 och 3). Scope 1 har verksamheten direkt kontroll över. I scope 2 hamnar indirekta utsläpp 
från elförbrukning, fjärrvärme och fjärrkyla. I scope 3 är övriga utsläpp utöver inköpt energi som sker utanför verksamhetens gränser. Enligt GHG- 
Protokollet ska företag minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av deras indirekta utsläpp under scope 3  
beroende på verksamhet och ambitioner. Ledarna har hög ambitionsnivå och av totalt redovisade utsläpp är nästan 52 procent scope 3.
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Styrdokument
 y Placeringsreglemente
 y Etikpolicy
 y Policy för Ledarnas lägenheter
 y Etikpolicy
 y Attestinstruktion för Ledarnas kansli
 y Inköpspolicy 
 y Mötes-, rese och representationspolicy
 y Policy för Ledarnas lägenheter

Resultat, uppföljning och efterlevnad
Genom en nära relation mellan chef och medarbetare 
följs riskfyllda beteenden upp på ett tidigt stadium. 

Ledarnas etikpolicy ska vägleda anställda 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. 

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 äger fastigheter som utgör en kapital-
placering. Lägenhetspolicyn reglerar hur lägenheter 
tilldelas och beslutas av styrelsen. Av Policy för Ledarnas 
lägenheter framgår hur lägenheterna fördelas och att 
ledamöter i förbundsstyrelsen och chefstjänstemän 
som har ordinarie närvaro på styrelsens samman-
träden, eller deras familjemedlemmar, inte kan tilldelas 
hyreskontrakt i annat fall än som tjänstebostad. 

Av Ledarnas mötes-, rese- och representations-
policy framgår Ledarnas utgångspunkter för medvetna 
val. Som ett led i Ledarnas hållbarhetsarbete upp-
muntrar vi gåvor till ett välgörande ändamål när någon 
ska tackas eller uppvaktas. Interna gåvor följer Skatte-
verkets regler samt får inte heller bestå av alkoholhal-
tig dryck då Ledarna inte representerar eller serverar 
alkohol vid intern eller extern representation. 

Av inköpspolicyn 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.

Placeringsreglementet har beslutats av styrelsen 
och två kapitalförvaltare har ett så kallat diskretionärt 
mandat vilket innebär att ingen på Ledarna kan påverka 
placeringsbeslut, utan de styrs endast av reglementet.

Attestinstruktionen för Ledarnas kansli säker-
ställer dualitet i alla beslut och inköp vilket säkerställs 
genom tvingande regler i ekonomi-, fakturahanterings 
och avtalssystem. Efterlevnad granskas av externa 
revisorer årligen.

Böter eller sanktioner för brott mot lagar eller andra 
författningar har inte förekommit under 2021. 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.

Risker
Att företräda medlemmar som är beroende av vår 
kompetens ställer höga krav på integritet och att vi 
identifierar och hanterar intressekonflikter så att per-
sonliga eller yrkesmässiga förhållanden inte påverkar 
organisationen eller medlemmarna.

Inköp, placeringar och lägenheter medför potenti-
ell risk för jäv och ekonomiska intressen. Gällande fast-
ighetsinnehavet hanteras risken förutom med hjälp av 
ovan beskrivna styrdokument och uppföljning av dessa 
genom en extern, oberoende fastighetsförvaltning. 

Det systematiska riskarbete som pågår löpande 
på alla områden i organisationen hanterar risker kopplat 
till alla de fem sakområden som hållbarhetsrapporten 
omfattar. Cheferna inventerar, hanterar och följer upp 
riskerna varje tertial och styrelsen får en presentation 
av riskkartan och förändringar i den tertialvis. Risk 
för trakasserier, korruption, mutor, bedrägerier, eller 
allvarliga missförhållanden i arbetsmiljön se avsnittet 
Personal, Visselblåsarfunktion på sidan 18.

Motverkande av korruption
Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och  
att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Ledarnas  
främsta möjlighet att verka mot korruption är internt genom en ständigt pågående dialog och  
nära relation mellan chef och medarbetare samt vägledande styrdokument. 
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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 2021 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, den dag som framgår av våra digitala signaturer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rönnkvist
Auktoriserad revisor
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Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 95 000  
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 • ledarna.se


