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trots det faktum att de allra flesta chefer inte har mång-
miljonlöner odlas fortfarande en bild av chefstoppar som 
skor sig. Men majoriteten av Sveriges 508 000 chefer som 
varje dag går till jobbet befinner sig långtifrån bonusar 
och lyxförmåner.  
 
för åttonde året i rad presenterar Ledarna Sveriges 
mest omfattande chefslönestatistik. Den representerar 
lönerna för landets alla chefer och ger en mer rättvis och 
nyanserad bild av hur ledarskapet premieras i landets 
företag och organisationer. 
 
för chefer tjänar inga fantasilöner - tvärtom! Medianlö-
nen för en chef är 41 000 kronor. 
 
om man genom skickligt chefsarbete får sina medar-
betare att känna engagemang, utvecklas och prestera på 
toppen av sin förmåga bidrar det givetvis till företagets 
tillväxt.  
 
om man får medarbetare att trivas, sjukfrånvaron att 
minska och arbetet att löpa konfliktfritt sänker det före-
tagets kostnader. Och om man som chef genom sitt goda 
ledarskap stärker företagets varumärke leder det till att 
öka företagets attraktivitet som arbetsgivare.  
 
det handlar ytterst om hur vi ser på ledarskap som 
värdeskapande i företagen och organisationer. Bra chefer 
ska ha bra lön!

Ordförande Ledarna, 
Sveriges chefsorganisation

sanningen om chefslönerna
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Vi vet vad sveriges chefer tjänar

för åttonde året i rad samlar Ledarna in löneuppgifter 
som representerar alla Sveriges chefer och ledare. Mate-
rialet är insamlat under sista kvartalet 2013 och bygger 
på uppgifter från 67 600 individuppgifter.  
 
dessa siffror har kompletterats med uppgifter från 
arbetsgivarorganisationer för att ge en så korrekt bild av 
löneläget som möjligt. Lönerna för deltidsarbetande che-
fer är omräknade till heltid för jämförbarhetens skull. 
 
det är alltså 2013 års lönenivå som redovisas. Materialet 
omfattar allt ifrån verkstadschefer och skolmåltidschefer 
till informationsdirektörer och sjukhuschefer. Totalt är det 
260 chefsbefattningar redovisas. 
 
i lönebegreppet ingår fast kontant månadslön, rörliga 
lönedelar och värdet av skattepliktiga förmåner. Mot bak-
grund av att medelvärden är känsliga för extrema värden, 
bygger underlaget i rapporten på medianvärden.

lönenivåerna som redovisas ska sättas i relation till de 
krav chefens arbete ställer, krav på prestation liksom det 
övergripande ansvaret som ingår i de olika nivåerna samt 
de speciella villkor som arbetet medför. 
 
Vår förhoppning är att underlaget, tillsammans med en 
allmän diskussion om de villkor och förutsättningar som 
råder för Sveriges chefer, ska bidra till att nyansera bilden 
av chefens roll och lön. 
 
chefslönestatistiken 2014 presenteras i denna rapport 
som går att ladda ned på www.ledarna.se under Press. 
För Ledarnas medlemmar finns möjlighet att själv gå in 
och söka i en mer detaljrik lönestatistik.

Var åttonde anställd är chef
Vi uppskattar antalet chefer i Sverige till en 
halv miljon. Det innebär att nästan var åttonde 
anställd i Sverige är en person med ett chefs-
uppdrag. Av dem är fyra av tio kvinnor.

9,6 milj.

4,2 milj. 

7,1 milj. 

 

chefer
508 000

befolkning

Arbetsför Ålder

AnställdA

2



4 5

Vad bestämmer lönens storlek?

det finns många faktorer att ta hänsyn till i lönesätt-
ningen. Lönen är en sammanvägd bedömning av krav i 
arbetet, chefens förmåga, prestationen och marknads-
påverkan.
 
1. Kraven som ställs på chefen är ofta kunskap, erfaren-
het och ansvar, olika sociala förmågor, ledarskap
och att följa diverse lagar och regleringar.

2. Chefers individuella förmåga handlar såväl om det 
dagliga arbetet som utveckling av verksamheten. Fokus 
ligger på hur en chef utövar sitt ledarskap, hur arbets-
uppgifter utförs och att chefen agerar i enlighet med 
verksamhetens värdegrund. 

3. Många chefer har även uttalade prestationsmål och 
krav på resultat som utvärderas eller mäts kontinuerligt. 
Det bör finnas en koppling mellan prestation, företagets 
resultat och chefens eventuella rörliga lönedelar. 

4. Marknadens påverkan kan ta sig olika uttryck. Det 
kan resultera i ett behov av att anpassa lönenivåerna för 
att attrahera en viss typ av chefer till arbetsplatsen eller 
att några nyckelpersoner får höjningar för att undvika 
att organisationen tappar kompetens.
 

löneutveckling kräver eget ansvar och planering. 
Eftersom lönen ska kopplas till prestation och förmåga 
är det viktigt att avdelningsmål och individuella mål är 
synkade med de övergripande verksamhetsmålen. Alla 
anställda behöver vara införstådda i vad som premieras 
och hur lönen sätts och det är viktigt att löneprocessen 
är tydlig. 
 
många aktiviteter som chefer utför i sitt dagliga 
arbete är en del av lönesättningen. Det kan vara 
uppföljningssamtal och återkopplingar kring mål och 
beteenden. Lönesättning som bedrivs året om istället 
för mellan januari och mars upplevs dessutom som mer 
rättvis. 
 
ledarna anser att löneprocessen ska vara kopplad till 
verksamhetens övriga processer och inte löpa paral-
lellt efter egen tidplan. På så sätt kopplas lönen till den 
prestation som görs under året och hur arbetet utförs. 
Det är därför viktigt att målen sätts i utvecklingssamta-
let och att uppföljning sker kontinuerligt. I lönesamtalet 
görs en sammanfattning av tidigare uppföljningar och 
en koppling mot företagets lönekriterier. 

 

Start
Mål

Verksamhetens mål

1
2 4

6

3 5

Nytt år >>

FÖRUTSÄTTNINGAR

UTVECKLINGSSAMTAL

UPPFÖLJNING

BEDÖMNING LÖN LÖNESAMTAL

UTVÄRDERING

ledarnas löneprocess
Organisationens övergripande mål är att främja själva verksamheten och 
löneprocessen behöver därför utgå från vad som står i fokus och vad som ska 
uppfyllas. Utöver målen är organisationens värderingar ofta avgörande för 
verksamhetens framgång och hur dessa efterlevs uttrycks i lönekriterierna.  
Alla uppföljningar och samtal under året bidrar till underlag för bedömning av 
ny lön och därför måste gå som en röd tråd genom löneprocessen.  
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grUndskolA  gYMnAsiUM  AkAdeMisk 
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60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

chefspremie

Utbildningspremie

grundskolenivå

 

26 000

13 500

26 000

15 500

1 500

26 000
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11 000

39500
43 000

54 500

snittlön (i kr)

Utbildningens betydelse för chefens 
lönekarriär

de som väljer att utbilda sig och att ta på sig chefsupp-
drag når högre lönenivåer. Det beror på att de som har 
längre utbildningar är mer rörliga och ofta hinner avan-
cera högre i hierarkierna under ett arbetsliv. Avancemang 
till högre chefsnivåer är lönande. För vissa högre tjänster 
är en längre utbildning dessutom en förutsättning. 
 
en relativt stor del av civilingenjörerna och civilekonom-
erna får sina första chefsjobb inom några år efter examen. 
 
Vi har uppskattat vilken betydelse utbildningsnivån och 
chefskapet har för lönenivån i jämförelse med grund-
nivån. Grundnivån är här angiven som genomsnittslönen 
för en anställd med utbildning på grundskolenivå, det vill 
säga 9 år eller kortare. Det finns givetvis stora variationer 
beroende på uppdragets karaktär. 

grundskoleutbildade tjänar i genomsnitt 26 000 kronor 
per månad enligt SCBs strukturlönestatistik. De som har 
ett chefsjobb tjänar därutöver 13 500 kronor per månad i 
genomsnitt (chefspremie) enligt Ledarnas chefslönesta-
tistik. 

 
gymnasieutbildade tjänar i genomsnitt 1 500 kronor 
mer per månad än grundskoleutbildade (utbildningspre-
mie). Chefspremien för gymnasieutbildade är i genom-
snitt 15 500 kronor per månad.  
 
Utbildningspremien för akademiker är i genomsnitt  
11 000 kronor per månad jämfört med grundskoleutbil-
dade och chefspremien är i genomsnitt 17 500 kronor.

* Avser medellön 2013 i privat och offentlig sektor. Lönebegrepp: Fast + rörlig lön + värdet av naturaförmåner.  
källor: Ledarnas chefslönestatistik 2014 och Strukturlönestatistiken 2012 MI/SCB uppräknad med 2 procent.



6 7

Vad tjänar chefen?

medianlönen för sveriges chefer är 41 000 kronor 
per månad. I den lönen ingår fast kontant 
månadslön, rörliga lönedelar och värdet av 
skattepliktiga förmåner. Medianlön innebär 
att 50 procent av individerna i undersök-
ningen har lägre lön och 50 procent 
har högre lön.  
 
för ungefär hälften av cheferna, 
de som är första linjens chefer, 
är medianlönen 35 500 kronor 
per månad. Mellancheferna, som 
utgör en dryg fjärdedel av alla 
chefer, tjänar 44 000 kronor per 
månad. Bland de högre cheferna 
är medianlönen 61 000 kronor 
per månad och för chefer i före-
tagsledande ställning är median-
lönen 71 000 kronor per månad. 
Det innebär att hälften av cheferna 
i företagsledande ställning tjänar 
mindre än 71 000 kronor per månad.

* Inkl. exempelvis gruppchef och arbetsledare
** Exkl. VD:ar i börsbolag. Som motsvarar <0,5%0
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Vanligare med bonus och 
förmåner i privat sektor

fyra av tio chefer (36,9 
procent) har någon form av 
rörlig lönedel, till exempel 
bonus. Det är relativt vanligt 
att chefer har bil- och sjuk-
vårdsförmåner. 

fler än 25 procent av che-
ferna har bilförmån medan 
var tredje har en sjukvårds-
förmån. Aktier, optioner, 
konvertibler är mindre 
vanliga förmånstyper.

när man jämför mellan 
branscher och sektorer är 
den största skillnaden att 
det är betydligt vanligare 
med bonus och förmåner för 
chefer i privat sektor än i 
offentlig sektor.  
 
Vi vet att chefer ofta efter-
frågar möjligheten att kunna 
byta fast kontant lön mot 
andra typer av ersättningar. 
Därför är det viktigt att ut-
veckla moderna ersättnings-
modeller som gör det möjligt 
att anpassa ersättningarna 
till den enskilda chefens 
situation och önskemål.

andel chefer som har olika ersättningstyper

andel chefer per bransch som har olika ersättningstyper
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rörliga delar

bilförmån
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sjukvårdsförmåner
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chefslöner i utlandsägda företag

chefslönerna för anställda i 
företag som är helt eller delvis 
utlandsägda är mer än 5000 
kronor högre än i svenskägda 
företag. Skillnaden i bygg-, 
industri- och tjänstesektorerna 
ökar med chefsnivån och är som 
störst i företagsledande positio-
ner. Företag med nordamerikan-
ska ägare har mest förmånliga 
lönenivåerna.

lönenivåer i utlandsägda företag

Index 100 = svenskägda företag

60
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0
bonUs

tAntieM
rörligA lönedelAr

Aktier
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konvertibler

PensionsförMÅner
UtAnför 

kollektivAvtAl

 sjUkvÅrds-
förMÅner

hUshÅllsnärA 
tjänster

förekomst av förmåner – utlandsägda vs svenskägda företag

 %
rörliga löner och naturaför-
måner bland chefer är också 
mer vanliga i utlandsägda 
företag. 

enligt ledarnas löneunder-
sökning arbetar fyra av tio 
privatanställda chefer i före-
tag som är helt eller delvis 
utlandsägda.

Utlandsägt företag (helt eller delvis)

helt svenskägt företag
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Vem tjänar mest och vem tjänar minst?

diagrammet visar de tio högst avlönade chefsbe-
fattningarna respektive de tio med lägst lönenivåer. 
I den här redovisningen har vd:arna uteslutits. 
Lönespridningen bland vd:ar är så stor att resulta-
tet skulle bli missvisande. 
 
de tio högst avlönade chefsbefattningarna i un-
dersökningen har alla titlar där ordet direktör ingår. 
Det återspeglar att de antingen är företagsledande 
eller högre chefer. Flertalet av dessa befattningar 
är mansdominerade. Med mansdominans avses att 
andelen män överstiger 60 procent. 
 
flera av de lägst avlönade chefsbefattningarna i 
diagrammet karakteriseras av en tydlig kvinnodo-
minans.

medianlön per chefsbefattning

”Chefen är företrädare för arbetsgivaren och 
ska ha en tydlig roll i ledningssystemen. Che-
fen 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 kallas chef. Benämningar som 
exempelvis arbetsledare och föreståndare leder 
fel i synen på den viktiga rollen.”

Utdrag ur agenda ledarskap, ledarna
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chefers medianlöner i olika branscher

Avser fjärde kvartalet 2013, i lönebegreppet ingår fast och rörlig lön samt värdet av naturaförmåner. 

sektor  brAnsch    chefsnivÅ 
   
        företAgs- högre MellAn- 1A linjens
        ledAnde   chef chef chef     
tjänstesektorn Bank,finans och försäkring   83000 75000 52000 42500
   Bilhandel, service och provning  72000 60000 45000 31000
   data-, konsultverksamhet och bevakning  78000 65000 49000 38000
   detaljhandel och service   65500 61500 41500 31500
   el-,gas-,värme- och vattenförsörjning  62400 57500 45500 38000
   fastighetsförvaltning   64650 60000 43400 36700
   hotell- o restaurang, turism   60000 58400 41500 32000
   Ideella organisationer, sport och kultur  56200 53800 42600 33650
   partihandel    84850 65200 48400 35500
   städbranschen    65500 63000 41500 30500
   textilindustri    72000 69000 43200 31500
   transport, gods- och avfallshantering  72375 59500 44000 35000

byggsektorn  Bygg, Byggande av hus och anläggningar 74500 63000 43100 36000
   Bygg, hantverk    63000 60000 44000 38000

industrisektorn Byggnadsämnes- och glasindustri  68500 63500 44000 34500
   el- o optiktillverkning    69750 65500 45500 36500
   grafisk industri; förlagsverksamhet  77500 64000 46000 38500
   gruvor och mineralutvinning           61000 45000 38500
   kemisk-, plast- och oljeindustri   72000 60500 46000 37000
   livsmedelsindustri    80750 61000 43000 35000
   läkemedelsindustri    82800 70200 52000 38000
   massa- o pappersindustri   65000 59500 45000 36500
   metallframställning o -tillverkning  59900 59400 44000 35900
   skogsbruk, jordbruk    67000 55500 41000 34000
   trä- och möbelindustri   64750 57500 41000 33000
   verkstadsindustri    72000 63000 46000 37000

offentlig sektor Brandförsvar och räddningsverksamhet          51100 40500 31850
   offentlig förvaltning    64000 54000 41700 35000
   polis och rättsväsende           51500 40950 28700
   totalförsvar            55900 43500 35600
   Utbildning och forskning   59100 58500 43000 37500
   vård och omsorg    61400 55000 43000 37350

(43 000)

(40 000)

(40 500)

(39 200)
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Vad tjänar chefer i olika delar av sverige?

diagrammet nedan visar var i landet som lönenivåerna 
är högst respektive lägst för chefer. Storstadsregionerna 
leder löneligan medan lönenivåerna för övriga landet är 
något lägre. 
 
en jämförelse mellan de tio länen med de lägsta chefslö-
nerna visar att skillnaderna dem emellan är relativt små. 
 
löneskillnaderna mellan länen beror på en mängd 
olika faktorer. Vi har inte i detalj undersökt vad skillna-
derna bottnar i. Generellt kan man säga att faktorer som 
påverkar lönenivåerna är den lokala arbetsmarknadens 
storlek och inriktning. Finns det många jobb och många 
arbetsgivare av olika typ ökar möjligheterna till ett mer 
välbetalt jobb.  
 
annat som påverkar lönenivåerna kan vara tillgången 
till högskolor och universitet samt hur väl utbyggda kom-
munikationerna är.

medianlön per län

högst
stockholms län

46 550

norrBotten

västerBotten

Jämtland väster-
norrland

gävle-
Borg

dalarna

värmland

öreBro

västmanland

Uppsala

stockholm

södermanland
västra 

götaland

öster-
götland

JönköpIng kalmar
gotland

halland
kronoBerg

BlekIngeskåne

38 550

38 500

37 500
39 350

39 100

37 500

37 850

41450

46 550

40350

39 700

39 350

39 950
40 950

38 200

41 050

41 550 38 550

38 750

37 500
37 500

*Medianlönerna är avrundade.

*
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nytt jobb – högre lön?

en bidragande förklaring till löne-
skillnader mellan regioner är chefers 
möjlighet och benägenhet att byta jobb. 
Ett samband mellan löneläge och rörlig-
het går att påvisa vid redovisning efter 
kommuntyp. Chefer i storstäder och för-
ortskommuner har högre lönelägen och 
högre rörlighet till andra arbetsgivare, 
medan chefer i glesbygd och mindre 
kommuner har lägre lönelägen och lägre 
rörlighet. 
 
chefer i pendlingskommuner och 
större städer ligger på mellannivå både 
i rörlighet och i lönenivå. Rörligheten 
redovisas i tabellen i form av den pro-
centuella andelen chefer som bytt jobb 
det senaste året och vilken sorts byte de 
gjort, dvs rörlighet internt eller till annan 
arbetsgivare. Den lokala arbetsmark-
nadens struktur och sammansättning 
är – vid sidan av rörligheten – en viktig 
förklaringsfaktor till regionala skillnader 
i lönenivåer för chefer.

sambandet mellan chefers rörlighet och lön, per kommuntyp

                   totAlt             (annan arBetsgIvare)         (samma arBetsgIvare)           

stockholms län  25,9  9,5  16,5  

Uppsala län  24,1  6,9  17,2  

södermanlands län  23,7  6,2  17,5  

östergötlands län  23,3  7,4  15,9  

JönköpIngs län  19,6  5,6  13,9  

kronoBergs län  17,8  5,8  11,9  

kalmar län   20,8  6,0  14,9  

gotlands län  24,4  5,0  19,3  

BlekInge län  21,4  5,7  15,7  

skåne län   22,7  7,6  15,1  

hallands län  24,4  6,9  17,4  

västra götalands län  25,1  7,3  17,8  

värmlands län  16,7  4,2  12,4  

öreBro län   21,3  6,8  14,5  

västmanlands län  24,4  8,3  16,1  

dalarnas län  20,9  5,4  15,5  

gävleBorgs län  21,6  6,1  15,5  

västernorrlands län  17,9  4,6  13,3  

Jämtlands län  22,6  5,6  16,9  

västerBottens län  23,7  5,1  18,6  

norrBottens län  22,1  6,6  15,6  

snitt   23,5  7,3  16,2 

jobbyte per län senaste året

externt     internt
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hur mycket jobbar chefen?

diagrammen visar hur många timmar per 
vecka chefer på olika nivåer arbetar. Där ser 
vi också att övertidsarbetet ökar ju högre upp 
i hierarkin chefen arbetar. Den slutsats vi kan 
dra är att övertid är vanligt förekommande 
bland chefer.  
 
det är oroande att många chefer har så 
långa arbetsveckor. Och i detta finns en ut-
maning ur flera perspektiv; chefsförsörjning, 
och arbetsmiljö. 
 
för att säkerställa att chefsjobben är 
attraktiva måste arbetsgivare verka för att 
skapa rimliga arbetsvillkor för chefer. Att 
skapa en bättre balans mellan arbete och 
fritid är en del i det. Det är viktigt både för 
att behålla chefer och för att rekrytera nya. 

arbetad tid per vecka (i procent) 
per befattning

så vill cheferna lösa livspusslet
1. Flexibla arbetstider 
2. Ett tydligt uppdrag 
3. Distansarbete 
4. Att kunna delegera 
5. Träning på arbetstid

källa: ledarnas chefsbarometer

det här drivs cheferna av
1. Kunna påverka 
2. Arbeta med människor 
3. Nå resultat/få verksamheten att fungera 
4. Förbättra för/utveckla personal/företag 
5. Frihet under ansvar

källa: ledarnas chefsbarometer

företAgsledAndehögre chef

MellAnchef

2619

3

5258

25

44

14
3

6

49
61

3

35

1:A linjens chef

0-40 timmar 41-50 timmar

51-60 timmar 61- timmar

1 1
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befattningens tyngd har 
betydelse för chefens lön

en chefspremie kompenserar för det utökade ansvar 
som det innebär att gå in i en chefsbefattning. Befatt-
ningens tyngd i form av ansvar för personal, ekonomi 
och verksamhet är viktiga faktorer som påverkar chefens 
lön. Ju fler underställda, ju större ekonomiskt ansvar, 
men framförallt ju högre chefsnivå, desto högre lön. 

 

Verksamhet/
chefsniVå

lönen ökar i genomsnitt med 3-4 procent när första 
linjens chef får mer än 10 underställda. Mellanchefens 
lön ökar med 24 procent i genomsnitt när det ekono-
miska ansvaret går från mindre än 2 miljoner till mer 
än 50 miljoner. Ett avancemang från chefskap i första 
linjen till företagsledande nivå ger i genomsnitt mer än 
en fördubblad lön.  

faktorer som påverkar chefers lön:

 verksAMhet
/chefsnivÅ

ekonoMi-
AnsvAr 

PersonAl-
AnsvAr 
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chefer i offentlig sektor tjänar mindre

Uppskattningsvis jobbar en fjärdedel av Sveriges chefer i 
den offentliga sektorn. Av dessa är nära 60 procent kvinnor. 
 
en jämförelse mellan privat och offentlig sektor visar att 
den privata sektorns lönenivåer är högre än i den offent-
liga. Medianlönen för chefer i offentlig sektor är 39 200 
kronor i månaden. Det ska jämföras med 41 500 kronor i 
månaden i privat sektor. 

chefens arbete i den offentliga sektorn skiljer sig ofta 
från många chefsbefattningar i det privata. Det är till 
exempel inte ovanligt med förhållandevis stora grupper 
underställd personal och stort finansiellt ansvar. 

flera chefsbefattningar inom vård och skola har också 
en dokumenterat ansträngande psykosocial arbetsmiljö. 
Dessutom granskas cheferna utifrån förvaltningsregler 
och offentlighetsprincipen. 
 
många av dessa chefer har en alternativ arbetsmark-
nad, både inom det offentliga och det privata. Kommande 
pensionsavgångar och generellt lägre löneläge gör att 
kommuner och landsting måste värna sina chefer. Dels för 
att behålla kompetenta chefer, dels för att kunna rekry-
tera nya.

39 200
kr /mån

41 500
kr /mån
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kvinnor som är chefer 
tjänar fortfarande mindre

bilden visar att av Sveriges alla chefer är 37 procent 
kvinnor och 63 procent män. Den visar också att median-
lönen för kvinnor på chefsnivå är 39 700 kronor i månaden 
medan män tjänar 1 700 kronor mer varje månad. Det 
innebär att kvinnor tjänar 96 procent av männens löner.

på ett helt arbetsliv blir detta mycket pengar. 20 400 kr 
om året hinner bli en halv miljon mindre i livslön innan 
kvinnorna går i pension. 

 
i vårt underlag har hänsyn tagits till att kvinnor och 
män finns som chefer i olika branscher och sektorer, 
har olika antal underställda medarbetare, olika utbild-
ningsnivå, olika befattningar och olika ålder. Vad den 
kvarvarande lönedifferensen mellan kvinnor och män på 
4 procent beror på kan endast förklaras på den enskilda 
arbetsplatsen. 

en lönesättningsmodell som kopplar samman arbetets 
krav och individuella prestationer med verksamhetens 
utveckling kräver sakliga bedömningar som är fria från all 
form av direkt eller indirekt diskriminering.  
 
kvinnors lägre löner, och hur man motiverar detta, 
måste kritiskt granskas av varje arbetsgivare och lönesät-
tande chef. Presterar kvinnor på chefspositioner överlag 
sämre än män? Har kvinnor sämre kvalifikationer än 
män? Är innehållet i kvinnornas chefsbefattningar mindre 
krävande än männens? Värderas kvinnornas arbetslivser-
farenhet lägre än männens?  
 
för att undvika diskriminering är det viktigt med en 
lokal lönebildning som bygger på tydliga kriterier och 
att kvinnor och män får de rätta förutsättningarna för att 
kunna utföra sitt chefsskap.

39 700
kr /mån

41 400
kr /mån

37%
kvinnor

63%
Män

  500 000:-  
så mycket mindre tjänar  

kvinnorna än männen under  
en chefskarriär.
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bilaga: infograf chefslöner 2014



Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 90 000 medlemmar. 
Medlemmar i Ledarna får stöd 

både i sin yrkesroll som chef och 
som anställd. Ett dubbelt perspektiv 

ingen annan erbjuder.

Vi arbetar för att sverige ska 
ha världens bästa chefer.

chefslöner 2014 - en sammanfattning
- Var åttonde anställd är en chef
- 60 procent av Sveriges chefer är första linjens chefer
- Medianlönen för en chef är 41 000 kronor per månad
- Var 3:e chef har rörliga lönedelar, t ex bonus 
- Produktionsdirektörer och försäljningsdirektörer är de chefer som tjänar mest
- Restaurang- och köksföreståndare är de chefer som tjänar minst
- Chefer i storstadsregionerna tjänar mer
- Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2013
- Chefer i offentlig sektor tjänar 2 300 kronor per månad mindre än de i privat sektor
- Chefer som är kvinnor tjänar 1 700 kronor per månad mindre än chefer som är män

OBS! Du hittar extramaterial som fler grafer och filmer på ledarna.se

Besöksadress:  s:t eriksgatan 26. postadress: Box 12069, 102 22 stockholm.
telefon: 08-598 99 000. fax: 08-598 99 010. ledarnas servicecenter: 0200-87 11 11.
www.ledarna.se


