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Trots det faktum att de allra flesta chefer inte glider 
runt i tillvaron med mångmiljonlöner, bonusar och lyx-
förmåner, odlas fortfarande en bild av ”chefstoppar som 
skor sig” 
 
Men majoriteten av de 504 000 chefer som varje dag går 
till jobbet för att göra ett gott dagsverke på sina företag 
eller offentliga förvaltningar befinner sig långt ifrån den 
maktelit man då refererar till. 
 
Därför presenterar Ledarna för sjunde året i rad, Sve-
riges mest omfattande chefslönestatistik. Den represen-
terar lönerna för alla landets chefer och påminner om att 
chefer inte tjänar några fantasilöner.  
 
Tvärtom! Medianlönen för en chef är 39 500 kronor i 
månaden.  
 
syftet med vår rapport är att ge en rättvis bild av 
Sveriges chefer och motverka det chefsförakt som finns 
i många delar av samhället idag. Ett chefsförakt som i 
slutändan leder till att färre är beredda att leda verksam-
heter och människor mot sin fulla potential. 
 
Vi vill premiera det goda ledarskapet och värdesätta 
cheferna för deras bidrag i att utveckla Sveriges konkur-
renskraft och fortsatta välfärd. Det är dags att värna om 
de 504 000 chefer vi har och ge dem lön för mödan. En 
bra chef ska ha bra lön.

 

Ordförande Ledarna, 
Sveriges chefsorganisation

Dags att premiera det goda ledarskapet
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9,6 milj.

4,2 milj. 

7,1 milj. 

504 000 

Vi vet vad sveriges chefer tjänar

Ledarna redovisar varje år vad chefer tjänar. Materialet 
i chefslöneundersökningen representerar alla Sveriges 
chefer. Det är denna gång insamlat under sista kvartalet 
2012 och bygger på uppgifter från 71 300 chefer som kom-
pletterats med uppgifter från arbetsgivarorganisationer. 
Materialet omfattar allt ifrån verkstadschefer och skolmål-
tidschefer till informationsdirektörer och sjukhuschefer. 
Totalt 323 befattningar finns med. 
 
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 2013 presenteras i denna rap-
port 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 chef är anställd
Vi uppskattar antalet chefer i Sverige till en 
halv miljon. Det innebär att nästan var åt-
tonde anställd i Sverige är en person med ett 
chefsuppdrag. Av dem är fyra av tio kvinnor.

befolkningen

Arbetsför Ålder

chefer

AnställdA
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Vad bestämmer lönens storlek?

Det finns mycket att ta hänsyn till i lönesättningen. 
Lönen är en sammanvägd bedömning av fyra lönepåver-
kande faktorer:

Kraven som kan ställas på chefen – krav på 
kunskap,erfarenhet och ansvar, krav på olika sociala för-
mågor, krav på ledarskap och särskilda krav på att verka 
under vissa arbetsvillkor (resor, övertid, psykosocial 
påfrestning) samt att leva upp till olika lagar och regler.

Individuell förmåga – förmåga att hantera 
det dagliga arbetet. Här ligger fokus på hur 
den enskilde chefen utför sina arbetsuppgif-
ter, tillämpar sina olika förmågor, tar 
ansvar, leder arbetet och agerar i 
enlighet med verksam-sam 
hetens värdegrund.

Prestation/resultat  
– Många chefer har även 
uttalade mål och krav på 
resultat som ska uppfyllas 
och som utvärderas eller 
mäts vid olika tillfällen. Det 
ska finnas en koppling mellan 
prestation, företagets resultat
och chefens eventuella 
rörliga lönedelar.

Marknadspåverkan – flertalet 
arbetsgivare rekryterar chefer på en 
lättrörlig arbetsmarknad. Marknadens 
påverkan kan ta sig många olika uttryck. 
Det kan resultera i ett behov av att an-
passa lönenivåerna för att attrahera en viss 
typ av chefer till arbetsplatsen. Levnadsomkostnaderna 
är högre i vissa regioner och kan indirekt påverka lönen 
precis som konjunktursvängningar.
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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 de ofta hinner avan-
cera högre i hierarkierna under ett arbetsliv. Avancemang 
till högre chefsnivåer är lönande. För vissa högre tjänster 
är en längre utbildningar dessutom en förutsättning. 
 
en relativt stor del av civilingenjörerna och civilekonom-
erna får sina första chefjobb inom några år efter examen. 
 
Vi har uppskattat vilken betydelse utbildningsnivån och 
chefskapet har för lönenivån i jämförelse med grundni-
vån. Grundnivån är här angiven som genomsnittslönen 
för en anställd med utbildning på grundskolenivå, dvs. 9 
år eller kortare. Det finns givetvis stora variationer bero-
ende på uppdragets karaktär. 

Grundskoleutbildade tjänar i genomsnitt 25 500 kronor 
per månad enligt SCBs strukturlönestatistik. De som har 
ett chefsjobb tjänar därutöver 12 500 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 14500 kronor per månad.  
 
Utbildningspremien för akademiker är i genomsnitt 11 
000 kronor per månad jämfört med grundskoleutbildade 
och chefspremien är i genomsnitt 15000 kronor.

Premier för utbildning och chefskap*

* Avser medellön 2012 i privat och offentlig sektor. Lönebegrepp: Fast + rörlig lön + värdet av naturaförmåner.  
Källor: Ledarnas chefslönestatistik 2012 och Strukturlönestatistiken 2011 MI/SCB uppräknad med 3 procent.
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Vad tjänar chefen?

Medianlönen för sveriges chefer är 39 500 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 under-
sökningen har lägre lön och 50 procent 
har högre lön.  
 
för ungefär hälften av cheferna, 
de som är första linjens chefer, 
är medianlönen 34 000 kronor 
per månad. Mellancheferna, som 
utgör en dryg fjärdedel av alla 
chefer, tjänar 43 700 kronor per 
månad. Bland de högre cheferna 
är medianlönen 60 200 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.

* 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 (37,7 
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 
30 procent 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
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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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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 undersökt vad skillnaderna 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
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Jobbyte per län senaste året   

              Totalt       Till annan enhet             Internt

stockholms län  26,2  10,1  16,1
Uppsala län  21,9    5,8  16,1
södermanlands län 23,1    5,9  17,2
östergötlands län 22,1    7,0  15,1
Jönköpings län  20,9    5,8  15,1
Kronobergs län  22,1    6,2  15,9
Kalmar län  23,0    5,1  17,9
Gotlands län  13,1    3,3    9,8
Blekinge län  20,8    7,9  12,9
skåne län  22,8    7,4  15,4
hallands län  21,2    6,8  14,4
Västra Götalands län 25,8    7,3  18,5
Värmlands län  20,1    3,6  16,5
örebro län  22,4    7,3  15,1
Västmanlands län 25,6    8,1  17,5
Dalarnas län  20,7    5,0  15,7
Gävleborgs län  25,3    6,0  19,3
Västernorrlands län 22,8    7,1  15,7
Jämtlands län  25,2    7,9  17,3
Västerbottens län 23,4    6,0  17,4
norrbottens län  24,9    7,8  17,1

Total   23,9  7,5  16,4

nytt jobb - högre lön?

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

44 000

42 000

40 000

38 000

36 000

34 000

32 000
4 5 6 7 8 9 10

8,4

Medianlön

extern rörlighet (%)

vArUprodUcerAde 
kommUner

glesbYgds-
kommUner

övrigA 
kommUner pendlings-

kommUner

större
städer

förorts-
kommUner

storstäder

sambandet mellan chefers rörlighet och lön, per kommuntyp

Genomsnittlig



12

Chefers medianlöner i olika branscher

Avser 4e kvartalet 2012, i lönebegreppet ingår fast och 
rörlig lön samt värdet av naturaförmåner 

     

Tjänstesektorn Bank,finans och försäkring   87 000 75 600 46 750 42 000
(41000)   Bilhandel, service och provning  74 025 60 000 44 900 30 500
   Data-, konsultverksamhet och bevakning 81 000 62 100 47 000 38 000
   Detaljhandel och service   75 450 61 000 41 000 31 500
   El-,gas-,värme- och vattenförsörjning  65 900 58 500 45 000 35 500
   Fastighetsförvaltning   66 200 60 250 44 500 35 900
   Hotell- o restaurang, turism   58 500 55 000 40 500 30 600
   Ideella organisationer, sport och kultur 56 500 50 000 40 500 32 600
   Partihandel    80 500 63 500 47 000 34 500
   Städbranschen    82 000 60 000 40 500 29 500
   Transport, gods- och avfallshantering  76 000 59 500 44 000 33 500

Byggsektorn Bygg, Byggande av hus och anläggningar 80 250 60 200 43 900 35 000
(39500)   Bygg, Hantverk    64 000 59 500 44 200 37 000 

Industrisektorn Byggnadsämnes- och glasindustri  69 500 60 000 44 550 33 000
(39000)   El- o optiktillverkning   69 000 61 550 45 000 34 500
   Grafisk industri; förlagsverksamhet  75 500 62 900 45 500 37 500
   Gruvor och mineralutvinning  77 000 59 650 44 500 36 700
   Kemisk-,plast- och oljeindustri  72 950 60 000 45 500 35 000
   Livsmedelsindustri   80 250 59 500 43 000 33 500
   Läkemedelsindustri   77 250 65 000 50 500 40 000
   Massa- o pappersindustri   64 000 59 500 43 450 34 500
   Metallframställning o -tillverkning  67 250 59 500 43 500 34 000
   Skogsbruk, jordbruk   62 000 57 000 43 200 33 000
   Textilindustri    72 000 63 650 43 750 30 500
   Trä- och möbelindustri   67 250 58 500 41 000 32 250
   Verkstadsindustri    78 850 61 000 46 350 36 000 

Offentlig sektor Brandförsvar och räddningsverksamhet         50 000 38 300 31 000
(37700)   Offentlig förvaltning   65 000 56 050 43 500 34 000
   Polis och rättsväsende           57 000 38 000 27 700
   Totalförsvar            65 000 45 400 42 000
   Utbildning och forskning   61 000 58 000 40 800 32 500
   Vård och omsorg    65 000 57 000 39 400 32 750

sektor  Bransch    Chefsnivå 
   
        företags- högre Mellan- 1a linjens
        ledande  chef chef chef
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hr-chefen Jeanette

nAmn: Jeanette 
Ålder: 50 år
ArbetsplAts: tJänsteföretag med 50 
anställda i malmö.
befAttning: Hr-cHef
fAmilj: gift ocH Har två vuxna barn 
Utbildning: Personalvetarutbildning,  
göteborgs universitet  
erfArenhet: fem olika Jobb inom Hr, 
varav de två senaste i arbetsledande 
befattningar 

Jeanette ansvarar för personalenheten och sitter 
med i företagets ledningsgrupp. I ansvaret ingår 
ekonomi, personal och verksamhet. Det ekonomis-
ka ansvaret omfattar budgetering för HR-insatser 
och bemanning men även rapportering av perso-
nalekonomiska tal, och annan resultatuppföljning 
till VD. 

Jeanette arbetar med rekrytering, uppsäg-
ning, statistik, personalomsättning, sjukfrånvaro, 
förhandlingar med facken, företagets interna 
utbildningsprogram, policys och riktlinjer. 
I arbetet ingår också daglig planering, medar-
betarsamtal, utvecklingsplaner, lönesättning, 
rekrytering och semesterplanering. Hon deltar i 
strategiarbete och organisationsutveckling.  Vik-
tigt i arbetet är att hålla chefer och medarbetare 
informerade och uppdaterade inom HR-området. 
Den dagliga driften sköter hon tillsammans med 
fyra medarbetare. 

Jeanette arbetar i genomsnitt 50 timmar/vecka. 
Hon inte rätt till ersättning för övertidsarbete, men 
har i stället 30 dagars semester. Jeanette tjänar 
55000 kronor per månad, har bil- och sjukvårdsför-
mån och får extra avsättningar till pension.

Obeservera att detta är fiktiva personer.
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IT-chefen André

nAmn: andrÉ
Ålder: 45 år
ArbetsplAts: tJänsteföretag med 250 
anställda i stockHolm.
befAttning: it-cHef
fAmilj: gift ocH Har tre barn 
Utbildning: datateknik,  ktH
erfArenhet: efter utbildningen Jobbade Han 
några år med systemutvecklingsuPPdrag i 
egen firma

André ansvarar för att all IT i företaget möter 
kunders och anställdas behov. I ansvaret ingår 
ekonomi, personal och verksamhet. Det ekono-
miska ansvaret omfattar budget, uppföljning, at-
testering, kontering, rapportering och analys. Han 
leder och prioriterar arbetet inom avdelningen 
som omfattar sju anställda varav två med samord-
ningsansvar för den dagliga driften. 

I arbetet ingår daglig planering, medarbetarsam-
tal, utvecklingsplaner, lönesättning, rekrytering, 
semesterplanering och ansvarar för viss IT-
utbildning. Han deltar också i strategiarbete och 
organisationsutveckling.  Verksamhetet kräver 
insatser av konsulter, därför är större upphand-
lingar av och projektledning av konsulter också en 
viktig del av Andrés arbete.

André arbetar i genomsnitt 55 timmar/vecka. 
Han inte rätt till ersättning för övertidsarbete, 
men har i stället 30 dagars semester. André tjänar 
65000 kronor per månad, har sjukvårdsförmån och 
får extra avsättningar till pension.

Obeservera att detta är fiktiva personer.
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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, 
arbetsmiljö och jämställdhet. 
 
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 fri-
tid är en del i det. Det är viktigt både för att 
behålla chefer och för att rekrytera nya. Och 
inte minst om man vill rekrytera fler kvinnor 
till chefspositioner.

företAgsledAndehögre chef

mellAnchef

2419
2

5552

33

51

13
2

6

43
66

3

31

1:A linjens chef

0-40 timmar

  

41-50 timmar 

51-60 timmar 61- timmar

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
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Befattningens tyngd har betydelse 
för chefens lön

en chefspremie kompenserar för det utökade ansvar 
som det ofta innebär att gå in i en chefsbefattning. 
Befattningens tyngd i form 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.  
 
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 ekonomiska 
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 fördubblad 
lön.  
 

faktorer som påverkar chefers löner:

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 37 700 
kronor i månaden. Det ska jämföras med 40 000 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, men också för att kunna 
rekrytera nya.

37 700
Kr /Mån

40 000
Kr /Mån
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Kvinnor som är chefer tjänar 
fortfarande sämre

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 38 000 kronor i månaden 
medan män tjänar 2 000 kronor mer varje månad. Det 
innebär att kvinnor tjänar 95 procent av männens löner. 
 
I vårt underlag har hänsyn tagits till att kvinnor och 
män finns som chefer i olika branscher, har olika antal 
underställda medarbetare, olika utbildningsnivå, olika 
befattningar och olika ålder. Vad den kvarvarande lönedif-
ferensen mellan kvinnor och män på 5 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.

38 000
Kr /Mån

40 000
Kr /Mån

37%
kvinnor

63%
män



Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 89 000 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

Chefslöner 2013 - en sammanfattning
- Var åttonde anställd är en chef
- 60 procent av Sveriges chefer är första linjens chefer
- Medianlönen för en chef är 39 500 kronor per månad
- Fyra av tio chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus 
- Finansdirektörer och produktionsdirektörer är de chefer som tjänar mest
- Köksföreståndare och lageransvariga är de chefer som tjänar minst
- Chefer i storstadsregionerna tjänar mer
- Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2012
- Chefer i offentlig sektor tjänar 2 300 kronor per månad mindre än de i privat sektor
- Chefer som är kvinnor tjänar 2000 kronor per månad mindre än chefer som är män

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


