
den privata  
tjänstesektorn  
ur ett chefsperspektiv

hos oss blir du en bättre chef.

En branschrapport från Ledarna
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Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation som 
arbetar bara för chefer. Ledarna bildades för över 100 år 
sedan. Grundidén – att chefer hjälper andra chefer till 
framgång är samma nu som då.

Ledarna har ett tjugotal branschföreningar. Av dem  
är Ledarna inom privat tjänstesektor med sina 15 500 
medlemmar Ledarnas näst största förening. Den samlar 
chefer som arbetar inom olika delar av den privata  
tjänstesektorn. De finns bland annat inom bank- och 
finanssektorn, bemanningsbranschen, callcenterföre-
tagen, hotell- och turistnäringen, kommunikationsbran-
schen samt den ideella sektorn.  

Även om utmaningarna för cheferna inom den privata 
tjänstesektorn varierar och ser olika ut beroende på 
verksamhetsområde, lyfter Ledarna här fram några av  
de större och gemensamma framtidsutmaningarna.

I slutet av rapporten presenteras några utvalda sektorer 
inom branschen.   

inLedninG  

 Idag finns åtta av tio jobb 
inom tjänstesektorn om man 
ser till både den offentliga 
och privata delen. Ledarna 

uppskattar att det inom den 
privata tjänstesektorn fanns 

ca 86 000 chefer.
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sverige – en växande tjänstenation 
Cheferna inom den privata tjänstesektorn befinner sig 
i en blomstrande bransch. De arbetar inom en del av 
svensk ekonomi som utmärker sig för att växa och frodas 
mer än andra. Framför allt är det den finansiella sektorn 
och den kunskapsintensiva tjänstesektorn som expan-
derar. Under 2000-talet har tjänsterna blivit allt mer 
kvalificerade. Det gäller särskilt inom IT, marknadsföring 
och tekniska områden. Men de traditionella verksamhe-
terna som städning, receptions- och faktureringstjänster 
påverkas också av allt högre ställda krav och fortsätter 
att vara viktiga.

Tjänstesektorns utveckling hänger nära samman med 
politiska reformer och utvecklingen av ny teknik. Men 
andra viktiga faktorer så som befolkningstillväxten och 
urbaniseringen har också spelat stor roll för utveck-
lingen.

vad är egentligen en tjänst?
Vad är egentligen en tjänst? Till skillnad från jordbruk 
och industri som producerar spannmål, färdiga maträt-
ter eller lastbilar och kläder går tjänster inte att se eller 
ta på. Tjänster är ofta mer kundanpassade än varor och 
är mer eller mindre utformade efter kundens specifika 
önskemål och behov. 

Många tjänster måste produceras och konsumeras vid 
samma tillfälle och på samma plats. De kan inte lagras 
eller transporteras på samma sätt som varor. En städ-
ning måste utföras på plats. För andra tjänster saknar 
tid och rum betydelse. En programmerare kan utföra 
sitt jobb från vilket land som helst i världen, så länge 
hon eller han har rätt kompetens. Idag kan välutbildade 

civilingenjörer från Indien och Kina utföra samma jobb 
som europeiska kollegor men till betydligt lägre löne-
kostnader. 

den privata tjänstesektorn  
– en palett av olika branscher
Den privata tjänstesektorn är mångfacetterad. Egent-
ligen består den av flera olika, vitt skilda, branscher. 
Kunderna finns inom privat och offentlig sektor. De är 
både andra företag inom industri- och tjänstebranschen 
samt privatpersoner. Tjänster kan vara dels konsument-
tjänster dels insatstjänster, alltså sådana tjänster som 
används vid annan produktion. De omfattar allt ifrån 
städning av fabrikslokaler till extern telefonpassning, 
bankers lånefinansiering, försäkringsbolags försäkrings-
avtal och bemanningstjänster inom IT-sektorn. 

tjänstesektorn en viktig kugge  
i svensk industri 
För 150 år sedan arbetade åtta av tio invånare i jord- 
bruket. Sedan kom industrialiseringen. Människor flyttade 
till städer och industriorter. Den ekonomiska tillväxten tog 
fart. Industrisysselsättningen nådde sin maximala andel 
av svensk arbetsmarknad i mitten på 1960-talet, men idag 
står den bara för 20 procent av sysselsättningen. Det bety-
der att nästan fyra av fem arbetstagare jobbar inom tjäns-
teproduktionen, inräknat både den privata och offentliga 
tjänstesektorn. Samtidigt måste man vara medveten om 
att en del av de jobb som idag betraktas som tjänster har 
ett mycket nära samband med industrin. Den traditionella 
industrin har inte alls spelat ut sin roll för Sveriges ekonomi 
och sysselsättning. Ibland brukar detta beskrivas som att 
samhället gått in i en tredje industriell revolution. 

FÖRVÄRVSARBETE, SAMTLIGA
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den svenska arbetsmarknadens utveckling
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Tjänstesektorn är till stor del fortsatt beroende av bas-
industrin men utvecklingen går mot en ökad så kallad 
tjänstefiering. Med det menas att industrin både köper, 
producerar och exporterar mer tjänster än förr. Förutom 
att industrin köper tjänster i form av exempelvis försäk-
ringar och marknadsföring rör det sig om försäljning av 
tilläggstjänster till varor och produkter. Men det finns 
också tjänster som är helt frikopplade från varuproduk-
tionen, exempelvis den växande svenska dataspels-
branschen. 

tjänstesektorn får storstäderna  
att växa 
Den privata tjänstesektorn är viktig för jobb och tillväxt  
i hela landet. Särskilt viktig är branschen för storstads-
regionerna. Branschen behöver storstäderna för att ut-
vecklas. Befolkningstäta miljöer främjar tjänstenäringen. 
Storstadsregionerna växer kraftigt och tjänstesektorn 
spelar stor roll för den utvecklingen. Många tjänster blir 
bara lönsamma när de kan erbjudas på en tätbefolkad 
marknad. Det behövs ett tillräckligt stort kundunderlag 
för att bemanna ett bankkontor eller leverera matkassar 
hem till kunderna. Statistiken visar att i Stockholm är 
mer än 50 procent mer beroende av tjänstesektorn än 
landet i genomsnitt. 

fri handel med tjänster – en frihet 
inom eu
Handeln med tjänster ökar. Idag utgör tjänster majori-
teten av svensk export, om man räknar med de tjänster 
som behövts för att producera varor eller ingår som 
tilläggstjänster i varans pris. Hälften av exporten går 
till länder inom EU, men USA är vår största enskilda 
handelspartner när det gäller tjänster. Tjänstesektorn 
klarade den globala finanskrisen under åren 2008 – 2009 
relativt väl. Tjänsteföretagen drabbades senare av ned-
gången i konjunkturen och tog sig snabbare än andra 
branscher ur den.

Inom EU står tjänstesektorn för cirka 70 procent av EU:s 
samlande BNP, men beroende på hur man räknar, en 
betydligt mindre del av tjänstehandeln. Det finns en  
potential för ökad tjänstehandel inom EU, särskilt viktigt 
är det för Sverige. 

Europeisk handel med tjänster ingår i EU:s fyra friheter. 
På den inre marknaden ska varor, tjänster, personer och 
kapital kunna röra sig fritt utan att hindras av tullar, 
avgifter, diskriminering eller nationella särkrav. Men i 
praktiken finns det fortfarande en flora av regler som 
försvårar och ibland gör det omöjligt att sälja och köpa 
tjänster mellan medlemsländerna.

eu:s tjänstedirektiv
Handelshinder för tjänster är ofta regler som skapar by-
råkrati. Långsamma komplicerade handläggningar krävs 
för att få de tillstånd som krävs för att få utföra tjänste-
verksamhet i ett annat land. Inte minst finns det många 
problem för tjänsteutövare som korsar en gräns inom EU 
för att jobba i ett annat land. 

EU:s Tjänstedirektiv, som trädde i kraft 2009, syftar till 
att stärka tjänstesektorn inom EU. Genom att minska 
byråkratin för tjänsteföretagare ökar möjligheterna att 
verka inom hela den inre marknaden. Tjänstedirektivet om-
fattar dock inte den skattefinansierade delen av tjänste- 
sektorn och har även en rad andra undantag, såsom 
bemanningstjänster, finansiella tjänster och säkerhets-
tjänster. 

en lokal och global arbetsmarknad 
Hela arbetsmarknaden påverkas av globaliseringen.  
Avstånden mellan människor och företag, mellan 
produktion och konsumtion, krymper. Med internet och 
ökade möjligheter att kommunicera till ett lägre pris 
förändras produktions- och konsumtionsmönstren. 

För chefer inom den privata tjänstesektorn spelar 
outsourcing och offshoring allt större roll. Outsourcing 
betyder att företag låter en extern leverantör, i Sverige 
eller utomlands, stå för vissa varor eller tjänster i 
produktionskedjan. Offshoring innebär att varu-, eller 
tjänsteproduktionen flyttar utomlands. Det kan ske både 
inom företag och externt till andra företag. Trots dessa 
möjligheter är den privata tjänstesektorn lokalt förank-
rad och hittills har omfattningen av outsourcing och 
offshoring varierat mellan olika delar av tjänstesektorn. 
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outsourcing och offshoring  
skapar nya chefsutmaningar
Många chefer inom den privata tjänstesektorn ställs 
dagligen inför konkreta utmaningar som följer av ökad 
internationalisering. När företag arbetar över gränserna 
innebär det att cheferna måste hantera nya situationer 
där medarbetare finns i både andra städer och länder. 
Ska arbetsmoment outsourcas eller offshoras, i så fall vil-
ka och vart? Är det mer effektivt att hålla verksamheten 
samlad? Hur påverkas personalen av olika beslut? Om 
verksamhet förläggs till olika orter eller världsdelar, hur 
anpassas ledarskapet för att kompensera geografiska 
avstånd? Vad krävs av en chef för att vara närvarande på 
distans? Vilken typ av ledarskap fungerar i den situatio-
nen? Det är konkreta frågor som chefer ställs inför. 

Med den tekniska utvecklingen underlättas kommunika-
tionen samtidigt som gränsen mellan jobb och privatliv 
suddas ut. Att medarbetare och andra chefer jobbar 
inom samma företag med olika arbetstider och tidsskill-
nader på grund av geografiska avstånd är för allt fler en 

naturlig del av vardagen. Det ställer krav på både chefer 
och medarbetare att hitta arbetsformer som underlättar, 
men även hanterar viktiga frågor som risken för ökad 
stress. Förutom att arbetstider är reglerade i avtal vilar 
ett stort ansvar på chefer att skapa en sund kultur där 
fritid och arbetstid hålls isär. Att chefen går före med 
gott exempel när det gäller hur och när, hon eller han 
kommunicerar och skickar e-post till sina anställda, 
är ett exempel på en sådan fråga. Om chefer skickar 
meddelanden utanför ordinarie arbetstid, på kvällar och 
helger, bidrar det lätt till ett arbetsklimat där gränserna 
mellan arbete och ledighet suddas ut. 

En hållbar arbetsmiljö kräver aktiva och medvetna che-
fer som har kompetens och rätt förutsättningar att leda. 
Varje chef behöver mandat, befogenheter och resurser 
för att kunna utöva sitt ledarskap. Ledarnas syn på vad 
varje chef behöver för att kunna verka som chef hittar du  
i bilagan ”Ledarnas 10 förutsättningar för Ledarskap”. 

utmaninGar för chefer inom...
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Ledarskap gör skillnad
Att vara chef inom den privata tjänstesektorn handlar 
ofta om mänskliga möten och kommunikation mel-
lan individer. Inom branschen finns i många fall högre 
förväntningar på service och professionellt bemötande 
då tjänstesektorn inte levererar fysiska varor utan just 
olika typer av tjänster. I takt med att delar av tjänstesek-
torn blir allt mer kunskapsintensiv är kompetensfrågan 
en strategisk framtidsfråga. Det handlar också om att 
ha kompetens för att kunna utveckla branschen, ta vara 
på nya idéer och göra den än mer innovativ i framtiden. 
En annan fråga som utmanar cheferna inom branschen 
är att många jobb inom tjänstesektorn inte utförs direkt 
hos arbetsgivaren. De utförs hos andra arbetsgivare eller 
privatpersoner. Det gäller både bemanningsföretagen 
generellt, men också städare, IT-konsulter.

faktorer för bättre balans  
mellan arbete och fritid
En ny generation chefer har både krav och förväntningar 
på sina arbetsgivare. De vill ha mer makt och inflytande 
över arbetstider, förmåner och pensionslösningar, för att 
på så sätt ta ännu mer ansvar för sin egen och med-
arbetarnas goda arbetsmiljö och långsiktigt hållbara 
arbetsliv. 

förändringar i chefens arbetssituation 
som skulle skapa en bättre balans  
mellan arbete och fritid

...den privata tjänstesektorn

ett tYdligt
uppdrag

fleXiblare 
arbetstider

distansarbete

29%
32%32%

25%
23%

mandat och
befogenheter

att utföra 
uppdraget

en hög lön

Källa: Ledarnas rapport ”Tid att leda”
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Lön för resultat
En chef behöver god kunskap om sin omvärld för att 
fatta rätt beslut på både kort och lång sikt. Ett gott och 
ansvarsfullt ledarskap gör skillnad och cheferna måste 
av ägare och bolagsledningar få rätt förutsättningar för 
att kunna utöva ledarskapet fullt ut. För Ledarna, som 
företräder cheferna inom branschen, är det också av-
görande att goda insatser avspeglas i lönen. Chefer ska 
premieras för sina resultat, initiativ och engagemang. 
Varje chef ska veta vad som påverkar den egna lönen 
och löneutvecklingen. 

olika bakgrund stärker ledarskapet
Tjänsteföretagen behöver chefer med utländsk bak-
grund och erfarenheter från andra kulturer. Mångfald är 
en viktig fråga och i ledarskapet ingår det att arbeta för 
att personer med olika bakgrund rekryteras. Mångfald 
gör branschen mer kompetent, kreativ och konkurrens-
kraftig. 

På samma sätt är det viktigt att både kvinnor och män 
finns på alla nivåer. När det gäller högre chefspositioner 
och bolagsstyrelser innebär brist på mångfald och jäm-
ställdhet risk för sämre lönsamhet. Inom den privata 
tjänstesektorn ryms både städbranschen som är en av 
de mest kvinnodominerade och IT- och telekomsektorn 
som tvärtom domineras av män. Det är en viktig ledar-
skapsfråga att bryta dessa mönster. Inte minst för att 
attrahera de allra mest kompetenta medarbetarna.

mångfald för att säkra framtidens 
chefsförsörjning
För att säkra framtidens ledarförsörjning och få de mest 
lämpade att axla chefsrollen, behöver chefer rekryteras 
ur alla grupper i samhället. Det kräver också att vi kom-
mer till rätta med den stora snedfördelningen mellan 

könen när det gäller chefsjobben. Det är särskilt viktigt 
med tanke på att den rekordstora 40-talistgenerationens 
många chefer ska ersätts. I samband med detta kan 
Ledarna visa på vilken resurs en ung chef kan vara i led-
ningsgrupper. Ett strukturerat och systematiskt arbete 
för jämställdhet och mångfald är en förutsättning för att 
komma tillrätta med den könssegregerade och ojämlika 
arbetsmarknaden. I detta arbete har chefen en mycket 
viktig roll.

Som ett verktyg i arbetet för en jämställd arbetsmarknad 
förespråkar Ledarna kvotering till börsbolagens bolags-
styrelser.

chef – ett framtidsjobb?  
För att attrahera rätt personer till de viktiga chefsjobben 
krävs att chefen får rätt förutsättningar för att fram-
gångsrikt kunna hantera sina åtaganden och samtidigt 
ha ett långsiktigt hållbart arbetsklimat.

Chefsuppdragen har under lång tid blivit alltmer kom-
plexa samtidigt som organisationer effektiviseras och 
stödfunktioner som administration försvinner.

Novus genomförde under våren 2013 på uppdrag av 
Ledarna en undersökning som särskilt belyser chefers 
organisatoriska förutsättningar. I undersökningen deltog 
1290 chefer både från privat och offentlig sektor. Denna 
visar liksom andra undersökningar att chefer upplever 
att mycket tid går åt till uppgifter som ibland känns 
tveksamma om de över huvudtaget ska genomföras.

Sammantaget ägnar chefer nästan en dag per vecka  
(17 procent av arbetstiden) till uppgifter de antingen 
anser vara onödiga eller uppgifter som andra personer 
eller yrkesgrupper borde genomföra.

Källa: Aronsson, G., Bejerot, e., & HärenstAm, A. (2012). onödiGA ocH oskäliGA ArBetsuppGifter BlAnd läkAre. sAmBAnd mellAn 
illeGitimA ArBetsuppGifter ocH stress kArtlAGt i enkätstudie. läkArtidninGen, 48, 2216-2219. 
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Inom Ledarna omfattas en rad olika sektorer av den pri-
vata tjänstesektorn. Här görs en kort sammanställning 
över några av dessa branscher och företag. 

chefer inom it – och telekomsektorn 
skapar kommunikation
Från att ha varit ett statligt monopolområde är telekom-
branschen idag en avreglerad bransch med många pri-
vata företag. Ledarna uppskattar att det finns ca 14000 
chefer inom branschen1. 

Chefer inom IT- och telekomföretag arbetar i en kunskaps- 
intensiv och snabbt föränderlig bransch med snabb 
teknikutveckling och konkurrenstryck. Inte minst gäller 
det för konsumentprodukter såsom mobiltelefonitjänster. 
Det är en bransch med snabba förändringar och che-
ferna har en viktig roll för att skapa ett hållbart arbetsliv 
både för medarbetare och för andra chefer. 

I det digitala informations- och kunskapssamhället 
ställs höga krav på att tekniken alltid ska fungera per- 
fekt och att det ska vara täckning på mobilen över hela 
landet. Dagens samhälle går inte ens att föreställa sig 
utan IT-sektorn och alla de tjänster den erbjuder. Sveriges 
snabba utveckling på detta område har varit en starkt bi-
dragande orsak till landets goda ekonomiska utveckling. 

Sverige har många framgångsrika företag inom IT- och 
telekomsektorn. Innovationsförmågan är stor och där-
med även nyföretagandet. Det finns också ett mycket 
stort antal småföretag inom denna sektor. Flera av dem 
är stora svenska internationellt verksamma företag 
såsom Ericsson och Spotify. 

Den ökade digitaliseringen har ökat människors tillgång 
till information och möjligheter att kommunicera, men 
samtidigt gjort oss mer sårbara. Branschen har där-
med också ett samhällsansvar. Cheferna inom IT- och 
telekomsektorn möter många utmaningar från olika 
håll. Det handlar om allt från datasäkerhet och ständig 
kamp mot nya virus till den växande diskussionen om 
personlig integritet på nätet till skyddet av intellektuella 
äganderätter. Utmaningarna ligger på flera plan, såväl 
tekniskt som marknadsföringsmässigt och juridiskt. 
Men en av den  allra största utmaningarna för cheferna 
inom branschen handlar om den ständiga jakten på rätt 
kompetens.  

chefer in städ- och servicebranschen 
håller sverige rent
Städ- och servicebranschen växer, dock inte lika snabbt 
som för några år sedan. Här skapas många ny jobb. 
Över hälften av de som nyanställdes under 2012 hade 
tidigare varit arbetslösa. Fler än fyra av tio av dessa 
hade utländsk bakgrund. Det är en starkt kvinnodomine-
rad bransch. Ledarna uppskattar att det finns ca 10 000 
chefer inom branschen2. 

Sommaren 2007 infördes möjlighet för skattereduktion 
för privatpersoner som köper hushållsnära tjänster, s.k. 
RUT-avdrag; Rengöring, Underhåll och Tvätt. Avdragets 
användning har ökat för varje år sedan dess och syssel-
sättningen i branschen har ökat med fyra procent, enligt 
SCB. Under senare år har antalet arbetstillfällen i lokal-
vård nästan fördubblats i Storstadsregionerna.

Branscher inom den privata tjänstesektorn
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Men enligt statistiken började den ökade sysselsätt-
ningen inom lokalvårdsbranschen redan innan 2007. 
”Sett över hela 2000-talet har ökningen nästan varit 
20 procent. Det är betydligt mer än både sysselsätt-
ningsutvecklingen i riket och i hela tjänstesektorn, 
som båda har ökat kring tio procent. Det kan även 
jämföras med den varuproducerande delen av ekono-
min som har minskat under samma period”, skriver 
SCB. 

Antalet företagare inom lokalvård har ökat med 24 pro-
cent sedan RUT-reformen infördes. Bland nyföretagarna 
inom branschen är utrikesfödda kvinnor en stor grupp. 

Inom branschen pågår en diskussion om hur fler städ-
företag kan delta i offentlig upphandling, eftersom det 
är relativt få företag som deltar i upphandlingsprocesser. 
Många menar att det vid upphandling från t.ex. kommu-
ner och landsting fokuseras alltför ensidigt på pris och 
för lite på kvalitet. Chefer inom branschen arbetar i hård 
konkurrens och bland städföretagen finns en oro över 
oseriösa aktörers påverkan på branschen. Det handlar 
bland annat om risken för lönedumpning och svartarbete. 

Bank- och finanssektorns chefer tar 
ansvar för att ekonomin håller igång
Finanssektorn är en stor arbetsgivare med sina ca  
90 000 anställda. Av dem arbetar ca 40 000 på bank.  
I hela finanssektorn finns ca 5000 företag. I Sverige finns 
idag knappt 180 banker varav ett 30-tal är utländska.  
Ledarna uppskattar att det finns knappt 7000 chefer 
inom sektorn3. Idag har de svenska storbankerna fler 
anställda utomlands än i Sverige.

Att vara chef inom finansbranschen innebär ofta krav 
på snabba beslut med stora och långsiktiga konsekven-
ser för både enskilda och ibland till och med för hela 
samhället. Eftersom bank- och finanssektorn spelar en 
central roll för hushållens privatekonomi och samhälls- 
ekonomin i stort finns det stora förväntningar på 
branschens kompetens och förmåga att ta långsiktigt 
hållbara beslut.  

Cheferna har en viktig uppgift i att upprätthålla allmän-
hetens förtroende för branschen som helhet. Bankerna 
och finansbranschens roll för den finansiella stabiliteten 
har diskuterats, både inom EU och globalt har reglerna 
kring finansbranschen skärpts. Bland annat har reglerna 
kring ersättningssystemen till cheferna blivit mer res-
triktiva i syfte att motverka osunt risktagande. 

Sveriges banker är idag mycket produktiva. De ligger i 
framkant när det gäller användningen av digitala tjäns-
ter och de har varit innovativa att utveckla nya digitala 
produkter. Den tekniska utvecklingen har skett samti-
digt som stödfunktioner har lagts ut på andra företag 
och det har skett en allmän konsolidering av sektorn. 
Kompetensen hos chefer och medarbetarna blir allt  
viktigare i ljuset av den utvecklingen. 

chefer inom bemanningsbranschen 
utvecklar arbetsmarknaden 
Cheferna inom bemanningsbranschen befinner sig i en 
av Sveriges snabbast växande branscher. Den spelar en 
viktig roll för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. 
Sedan mitten av 1990-talet har antalet anställda tiofaldi-
gats samtidigt som bemanningsbranschen har etablerat 
sig på hela arbetsmarknaden. Branschen omfattar per-
sonaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag 
och har drygt 60 000 anställda. Ledarna uppskattar att 
av dem är ca 10 000 chefer4. 

Att branschen idag har allt fler egna kollektivavtal har 
inneburit ökad trygghet och villkor för bland annat lön, 
semester och pension. Men det saknas fortfarande ett 
kollektivavtal som enbart vänder sig till chefer.  

Bemanningsbranschen har varit framgångsrik med att 
rekrytera unga och utrikesfödda. För många personer 
med svag förankring på arbetsmarknaden kan anställ-
ning i ett bemanningsföretag vara ett steg mot anställ-
ning i ett kundföretag. 

Att vara chef inom bemanningsbranschen skiljer sig på 
flera sätt från att vara anställd. Å ena sidan är varje an-
ställd mindre beroende av en enda arbetsgivare och är på 
så sätt mindre sårbar. Å andra sidan finns risk att en chef 
som ställer krav eller påtalar brister hos den inhyrande ar-
betsgivaren kan försämra sina möjligheter att få uppdrag. 
Inhyrda chefer vittnar också om att branschens struktur 
skapar stress och osäkerhet hos de anställda. 

Arbetsmiljöverket har redovisat studier som visar att den 
psykosociala arbetsmiljön inom bemanningsbranschen 
är en ohälsofaktor. Även om anställda inom bemannings-
branschen i Sverige till skillnad från andra länder kan ha 
en fast anställning upplevs branschen ofta som otrygg. 

Generellt visar Arbetsmiljöverkets tillsyn att brister i 
introduktion av anställda och risk för att ansvaret för 
personalens arbetsmiljö faller mellan stolarna. Detta är 
viktiga frågor för cheferna inom branschen att hantera. 

chefer in den ideella sektorn  
utvecklar demokratin 
Det civila samhället har en lång tradition och stark ställ-
ning i Sverige. Det spelar en viktig roll för demokratin och 
samhällsutvecklingen. Där finns de ideella organisatio-
nerna, fackliga organisationer och branschorganisationer. 
Politiska partier och andra intresseorganisationer hör 
också till sektorn, liksom nationella och internationella 
intresseorganisationer som bl.a. Röda Korset och Rädda 
Barnen. Ledarna uppskattar att det finns ca 7000 chefer 
inom sektorn om man även inkluderar religiösa samfund. 

Att vara chef inom den ideella sektorn innebär spe-
ciella utmaningar. Organisationerna bottnar ofta i en 
värdegrund och verkar ideellt utifrån medlemmarnas 
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mandat. Det ställer särskilt höga krav på chefer att leda 
värderingsstyrda organisationer. Den ideella sektorn 
finansieras av medlemsavgifter, bidrag från enskilda och 
i vissa fall bidrag från det offentliga. Det ställer höga krav 
på transparens och god redovisning. Att vara chef i en 
medlemsbaserad organisation innebär också att arbeta 
i en demokratisk miljö där grunden för verksamheten 
beslutas av medlemmarna. Chefer arbetar i många fall 
direkt under en förtroendevald styrelse. Verksamheten 
kan utföras både av anställda och av medlemmar som 
arbetar ideellt. Detta gör att chefsjobb inom den ideella 
sektorn rymmer flera dimensioner av ledarskap jämfört 
med chefer i traditionella företag. 

Det finns ett stort utrymme för den ideella sektorn att 
verka på flera arenor och bidra med kompetens, kun-
nande och erfarenheter i välfärden och på andra viktiga 
områden i samhället. Under 2008 slöts en principiellt 
viktig överenskommelse mellan regeringen, de idéburna 
organisationerna inom det sociala området och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Syftet var att utveckla 
relationerna mellan olika aktörer och göra det möjligt för 
organisationerna att konkurrera på likvärdiga villkor som 
andra aktörer. Med detta ökar behovet av erfarna och 
kvalificerade chefer inom den ideella sektorn. 
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1. kalla chefen chef
Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en 
tydlig roll i ledningssystemen. Chefen ska ha mandat 
att fatta beslut och få den information som krävs för 
uppdraget. Den som leder personal eller verksamhet är 
oavsett nivå chef och ska också kallas chef. Benämning-
ar som exempelvis arbetsledare och föreståndare leder 
fel i synen på den viktiga rollen.

kommunicera chefens uppdrag internt och externt.

2. tydliggör förväntningarna
Varje chef ska ha ett gemensamt åtagande med chef/
ledning, en överenskommelse om vad som är viktigast i 
jobbet. 

var tydlig med förväntningar och skapa samsyn
kring uppdraget. 

3. mandat och befogenheter 
Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten
för att driva den effektivare. Ofta saknas befogenheter 
att förändra t ex arbetsorganisationen. 

Ge chefen handlingsfrihet att utveckla verksam-
heten. Ge chefen tillräckliga personella och ekono-
miska resurser.

4. Ge chefen tid att leda
Chefsuppdraget ska vara realistiskt att hantera
inom normal arbetstid för att möjliggöra
balans mellan arbete och privatliv. Inte minst
för att attrahera unga chefer och skapa en
jämn könsfördelning.

Ge chefen tillgång till service- och stödfunktioner
på arbetsplatsen.

5. rimliga personalgrupper
Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt
att sköta chefsuppdraget på ett professionellt
sätt. Ledarskap förutsätter tid att genomföra
konstruktiva utvecklings- och lönesamtal,
att lära känna alla medarbetare och att ha en
inblick i den dagliga verksamheten.

Begränsa antalet medarbetare per chef.

6. stöd i utsatta lägen
När chefen ska genomföra förändringar som bespa-
ringar eller omorganisationer måste konsekvenserna av 
uppdraget diskuteras, vilket stöd som finns och vad som 
händer efteråt. 

Backa upp chefen i utsatta lägen.

7. utvecklingssamtal – också för chefen
Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. 
Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska inne-
hållet i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla 
detta.

håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen.

8. karriärutveckling – en naturlig del 
av chefsjobbet
För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska ar-
betsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna i verk-
samheten. Verksamheten ska visa på olika karriärvägar, 
ge möjlighet till karriärväxling och tidigt identifiera unga
potentiella ledare.

erbjud chefen möjlighet till individuell karriärpla-
nering.

9. Lön för mödan
Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare 
och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, 
initiativ och engagemang och veta vad som påverkar
den egna löneutvecklingen.

Ge bra chefer bra lön.

10.utvärderas i rollen som ledare  
Utvärdering av chefens jobb ska också utgå
från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl
chefen har skapat delaktighet, delegerat ansvar
och befogenheter eller hanterat konflikter.

Belöna chefer som skapar resultat genom gott
ledarskap.

BiLaGa: 
Ledarnas 10 förutsättninGar för Ledarskap
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1. Ledarnas uppskattning baseras på SCB:s SNI-koder, SNI står för Svensk näringsgrensindelning. SNI 61-62:  
Telekommunikationsbolag, Programvaruproducenter, datakonsulter o.d.

2. Ledarnas uppskattning baseras på SCB:s SNI-koder, SNI står för Svensk näringsgrensindelning. SNI 812:  
Rengörings- och städ o.d.

3. Ledarnas uppskattning baseras på SCB:s SNI-koder, SNI står för Svensk näringsgrensindelning. SNI 64: 6900 
Banker och kreditinstitut

4. Ledarnas uppskattning baseras på SCB:s SNI-koder, SNI står för Svensk näringsgrensindelning. SNI 78: 10000 
Arbetsförmedlingar, rekryterings, personaluthyrnings o.d.

Almega
Arbetsmiljöverket 

Den svenska tjänstesektorn, Henrik Jordal (red) Studentlitteratur 2012
Ledarna 

Statistiska Centralbyrån (SCB)
Svenska Bankföreningen

Tid för Ledarskap, Ledarnas Chefsbarometer 2013

käLLor

frågor om rapporten eller kring branschen?
Kontakta Irena Franzén, branschansvarig inom den 
privata tjänstesektorn, Ledarna. 

E-post: irena.franzen@ledarna.se

den privata tjänstesektorn ur ett chefsperspektiv © Ledarna 2014
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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


