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Vi har inte råd att vänta

För åttonde året i rad utser Ledarna, Sveriges chefs-
organisation, Framtidens kvinnliga ledare. Vi lyfter 
fram 75 unga kvinnor som är framgångsrika chefer 
och ledare som åstadkommit stora resultat genom sitt 
ledarskap. Chefer som i högsta grad kommer att vara 
med och påverka samhället i morgon. I år ger vi också 
för andra gången ut denna rapport som samlar fakta 
och statistik om chefer och jämställdhet i Sverige. Ännu 
en gång ser vi att antalet kvinnliga chefer ökar, men att 
mansdominansen fortfarande är kompakt på de högsta 
chefspositionerna.

Just den bristande jämställdheten på arbetslivets 
toppositioner har varit ett stekhett ämne i samhälls-
debatten sedan förra årets rapport, inte minst efter att 
Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup hävdade 
att det råder brist på kompetenta kvinnor. Uttalandet 
fick flera ministrar att skarpt kritisera näringslivets 
bristande jämställdhetsambitioner.

Den kritiken är i många stycken välförtjänt. Samti-
digt är det på sin plats att politikerna rannsakar sig 
själva. För det är slående hur lite som gjorts politiskt 
på senare år för att skynda på utvecklingen mot verklig 
jämställdhet i arbetslivet.

Det är exempelvis tydligt att föräldraförsäkringens 
konstruktion konserverar beteenden och normer som 
gör det svårare för kvinnor att nå chefspositioner. En 
arbetsgivare som ska rekrytera en chef på både lägre 
och högre nivå letar efter någon som de kan lita på, 
som är närvarande för sin personal – och som gärna är 
i just den ålder när många skaffar barn eller har små 
barn. 

För en arbetsgivare som hellre anställer en närva-
rande än en frånvarande chef är det rationellt att tänka 
att det är betydligt mindre riskfyllt att anställa en man 
än en kvinna, eftersom kvinnor under barnets första 
åtta år i genomsnitt tar ut mer än tre gånger så många 
föräldradagar som män.

En mer individualiserad föräldraförsäkring skulle för-
ändra beteenden och förväntningar hos både anställda 
och arbetsgivare på ett sätt som är väldigt svårt för 
näringslivet att självt göra. Trots det har inget hänt 
politiskt sedan den andra pappamånaden infördes i 
början av 2000-talet.

Det beror förstås på att många politiker är rädda att 
stöta sig med väljarkåren. Förändringar i föräldraför-
säkringen väcker känslor. Många provoceras av tanken 
på att staten ska lägga sig i hur familjen planerar sin 
föräldraledighet. Att åtskilliga familjer inte klarar att 
avvara pappans inkomst är också ett vanligt argument 
mot individualisering, ett argument som dock blivit 
kullkastat av flera studier som visar att kvinnor i regel 
tar ut huvuddelen av föräldraledigheten även när de 
tjänar betydligt bättre än sin partner.

Men såväl chefer som politiker behöver emellanåt 
våga och kunna fatta kontroversiella beslut. Det brukar 
kallas ledarskap.

Annika Elias, ordförande 
Ledarna Sveriges chefsorganisation
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En jämn könsfördelning och lika förutsättningar för 
kvinnor och män i arbetslivet är positivt för svensk ar-
betsmarknad. Det gäller inte minst könsbalansen mellan 
cheferna på arbetsplatser runt om i landet. Över tid har 
också allt fler kvinnor blivit chefer inom allt fler bran-
scher, nivåer och sektorer. Steg för steg blir chefskåren 
mer jämställd.

Det är en utveckling som är positiv för enskilda arbets-
platser och för arbetsmarknaden som helhet. Genom att 
se till enskilda individers kompetens och kapacitet som 
ledare, oberoende av kön, blir Sveriges chefskår mer 
mångsidig och dynamisk. Idag genomgår fler kvinnor 
än män högre utbildning, och kvinnor har generellt en 

högre utbildningsnivå än män. Att fler kvinnor når chefs-
positioner handlar därför om att ta vara på en större del 
av den samlade kompetensen i det svenska samhället.

Även om utvecklingen mot ett mer jämställt arbetsliv 
och en mer jämställd chefskår går i rätt riktning, går 
den påtagligt långsamt. Fortfarande dominerar män i 
de flesta branscher. Och på de högsta chefspositionerna 
är frånvaron av kvinnor alltjämt iögonfallande. Kvinnor 
som är chefer har lägre medianlön, sämre möjligheter till 
lönekarriär och större personalgrupper än sina manliga 
motsvarigheter inom samma yrken. Fortfarande finns 
betydande utmaningar för kvinnor att nå chefspositioner 
och att arbeta som chefer på lika villkor som män.
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   KVINNA OCH CHEF 
 – HÄR HITTAR VI DEM
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Offentlig sektor       Privat sektor

Andelen kvinnliga chefer ökar – långsamt

De senaste tio åren har andelen kvinnliga chefer 
kontinuerligt ökat. Ökningen har skett över hela Sverige. 
Från att omkring var fjärde chef var en kvinna i början av 
2000-talet är i dag drygt en av tre chefer kvinna.

Andelen kvinnliga chefer har ökat med omkring åtta 
procentenheter på elva år. Idag är 35 procent av che-
ferna kvinnor. Fortsätter utvecklingen i samma takt som 
hittills kommer det att dröja till 2031 innan lika många 
kvinnor som män är chefer.

Men att jämn könsfördelning uppnås först 2031 beror 
på att det privata näringslivet släpar efter den offentliga 
sektorn. I offentlig sektor är redan idag en majoritet av 
cheferna kvinnor, medan de är kraftigt underrepresen-
terade i privat sektor. Står sig det senaste decenniets 
utveckling kommer det att dröja ända till 2047 innan lika 
många privatanställda kvinnor som män är chefer. Dessa 
könsskillnader är än mer markerade i vissa branscher 
och på vissa nivåer.

ANDEL KVINNOR BLAND SVERIGES CHEFER

PROGNOS

ANDEL KVINNOR BLAND SVERIGES CHEFER  
I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

KÄLLA: SCB

KÄLLA: SCB
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Gotland har störst, 
Jönköping minst andel kvinnliga chefer

På Gotland, i Uppsala och i Jämtland är andelen kvinn-
liga chefer högst i Sverige. I Jönköpings län är andelen 
lägst. Sedan 2001 har den största relativa ökningen skett 
i Blekinge, där andelen kvinnliga chefer har ökat med 
56 procent. Också i Kronoberg och Halland har andelen 
kvinnliga chefer ökat betydligt med över 50 procent de 
senaste elva åren.

Det betyder att andelen kvinnliga chefer i dessa tre län 
i genomsnitt har ökat drygt fyra procent per år. Under 
samma tid har andelen ökat med beskedliga 1,2 procent 
per år i Uppsala och 1,7 procent per år i Jämtland.

Den största ökningen av andelen kvinnor har således 
skett i de län där andelen vid milleniets början var som 
lägst. Omvänt har andelen kvinnor ökat mer blygsamt i 
de regioner där kvinnliga chefer då var relativt vanliga. 
Det tyder tyvärr på att ökningstakten så småningom 
kan komma att avta även i de län som utvecklats väldigt 
positivt de senaste tio åren.

Men om utvecklingen i länen fortsätter i samma takt som 
det senaste decenniet kommer Blekinge att ha en jämn 
könsfördelning 2026 och Gotland 2027. Allra längst kom-
mer det att dröja i Uppsala, Jämtland och Jönköping.

        GENOMSNITTLIG  PROGNOSTICERAT ÅR FÖR   
LÄN   2001  2012  ÖKNING PER ÅR JÄMN KÖNSFÖRDELNING

GOTLAND  29,3%  38,3%  +2,5%  2027

UPPSALA  32,9%  37,8%  +1,2%  2043

JÄMTLAND  31,0%  37,2%  +1,7%  2041

STOCKHOLM  29,3%  37,0%  +2,2%  2030

SÖDERMANLAND  27,6%  35,7%  +2,4%  2035

VÄSTERBOTTEN  26,5%  35,2%  +2,7%  2029

DALARNA  24,8%  35,0%  +3,4%  2028

NORRBOTTEN  27,1%  34,8%  +2,3%  2032

GÄVLEBORG  26,4%  34,7%  +2,6%  2031

SKÅNE   23,6%  34,4%  +3,8%  2029

VÄSTERNORRLAND 25,6%  33,9%  +2,7%  2030

BLEKINGE  21,5%  33,7%  +4,7%  2026

ÖREBRO   23,5%  33,5%  +3,6%  2031

VÄSTRA GÖTALAND 25,2%  33,4%  +2,7%  2032

HALLAND  22,1%  33,3%  +4,2%  2029

ÖSTERGÖTLAND  24,1%  32,9%  +3,0%  2033

VÄRMLAND  22,2%  32,9%  +4,0%  2030

KALMAR   22,5%  32,9%  +3,8%  2030

VÄSTMANLAND  22,6%  32,4%  +3,6%  2031

KRONOBERG  20,2%  31,2%  +4,6%  2029

JÖNKÖPING  19,3%  27,8%  +3,7%  2039

ANDEL KVINNOR BLAND SVERIGES CHEFER PER LÄN

KÄLLA: SCB OCH EGNA BERÄKNINGAR
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Stora skillnader mellan branscherna

Andelen kvinnor i chefsposition har 
ökat på nationell nivå och i samtliga län. 
Men precis som det finns en stor skillnad 
i andel kvinnliga chefer mellan privat 
och offentlig sektor, finns det betydande 
skillnader mellan olika branscher.

I branscher som vård och omsorg, socia-
la verksamheter, utbildning samt offentlig 
förvaltning är en betydande majoritet, två 
tredjedelar, av cheferna kvinnor. Omvänt 
är knappt en tredjedel av cheferna inom 
handeln och de privata tjänstenäringarna 
kvinnor. Och i branscher som tillverk-
ningsindustrin, gruvnäringen, kraftindu-
strin och jordbruket är knappt var femte 
chef en kvinna. Inom byggbranschen är 
inte ens en chef på tio en kvinna.

En låg andel kvinnliga chefer inom vissa 
branscher är inte bara problematiskt ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Det är också be-
kymmersamt för de aktuella branscherna. 
Bristen på kvinnor är ett rekryterings-
problem för dessa branscher, såväl vad 
gäller chefer som övriga medarbetare, 
inte minst eftersom kvinnor i regel är mer 
välutbildade än män.

ANDEL KVINNOR RESPEKTIVE MÄN 
BLAND SVERIGES CHEFER PER BRANSCH

KÄLLA: SCB

Tillverkning, gruvor, kraftverk, jordbruk mm

Byggnation

Handel

Privata tjänstenäringar

Vård, omsorg, sociala tjänster, 
utbildning, offentlig förvaltning mm
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9% 91%

31% 69%

32% 68%

33%67%



Kvinnliga chefer vanligast 
på lägre nivåer och i mindre företag

Det är inte bara mellan branscher som andelen kvin-
nor på chefsbefattningar skiljer sig åt. Det finns också 
tydliga skillnader beroende på chefsnivå och storleken 
på företaget. Ju längre ned i chefshierarkin och ju 
mindre företag, desto fler kvinnor. Ju högre chefsposi-
tion och ju större företag, desto fler män.

Av cheferna i första linjen – chefer på låg nivå – är 
drygt fyra av tio en kvinna. På nästa chefsnivå – mel-
lancheferna – minskar andelen kvinnor till tre av tio. 
På den högsta chefsnivån – vd, verkschef och liknande 
– är bara drygt en av tio en kvinna.
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ANDEL KVINNOR PÅ OLIKA CHEFSNIVÅER

ANDEL KVINNOR BLAND SVERIGES VD:AR

PROGNOS

Skevheterna i könsfördelningen mellan chefsnivåerna 
gör också att det kommer att dröja mycket länge innan 
det råder könsbalans i hela chefshierarkin. Om de 
senaste årens trend håller i sig kommer första linjens 
chefer att ha en jämn könsfördelning inom några år. 

För mellanchefer kommer det, om utvecklingen 
fortsätter som hittills att dröja till 2030. Till dess att 
könsbalans råder på vd-nivå kommer det, om ingen-
ting förändras, att dröja mer än ett halvsekel. 

Men att vara vd kan innebära allt från att leda ett få-
mansföretag till ett storbolag. Och bland de sistnämnda 
är mansdominansen kompakt.

KÄLLA: LEDARNA, BISNODE

ÅRTAL

Totalt fanns i Sverige 450 så kallat noterade bolag 
2012, dels på Stockholmsbörsen, dels på andra mindre 
handelsplatser som exempelvis First North och Ak-
tietorget. Av dessa 450 stora bolag hade 25 en kvinna 
som vd, det vill säga något mer än ett bolag av tjugo.

Men kvinnor tenderar att leda noterade bolag som 
omsätter mindre pengar och har färre anställda än 
de som leds av män. Noterade bolag med en man 
som vd hade 2012 i genomsnitt nästan fyra gånger 
så stor omsättning och drygt tre gånger så många 
anställda som bolag ledda av en kvinna. Ändå var 
skillnaden betydligt mindre än året innan, tack vare 
att ett enda storbolag – investmentbolaget Ratos – 
fick en kvinna som vd under 2012.
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ANDEL KVINNOR PÅ OLIKA CHEFSNIVÅER

KÄLLA: BISNODE

Att män leder större bolag och kvinnor 
mindre är ett mönster som går igen utanför 
börsen.

Men data som informationsföretaget Bisnode 
tagit fram för Ledarnas räkning visar att 
företagsstorleken har stor betydelse för 
kvinnors möjligheter att nå vd-posten.

Bisnode har granskat de 50 största före-
tagen i Sveriges alla 21 län, från Norrbotten 
till Skåne. Av dessa 1050 företag har bara 
99 en kvinna som vd.

Flest kvinnor på vd-posten i de största 
företagen finns i Kalmar och Uppsala. Mest 
sällsynta är kvinnliga vd:ar i Värmland.

951 VD:AR I STÖRSTA BOLAGEN ÄR MÄN

99 VD:AR I STÖRSTA BOLAGEN ÄR KVINNOR

I de största bolagen är 9 av 10 vd:ar män



Bara män – dåligt för 
lönsamheten?

För att kunna behålla befintlig kompetens 
och attrahera morgondagens medarbetare 
blir det exempelvis allt viktigare för företag 
att ha tydliga karriärvägar för både kvinnor 
och män. Den generation som nu kommer in 
på arbetsmarknaden ställer i högre grad än 
tidigare krav på att presumtiva arbetsgivare 
har moderna värderingar kring exempelvis 
mångfald och jämställdhet. 

Jämställdhet i arbetslivet är i grunden en 
demokratifråga. Alla människor på arbets-
marknaden ska bemötas och rekryteras uti-
från vilka de är och vad de kan, inte vilket 
kön de råkar ha.
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Trots det hörs i debatten om jämställdhet i ar-
betslivet ofta argument om jämställdhetens för-
modade effekter på företagens lönsamhet. Vissa 
hävdar att en jämnare könsfördelning i lednings-
grupper och bolagsstyrelser skulle bredda den 
samlade kompetensen och öka lönsamheten i 
företagen. Andra ställer sig tvekande och menar 
att det inte går att styrka några samband. Några 
få menar att fler kvinnor i ledande befattningar 
leder till lägre avkastning.

Med detta sagt kan vi konstatera att forskning-
en tyder på att fler kvinnor på ledande positioner 
faktiskt är bra för företagens ekonomiska styrka. 

I en studie av företagen på listan Fortune 
500 noterades ett positivt samband mellan 
blandade styrelser och värdet på bolagen.2 
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2 Carter, D. A., Simkins, B. J., Simpson, W. G. (2003), ”Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value”, Financial Review, 38(1), 33–53.
3 Adams, R. B., Ferreira, D. (2009), ”Women in the Boardroom and their Impact on Governance and Performance”, Journal of Financial Economics, 94(2), 291–309.
4 Smith, N., Smith, V., Verner, M., (2006), ”Do Women in Top Management Affect Firm Performance? A Panel Study of 2,500 Danish Firms”, International Journal of 
Productivity and Performance Management, 55(7), 569–593.
5 Daunfeldt, S-O., Rudholm, N. (2012), ”Does Gender Diversity in the Boardrooms Improve Firm Performance?”, HUI Working Papers, 60.
6 Randøy, T., Oxelheim, L., Thomsen, S. (2006), ”A Nordic Perspective on Corporate Board Diversity”. Oslo: Nordic Innovation
7 Desvaux, G., Devillard, S., Sancier-Sultan, S. (2010), ”Women Matter 2010”. Paris: McKinsey & Company.

I en annan studie fann forskarna att effekten 
på företagens lönsamhet varierade från noll 
till positiv med en högre andel vd:ar som var 
kvinnor. Detta gällde särskilt i företag som 
leddes av kvinnor med universitetsexamen.3 

I en tredje studie konstaterades att kvinnliga 
styrelseledamöter har högre närvaro och är 
bättre på att bevaka bolagen än män.4 

I konsultföretaget McKinseys rapport 
Women Matter från 2010, som studerade 
korrelationen mellan företags lönsamhet och 
könsbalanserade ledningsgrupper, observe-
rades att företagen med störst andel kvinnor 
i ledningsgrupperna var mer lönsamma än 
företag utan kvinnlig representation.5 

I de studier som gjorts specifikt av svenska 
företag har det än så länge varit svårare att 
se tydliga mönster.

En undersökning av samband mellan 
lönsamhet och kvinnorepresentation i 20 
487 svenska företag visade att styrelsesam-
mansättningen hade mycket små effekter 
på den så kallade räntabiliteten på totalt 
kapital.6 

Liknande slutsatser nådde en tidigare 
studie. Den hittade inget signifikant samband 
mellan styrelsernas sammansättning och 
företagens lönsamhet avseende vinst och 
börsvärde, men kunde konstatera att könsba-
lanserade styrelser i vilket fall inte minskade 
företagens lönsamhet.7 
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Andelen kvinnor varierar, ibland betydligt, mellan 
olika branscher och beroende på chefsposition. Ett 
återkommande mönster oavsett bransch eller chefs-
nivå är däremot att män totalt sett har högre lön än 
kvinnor.

MEDIANLÖN I SAMTLIGA SEKTORER (2012)  

Lön ska vara individuell och ha tydlig koppling till den 
enskilda medarbetarens prestationer och initiativför-
måga. Måluppfyllelse och resultat ska vara vägledande 
för lönenivån – och chefer ska också bedömas utifrån 
sitt ledarskap. Här finns en tydlig könsskillnad mellan 
kvinnor och män. Manliga chefer har en högre medianlön 
än kvinnor som är chefer. Männen drar dessutom ifrån 
ytterligare på grund av bättre möjligheter än kvinnor att 
göra lönekarriär.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på chefs-
nivå är tydlig. Medianlönen för män på chefsnivå är 41 
400 kronor i månaden. Kvinnliga chefer har en medianlön 
som ligger 1 700 kronor lägre per månad. Det innebär att 
kvinnor tjänar 96 procent av mäns löner. Dessa skillnader 
kvarstår trots att hänsyn har tagits till sådant som utbild-
ningsnivå, befattningar, ålder och bransch. Över ett helt 
arbetsliv innebär det att mäns livslön under en chefskar-
riär blir 500 000 kronor högre än kvinnors. 8

   LÖN EFTER KÖN 
 – OCKSÅ FÖR CHEFER

Lönegap på alla nivåer

Samma mönster går igen även i offentlig sek-
tor, som tenderar att ha en väsentligt högre andel 
kvinnliga chefer. Manliga chefer i offentlig sektor 
har högre medianlöner än kvinnor med motsvarande 
befattning. 

8 ”Låt lönerna bli lönsamma. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014”

KÄ
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Lättare för män att göra lönekarriär

             
          LÖNESPRIDNING LÖNESPRIDNING 
        MEDIANLÖN I KRONOR I PROCENT 
   

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER, VERKSCHEFER M.FL.   

MÄN       68 300  81 600  119

KVINNOR       48 700  47 200  97

DRIFTCHEFER INOM HANDEL, HOTELL OCH RESTAURANG, TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION   

MÄN       36 600  24 000  66

KVINNOR       31 500  16 700  53

VERKSAMHETSCHEFER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING M.M.   

MÄN       44 000  21 400  49

KVINNOR       42 000  21 300  51

VERKSAMHETSCHEFER INOM VÅRD OCH OMSORG   

MÄN       38 000  21 000  55

KVINNOR       36 500  7 500  21

IT-CHEFER   

MÄN       55 100  29 900  54

KVINNOR       55 000  23 300  42

PERSONALCHEF   

MÄN       55 500  36 100  65

KVINNOR       49 600  28 100  57

CHEFER FÖR MINDRE ENHETER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING M.M.   

MÄN       35 400  12 100  34

KVINNOR       34 900  8 300  24

LÖNESPRIDNING I SAMTLIGA SEKTORER  

 

Ledarna kartlägger årligen förutsättningarna att 
göra lönekarriär i Sverige. Med lönekarriär avser vi 
lönespridningen mätt som skillnaden mellan medianlön 
och högsta lön. Möjligheterna att göra lönekarriär är ge-
nerellt sett små på svensk arbetsmarknad, sett ur ett in-
ternationellt perspektiv. Skillnaderna mellan medianlön 
och högsta lön i Sverige är bland de allra lägsta i OECD. 
Skillnaderna har dessutom minskat under 2000-talet.

Chefer har generellt bättre möjligheter att göra lönekar-
riär i Sverige. Men möjligheterna skiljer sig åt väsentligt 
för kvinnor och för män. Manliga chefer har som regel 

större lönespridning inom ett och samma yrke än kvin-
nor. Det gäller oavsett sektor, bransch och chefsnivå. Nå-
got tydligt samband mellan könsfördelning inom yrkena 
och skillnaderna i lönespridning kan inte observeras.

Delvis hänger detta samman med att många yrken där 
möjligheterna att göra lönekarriär är stora domineras av 
män. Men könsskillnaderna går igen även inom ett och 
samma yrke. I 80 procent av de 30 största yrkesgrup-
perna på svensk arbetsmarknad är lönespridningen 
större bland män än bland kvinnor.

KÄLLA: SCB
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Chefsförsörjningen står inför betydande utmaningar 
under kommande år. Många chefer, inte minst inom of-
fentlig sektor, kommer att pensioneras inom överskåd-
lig tid. För att kompensera för pensionsavgångar och 
säkra ett gott ledarskap framöver krävs det att chefs-
rollen är attraktiv och överensstämmer med rådande 
värderingar.

MER KRÄVS FÖR EN 
JÄMSTÄLLD CHEFSKÅR 

De flesta chefer upplever att arbetsgivaren har en positiv 
inställning till föräldraledighet. Trots det tycker bara drygt 
hälften av de manliga cheferna att de har kunnat vara föräld-
ralediga i så stor utsträckning som de skulle önskat. Andelen 
kvinnliga chefer som säger sig ha tagit ut så mycket föräldrale-
dighet som de har velat är större.

Endast en chef av tio delar helt lika på föräldraledigheten med 
sin partner. Av dessa är det dock dubbelt så många kvinnliga 
som manliga chefer. Och även om män som är chefer i dag är 
föräldralediga i större utsträckning än för tio år sedan, så har 15 
procent av dem inte tagit ut någon föräldraledighet alls under 
barnets första levnadsår.

Rekryteringen av chefer försvåras inte minst av att 
många upplever att det personliga priset och kon-
sekvenserna för familjelivet är alltför omfattande. 
Chefsuppdrag förmodas vara mycket tids- och arbets-
krävande på ett sätt som inte står i relation till even-
tuella förmåner och lönenivåer. Förutsättningarna att 
kombinera arbetet som chef med privatlivet skiljer sig 
dessutom åt mellan kvinnor och män.

Föräldraledigheten fördelas ojämlikt

FÖRDELADE NI FÖRÄLDRA-
LEDIGHETEN LIKA?

NEJ
(90%)

JA

 

(10%)

KÄLLA: LEDARNA OCH NOVUS: 
LEDARNAS CHEFSBAROMETER OM JÄMSTÄLLDHET, 2012

Inför 2014 års utdelning av utmärkelsen 
Framtidens kvinnliga ledare har Ledarna 
ställt frågor till 144 av Sverige mest fram-
gångsrika unga kvinnliga chefer. Bland 
annat har de fått svara på frågor hur de 
fördelar föräldraledigheten med sin part-
ner. Enkäter genom åren visar på en tydlig 
trend: bland Sveriges mest framgångsrika 
kvinnliga chefer upp till 36 år är det betyd-
ligt vanligare att fördela föräldraledigheten 
lika med sin partner än bland chefer i stort. 
Hälften av de unga toppcheferna som är 
föräldrar har delat föräldraledigheten lika.

Även när det gäller vård av sjukt barn 
drar män som är chefer ett betydligt min-
dre lass än sina kvinnliga chefskollegor. 
Enligt en kartläggning som genomfördes 
av revisions- och konsultföretaget Grant 
Thornton 2013 är sex av tio manliga chefer 
mer sällan hemma med sjuka barn än sin 
partner – motsvarande andel bland kvinnor 
som är chefer är bara en av tio. KÄLLA: GRANT THORNTON

VÅRD AV SJUKT BARN

61%

35%
4%

59%

11%30%

Har tagit ut mer vab än sin partner
Har tagit ut lika mycket vab som sin partner
Har tagit ut mindre vab än sin partner
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Många kvinnor på chefsposter är kritiska till verk-
samheternas förmåga att agera jämställt. Så många 
som 4 av 10 kvinnor anser att manliga chefer favori-
seras när det kommer till lön och anställningsvillkor 
– men också när det kommer till den fortsatta chefskar-
riären. 

På en direkt fråga om man i egenskap av chef blivit 
utsatt för könsdiskriminering svarar 9 av 10 chefer nej. 
Men tittar man närmare på skillnaderna mellan män, 
kvinnor, yngre och äldre chefer, så visar sig en mindre 
jämställd bild av chefernas erfarenheter. 

Så många som 1 av 5 unga kvinnliga chefer anger 
att de under det senaste året blivit utsatta för diskri-
minering på grund av sitt kön. Bland äldre kvinnor 
som är chefer är andelen bara hälften så stor.

Hinder för ökad jämställdhet bland chefer

KÄLLA: LEDARNA OCH NOVUS: 
LEDARNAS CHEFSBAROMETER OM JÄMSTÄLLDHET, 2012

KÄLLA: GRANT THORNTON

28%

61%

6%

36%

54%

5%

Vill ha en högre chefstjänst 

Vill fortsätta som det är nu

Vill sluta som chef

FRAMTIDEN SOM CHEF

KÄLLA: LEDARNA: CHEFEN I SIFFROR

AV ALLA CHEFER HAR BLIVIT DISKRIMINERADE   

20%

KVINNOR ANSER ATT 
MANLIGA CHEFER 
FAVORISERAS4AV10

En tredjedel av Sverige chefer vill avancera 
till en högre position i framtiden. Men mer än 
hälften av cheferna säger nej till att klättra till 
en högre chefsposition. 

Av dem som inte vill avancera anger 4 av 
10 som orsak att en högre position skulle 
inskränka för mycket på deras familje- och pri-
vatliv. Lika många säger att löneökningen inte 
står i proportion till den extra arbetsinsatsen.

KÄLLA: LEDARNA OCH NOVUS: LEDARNAS CHEFSBAROMETER OM JÄMSTÄLLDHET, 2012



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


