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Det är ingen hemlighet att gott ledarskap ökar hela organisationens 
förmåga att prestera och nå sina mål. Och att gott ledarskap gör att 
människor trivs, stannar kvar och presterar på jobbet. Nu när Sveriges 
ekonomi vänder behövs just det, alltså duktiga och engagerade che-
fer, mer än någonsin.

Årets undersökning av lönerna bland Sveriges chefer innehåller inga 
överraskningar. Istället befästs den bild vi sett i flera år – Sveriges 
chefer tjänar inga fantasilöner. Medianlönen för en chef i Sverige är 
35 200 kronor. Det visar att ledarskap är en alldeles för lågt värderad 
resurs i Sverige idag. 

Samtidigt pågår avtalsrörelsen för fullt. Där sitter parter för arbets-
givare och fackliga organisationer och gör upp om löner långt ovanför 
huvudena på dem det verkligen berör. 

Hur påverkar det möjligheten för chefer att utöva ett gott ledarskap? 
Jo, de riskerar än en gång att förlora ett av sina viktigaste redskap 

för ledarskap, nämligen möjligheten att själva lönesätta sina medarbe-
tare, möjligheten att kunna uppmuntra och belöna medarbetare som 
når sina mål och mer därtill. 

Men hur ska de kunna göra det, när någon annan bestämt att alla 
medarbetare, oavsett prestation ska få lika mycket påslag och det som 
återstår att fördela individuellt är ett hån mot individen?

Det finns en självklar lösning – sluta att avtala om centrala procent-
satser långt bort från arbetsplatserna och låt företag och individer 
själva komma överens om lönen. 

För Ledarna är det självklart att den enskilde chefens lön ska sättas 
lokalt och individuellt i en dialog mellan chefen och arbetsgivaren. 
Och det ska spegla individens prestation och bidrag till företagets 
resultat. 

Då kan vi också få chefslöner som speglar ledarskapets verkliga 
värde.

Annika Elias, ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation

Låt lönen spegla ledarskapets värde
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Vi vet vad Sveriges chefer tjänar

Ledarna redovisar varje år vad chefer tjänar. Materialet i chefslöneundersök-

ningen representerar alla Sveriges chefer. Det är denna gång insamlat under 

sista kvartalet 2009 och bygger på uppgifter från 65 800 chefer som komplet-

terats med uppgifter från arbetsgivarorganisationer. Materialet omfattar allt 

ifrån verkstadschefer och skolmåltidschefer till informationsdirektörer och 

sjukhuschefer. Totalt 366 befattningar finns med.

I lönebegreppet ingår fast kontant månadslön, rörliga lönedelar och värdet 

av skattepliktiga förmåner. Mot bakgrund 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 2010 presenteras första gången på ett pressmöte den 

25 mars 2010. Rapporten återger de bilder som redovisades med tillhörande 

kommentarer. Materialet finns också 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 chefsuppdrag. Av dem är 

en tredjedel kvinnor.
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Vad bestämmer lönens storlek

Vad är lön?

Begreppet lön, i den mening som avses i 
EG-fördraget, omfattar alla förmåner, i form 
av kontanter eller naturaförmåner, aktuella 
eller framtida, som arbetstagaren direkt el-
ler indirekt får från arbetsgivaren på grund 
av anställning.

Källa: Prop.1999/2000:143

Det fi nns mycket att ta hänsyn till i lönesättningen. Lönen är en sammanvägd 

bedömning av fyra lönepåverkande faktorer:

l de krav som kan ställas på chefen – krav på kunskap, erfarenhet och 

ansvar, krav på olika sociala förmågor, krav på ledarskap och särskilda krav 

på att verka under vissa arbetsvillkor (resor, övertid, psykosocial påfrest-

ning) samt att leva upp till olika lagar och regler.

l  individuell förmåga – förmåga att hantera det dagliga arbetet. Här ligger 

fokus på hur den enskilde chefen de facto utför sina arbetsuppgifter, till-

lämpar sina olika förmågor, tar ansvar, leder arbetet och agerar i enlighet 

med verksamhetens värdegrund.

l prestation/resultat – många chefer har även uttalade mål och krav på 

resultat som ska uppfyllas och som utvärderas eller mäts vid olika tillfäl-

len. Det ska fi nnas en koppling mellan prestation, företagets resultat och 

chefens eventuella rörliga lönedelar.

l  marknadspåverkan – fl ertalet arbetsgivare rekryterar chefer på en 

lättrörlig arbetsmarknad. Markna-

dens påverkan kan ta sig många 

olika uttryck. Det kan resultera i 

ett behov av att anpassa löneni-

våerna för att attrahera en viss 

typ av chefer till arbetsplatsen. 

Levnadsomkostnaderna är högre 

i vissa regioner och kan indirekt 

påverka lönen precis som konjunk-

tursvängningar.
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Hälften är första linjens chefer

Bilden visar 

andelen chefer i 

olika positioner. 

Vi har valt att 

använda be-

greppen – första 

linjens chefer, 

mellanchefer, 

högre chefer och 

företagsledande 

chefer. 

Med första 

linjens chef 

avses här 

chefsfunktioner 

som är närmast 

medarbetarna 

och befinner sig 

längst bort från 

ledningen i en 

organisations-

struktur. 

Gruppchefer, 

arbetsledare och 

enhetschefer är 

vanliga chefs-

funktioner som 

kan karakterise-

ras som första 

linjens chefer. 

Det som karakteriserar en mellanchef däremot är att dessa ofta har chefer under sig 

medan högre chefer framförallt förekommer på större organisationer. 

Företagsledande ställning innebär ofta att chefen är medlem i ledningsgruppen. 

Granskar man andelen chefer som kan klassificeras inom någon av dessa fyra chefs-

nivåer, finner man att endast 0,5 promille av alla Sveriges chefer är VD:ar eller direktörer i 

stora börsnoterade bolag. Drygt hälften är första linjens chefer och en av tio kan anses ha 

en högre chefsbefattning. 
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Vad tjänar chefen?

Medianlönen för Sveriges chefer är 35 200 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 undersökningen har lägre lön och 

50 procent har högre lön. 

För ungefär hälften av cheferna, de som är första linjens 

chefer, är medianlönen 31 000 kronor per månad. Mellanche-

ferna, som utgör en dryg tredjedel av alla chefer, tjänar 38 100 

kronor per månad. Bland de högre cheferna är medianlönen 

51 000 kronor per månad och för chefer i företagsledande 
ställning är medianlönen 59 500 kronor per månad. Det innebär att hälften av cheferna i 

företagsledande ställning tjänar mindre än 59 500 kronor per månad.
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Vanligare med bonus och förmåner 
i privat sektor

Tre av tio chefer (33,4 procent) har någon form av rörlig lönedel, till exem-

pel bonus. Det är relativt vanligt att chefer har bil- och sjukvårdsförmåner. 

Nästan 25 procent av cheferna har bilförmån medan drygt 20 procent har en 

sjukvårdsförmån. Aktier, optioner, konvertibler och pensionsförmåner utanför 

kollektivavtalen 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 efterfrågar möjligheten att kunna byta fast kontant lön 

mot andra typer av ersättningar. Därför är det viktigt att utveckla moderna 

ersättningsmodeller som gör det möjligt att anpassa ersättningarna till den 

enskilda chefens situation och önskemål.
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Vem tjänar mest och vem tjänar minst?

Diagrammet visar de 

åtta högst avlönade 

chefsbefattningarna 

respektive de åtta med 

lägst lönenivåer. I den 

här redovisningen har 

vd:arna uteslutits. 

Lönespridningen bland 

vd:ar är så stor att 

resultatet skulle bli 

missvisande.

De åtta högst avlö-

nade chefsbefattning-

arna i undersökningen 

har alla titlar där ordet 

direktör ingår. Det åter-

speglar att de antingen 

är företagsledande eller 

högre chefer. Samtliga 

dessa befattningar är 

mansdominerade. Med 

mansdominans avses 

att andelen män översti-

ger 60 procent.

Flera av de lägst 

avlönade chefsbefatt-

ningarna i diagrammet 

karakteriseras av en 

tydlig kvinnodominans.

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 uppdra-
get. Den som leder personal eller verksam-
het 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 ovan 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 av de tio länen med de lägsta chefslönerna visar att skillna-

derna 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 uni-

versitet, hur väl utbyggda kommunikationerna är samt tillgången på bostäder.
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Nytt jobb högre lön?

En annan förklaringsgrund till löneskill-

nader mellan länen kan vara rörligheten 

bland chefer. Med rörlighet avses här hur 

många procent av cheferna som bytt jobb de 

senaste tre åren. Bilden ovan visar de fem 

län med högst respektive lägst rörlighet. Ett 

eventuellt samband mellan högre löneläge 

och högre rörlighet går ej att påvisa. Men en 

viss korrelation verkar finnas mellan län med 

lägre lönenivåer och lägre rörlighet. Det kan 

dock inte tas som en intäkt för att rörlighe-

ten ensamt kan förklara skillnader i löner 

mellan länen.

Län    Jobbyte senaste 3 åren, procent

 2007-2009     därav byte

         till annan   internt
       arbetsgivare 

Stockholms län 45,1 22,2 23,0

Uppsala län 38,2 15,5 22,7

Södermanlands län 34,5 13,9 20,6

Östergötlands län 39,4 14,0 25,3

Jönköpings län 34,0 17,4 16,5

Kronobergs län 35,1 16,7 18,4

Kalmar län 38,3 13,4 24,9

Gotlands län 35,7 18,8 17,0

Blekinge län 37,4 13,4 24,0

Skåne län 37,7 18,7 19,0

Hallands län 36,9 16,2 20,7

Västra Götalands län 39,7 16,1 23,5

Värmlands län 29,5 11,1 18,4

Örebro län 44,9 20,5 24,4

Dalarnas län 36,4 13,4 23,1

Gävleborgs län 41,8 13,7 28,1

Västernorrlands län 33,2 13,1 20,1

Jämtlands län 37,7 17,1 20,6

Västmanlands län 41,0 17,3 23,7

Västerbottens län 36,8 14,2 22,6

Norrbottens län 37,1 12,7 24,5

Totalt 39,4 17,2 22,3
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Chefers medianlöner i olika branscher

Lönen påverkas också av vilken bransch man arbetar i. Tabellen ovan visar löneläget på olika 

chefsnivåer i 32 branscher.

Bransch Företagsledande Högre  Mellanchef 1:a linjens  chef 
  chef  chef

Bygg, Byggande av hus och anläggningar 61246 55000 39072 32176

Fastighetsförvaltning 57000 54435 38400 31944

Bank,finans och försäkring 75150 63990 48175 34944

Data-, konsultverksamhet och bevakning 62000 55888 41588 31500

Detaljhandel och service 55000 50750 35200 29000

Partihandel 70000 58000 41983 30831

Hotell- o restaurang, turism 51500 42190 34325 27655

Ideella organisationer, sport och kultur 48000 42100 35700 29350

Brandförsvar och räddningsverksamhet                                  40500  32275 29150

El-,gas-,värme- och vattenförsörjning 53700 44950 38384 31320

Polis och rättsväsende                                        53650  34500 25800

Totalförsvar                                         60200  50000 33653

Utbildning och forskning 48500 48750 38000 32300

Vård och omsorg 55500 47650 36150 30675

Offentlig förvaltning 50250 45100 34100 30000

Byggnadsämnes- och glasindustri 63000 52458 39057 30200

El- o optiktillverkning 64300 59167 41500 31970

Bilhandel, service och provning 59250 47724 37000 27455

Grafisk industri; förlagsverksamhet 58500 51000 39650 31350

Gruvor och mineralutvinning                                        43752  37916 31495

Kemisk-,plast- och oljeindustri 65800 55000 40771 31803

Livsmedelsindustri 63000 51138 37700 30840

Verkstadsindustri 59565 54700 40693 32400

Massa- o pappersindustri 58007 51598 39500 33125

Metallframställning o -tillverkning 53000 47170 35862 30500

Skogsbruk, jordbruk 43000 40000 37500 30060

Textilindustri 56667 49424 37400 28000

Transport, gods- och avfallshantering 60000 52500 39500 31000

Trä- och möbelindustri 55900 44900 36000 29300

Städbranschen  53971 44533 33431 26725

Läkemedelsindustri                                        62222  46056 36272

Bygg, Hantverk 51604 46000 40000 33825
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Platschefen och enhetschefen – två exempel

För att visa vad olika chefsjobb innebär och hur de lönesätts har vi tagit fram två

typexempel; platschefen Bengt och enhetschefen Anita. De ger en bild av hur en vanlig

chefs arbetssituation kan se ut.

Bengt är byggchef. Han är 55 år gammal och har en gymnasial utbildning. Nu är han 

anställd på ett mellanstort byggbolag i Göteborgstrakten.

I hans jobb ingår bland annat att han ska ha goda kunskaper i byggteknik och företagets

processer. Utöver det ska han känna till och kunna följa lagar och regelverk på bygg-

området och kunna ta ansvar när det gäller till exempel arbetsmiljö, diskriminering och 

brandskydd. Bengt rekryterar sin egen personal och håller löne- och utvecklingssamtal.

Bengt är ansvarig för 40 medarbetare. Två av dessa är underställda chefer; arbets-

ledaren Ingela som tjänar 32 000 kronor i månaden och arbetsledaren Mattias som tjänar 

29 500 kronor i månaden.

Bengt har 30 dagars semester. Han har ingen ersättning för övertidsarbete men arbetar i

snitt 45 timmar i veckan. I hans lön ingår en tjänstebil och en rörlig lönedel.

Bengt har en månadslön på 44 000 kronor i månaden inklusive bilförmån och rörlig lön.

Platschefen Bengt
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Anita är en enhetschef på ett sjukhus. Hon har just fyllt 50 år. Anita har examen från

högskolan och sedan dess har hon jobbat på olika sjukhus i Stockholm.

Anita har det yttersta ansvaret för hela avdelningen inklusive personalansvar och ansvar

för ekonomi. Hon ska ha goda kunskaper i den specialistvård som bedrivs på

avdelningen. Utöver det ska hon känna till och kunna följa lagar och regelverk plus etiska

och medicinska riktlinjer. Självklart hanterar hon också arbetsrättsliga frågor och håller

regelbundna utvecklings- och lönesamtal. I hennes arbetsuppgifter ingår också att hantera 

en rad svåra samtal med medarbetare, patienter och anhöriga.

Anita ansvarar för 50 medarbetare som är sjuksköterskor, undersköterskor och biträden.

Hon har två underställda avdelningschefer; Sophie som tjänar 28 000 kronor i månaden

och Kent som tjänar 30 000 kronor i månaden.

Anita har 31 dagars semester. Hon har ingen övertidsersättning och inga förmåner. Anita 

arbetar i snitt 50 timmar i veckan. Anitas månadslön är 36 000 kronor i månaden.

Enhetschefen Anita
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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 fi nns en

utmaning ur fl era 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 

fritid 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 fl er kvinnor till chefspositioner.

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 2008



16 Chefslöner 2010, Ledarna 17

Chefer i offentlig sektor tjänar mindre

Uppskattningsvis en sjättedel av Sveriges chefer jobbar 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 offentliga. Medianlönen för chefer i offentlig sektor är 34 000 kronor i

månaden. Det ska jämföras med 35 600 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 arbetsmarknad, 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.
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Kvinnor som är chefer tjänar fortfarande sämre

Bilden visar att av 

Sveriges alla chefer 

är 31 procent kvin-

nor och 69 procent 

män. Den visar också 

att medianlönen för 

kvinnor på chefsnivå 

är 34 000 kronor i 

månaden medan män 

tjänar 1 600 kronor 

mer varje månad. Det 

innebär att kvinnor 

tjänar 95,5 procent av 

männens löner.

I vårt underlag har 

hänsyn tagits till 

att kvinnor och män 

fi nns som chefer i 

olika branscher, har 

olika antal underställ-

da medarbetare, olika utbildningsnivå, olika befattningar och olika ålder. Vad den kvar-

varande lönedifferensen mellan kvinnor och män på 4,5 procent beror på kan endast förkla-

ras 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 lönesättande chef. Presterar kvinnor på chefspositioner överlag sämre än 

män? Har kvinnor sämre kvalifi kationer än män? Är innehållet i kvinnornas chefsbefatt-

ningar mindre krävande än männens? Värderas kvinnornas arbetslivserfarenhet lägre än 

männens? 

För att undvika diskriminering är 

det viktigt med en lokal lönebild-

ning som bygger på tydliga kriterier 

och att kvinnor och män får de rätta 

förutsättningarna för att kunna utföra 

sitt chefsskap.

Så arbetar man för jämställdhet mellan 
könen på landets arbetsplatser

1. Utbildningar för alla anställda 

2. Medvetna interna och externa rekryte-
ringsprocesser  

3. Utbildningar för chefer

4. Aktivt arbete med jämställdhetsplanen

5. Lönekartläggning

Källa:Ledarnas Chefsbarometer 2009
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Chefslöner 2009 i sammanfattning:

l Var åttonde anställd är en chef

l 45 procent av Sveriges chefer är första linjens chefer

l  Medianlönen för en chef är 35 200 kronor per månad.

l  Tre av 10 chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus 

l Marknadsdirektörer och IT-direktörer är de chefer som tjänar 
mest

l Köksföreståndare och skolmåltidsföreståndare är 
 de chefer som tjänar minst

l  Chefer i storstadsregionerna tjänar mer

l  Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2009

l  Chefer i offentlig sektor tjänar 1 600 kronor per månad 
 mindre än de i privat sektor

l  Chefer som är kvinnor tjänar 1 600 kronor per månad 
 mindre än chefer som är män

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med cirka 79 000 medlemmar. Våra medlem-
mar är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både 
i yrkesrollen som chef och som anställd – och alltid med utgångspunkt i varje chefs 
individuella behov.


