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LØNBEGREBER 

 

ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER 

Omkostninger som ikke kan henføres direkte til lønmod-

tageren kaldes øvrige medarbejderomkostninger. Det be-

står af 1) beløb til og fra offentlige kasser, 2) lovpligtige 

omkostninger, 3) aftalebestemte omkostninger, 4) uddan-

nelsesomkostninger og 5) andre personaleomkostninger.  

Bemærk, at øvrige medarbejderomkostninger som følge af 

refusioner kan reducere virksomhedernes samlede med-

arbejderomkostninger (f.eks. i form af offentlige løntilskud 

eller refusioner for udgifter til barsel).  

 

GENETILLÆG 

Genetillæg er tillægsbetalinger for arbejde udført uden for 

normal arbejdstid (f.eks. overtidstillæg eller skifteholdstil-

læg) eller under 'generende' vilkår (f.eks. smudstillæg eller 

varskotillæg). 

 

LØN UNDER SYGDOM MV. 

Løn under sygdom er de betalinger arbejdsgiveren yder 

lønmodtageren, når lønmodtageren er fraværende på 

grund af egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke eller 

andet betalt fravær (f.eks. feriefridage). 

 

FERIE-, FRITVALGS- OG SH-BETALING 

Ferie-, fritvalgs- og SH-betaling er de udgifter, som ar-

bejdsgiveren afholder i forbindelse med lønmodtagerens 

ferie- og søgnehelligdagsrettigheder samt udbetalinger fra 

fritvalgs- og særlig opsparingsordninger.  

Bemærk, at afholdte feriefridage ikke medregnes som en 

del af ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger, men derimod ind-

går i løndelen løn under sygdom mv. Nogle fritvalgsord-

ninger åbner mulighed for at lønmodtager kan overføre fe-

riefridage til fritvalgskontoen og derved sælge dagene til en 

i overenskomsten fastsat værdi. Ferie-, fritvalgs- og SH-

betalinger kan på denne måde omfatte værdi af solgte fe-

riefridage. 

SAMLET MÅNEDSLØN EKSKL. GENETILLÆG 

Samlet månedsløn ekskl. genetillæg er således omtrent 

sammenlignelig med en månedsløn på en lønseddel. Dog 

indgår personalegoder, eget og arbejdsgivers bidrag til 

pension inkl. ATP samt ferietillægget for lønmodtagere, 

der optjener ret til ferie med løn, i fortjeneste ekskl. gene-

tillæg pr. måned. Beregningen af månedslønningerne i sta-

tistikken er baseret på lønbegrebet Direkte løn ekskl. pen-

sion. I beregningerne af månedslønningerne anvendes 

pension og personalegoder opgjort pr. måned. Endelig an-

vendes mulige arbejdsdage pr. måned. Se bagsiden. 

 

PERSONALEGODER 

Personalegoder er opgjort som værdien af A-skattepligtige 

personalegoder, dvs. fri bil samt værdien af fri kost og logi. 

Fra og med 2010 indgår den skattepligtige værdi af multi-

medier også i personalegoder. 

UREGELMÆSSIGE BETALINGER 

Uregelmæssige betalinger er karakteriseret ved, at de ikke 

vedrører en enkelt lønperiode. Betalingerne omfatter bl.a. 

bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompen-

sation for ikke-afholdte feriefridage mv. 

 

PENSION 

Løndelen pension omfatter lønmodtagerens og arbejdsgi-

verens pensionsbidrag samt bidrag til ATP. Pensionen 

omfatter både arbejdsmarkedspension og andre pensions-

ordninger, der administreres af arbejdsgiver. Pensionsbi-

draget til de fleste arbejdsmarkedspensionsordninger be-

står af et lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag, der typisk 

udgør henholdsvis 1/3 og 2/3 af det samlede bidrag. Ar-

bejdsgiverbidraget betales ud over den løn, der er aftalt 

med lønmodtageren. En privat ordning omfatter kun bi-

drag fra lønmodtageren. 
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SÅDAN BRUGES LØNSTATISTIKKEN 

STATISTIK FOR LØNMODTAGERE I GRUPPEN MR 

I den trykte statistik vises alene lønninger for de hyppigst 

forekommende arbejdsfunktioner for denne gruppe af 

lønmodtagere. Flere og mere detaljerede oplysninger kan 

hentes i NetStat Løn – DI’s online lønstatistik. 

 

DI’S ONLINE STATISTIK – NETSTAT LØN 

DI.DK/PERSONALE/LOEN/NETSTAT 

NetStat Løn er et værktøj, som gør det muligt for dig at 
se, hvordan din virksomhed aflønner medarbejderne i for-
hold til andre og skræddersy udtræk, der matcher dine be-
hov.  

 

DI har åbnet en mere brugervenlig udgave af NetStat Løn, 

som også tilbyder anbefalede søgninger, der let kan gem-

mes og genfindes. Datagrundlaget for den nye NetStat Løn 

er præcis det samme som grundlaget for den tidligere ud-

gave af NetStat Løn. Men med den nye NetStat Løn er der 

langt bedre muligheder for at hente præcis de oplysninger 

om løn og fravær, som er relevante i forhold til virksom-

hedens egen branche og egne jobtyper.  

 

Prøv den ny NetStat Løn og skræddersy løn- og fraværs-

statik efter dine behov her: 

http://di.dk/Personale/Loen/NetStat/Pages/NetStatLo

enNy.aspx  

 

Under ”fanen” vejledning i den nye NetStat Løn kan du 

læse mere detaljeret om lønbegreber samt beregningerne 

af præsteret arbejdstid og månedsopgørelser i DI’s lønsta-

tistikker. 

 

DEN ”TYPISKE” LØN 

Hverken denne eller andre statistikker kan give et hånd-

fast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I 

mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet 

som et gennemsnit af lønningerne for de personer, som er 

omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over 

store variationer mellem de enkelte medarbejderes løn-

ninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnits-

lønnen – hovedreglen er, at ⅔ af lønmodtagerne får mindre 

end gennemsnittet, ⅓ får mere. Statistikkernes gennem-

snitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt 

grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op 

til vurdering. 

 

I DI’s lønstatistikker fokuseres på spredningen i lønnin-

gerne ved konsekvent at vise median samt nedre og øvre 

kvartil. En god tommelfingerregel er, at den ”typiske” løn 

– forstået som den løn flest oppebærer – ligger et sted imel-

lem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten 

af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne ”trække” 

gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt styk-

ke over den typiske løn. 

 

BEGYNDELSESLØNNINGER 

Lønnen for forskellige grupper af medarbejdere kan varie-

re stærkt afhængigt af, om der er tale om en helt nyuddan-

net medarbejder eller om en medarbejder med mange års 

erhvervserfaring bag sig. Derfor vises lønningerne i denne 

statistik opdelt efter medarbejdernes erhvervserfaring. 

 

VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER  

Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan be-

væge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, 

som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor 

skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i 

dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklin-

gen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion 

er et resultat af følgende forhold: 

 

 Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale  

lønforhandlinger 

 Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pensionsbi-

drag mv. 

 Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende 

lønsystemer herunder bonus 

 Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som 

er med i statistikken 

 Til- og afgang af virksomheder, som deltager i stati-

stikken. 

 

Eksemplet viser, hvordan ændringer fra et år til næste år i 

antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistik-

grundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønni-

veauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstig-

ning på 3,0 pct. fra 2014 til 2015, men statistikken er også 

påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i sta-

tistikken for 2015. Oveni kommer, at der er sket ændrin-

ger i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var 

med i statistikken for 2014. Den nytilkomne virksomhed 

har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække 

den samlede statistikstigning op på 4,1 pct. 

 

Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. 

  ANSATTE LØN ANSATTE LØN 2014-2015  

 Virksomhed 1 20 145,00 25 149,35 3,0  

 Virksomhed 2 30 150,00 40 154,50 3,0  

 Virksomhed 3 50 140,00 40 144,20 3,0  

 Ny virksomhed i 2014   10 155,00   

 Statistiktal 100 144,00 115 149,84 4,1  

        
 

http://di.dk/Personale/Loen/NetStat/Pages/NetStatLoenNy.aspx
http://di.dk/Personale/Loen/NetStat/Pages/NetStatLoenNy.aspx
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Regioner 

 

 
REGIONER 

I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regi-

oner: 

 

 Region Hovedstaden 

 Region Sjælland 

 Region Syddanmark 

 Region Midtjylland 

 Region Nordjylland 

 

De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en 

uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejds-

styrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktio-

ner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der 

imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenligneli-

ge grupper regionerne imellem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION HOVEDSTADEN  

København by: København, Frederiksberg, Dragør og  

Tårnby 

Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gen-

tofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-

Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallens-

bæk  

Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederiks-

sund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, 

Hørsholm og Rudersdal  

Bornholm: Bornholms Regionskommune  

 

REGION SJÆLLAND  

Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød 

Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Ka-

lundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagel-

se, Sorø, Stevns og Vordingborg 

 

REGION SYDDANMARK  

Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, 

Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og 

Ærø  

Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, 

Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og 

Aabenraa  

 

REGION MIDTJYLLAND  

Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, 

Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs 

og Århus  

Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, 

Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg 

 

REGION NORDJYLLAND  

Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, 

Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Re-

bild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg 
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 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 

ALMINDELIGE LØNMODTAGERE 

 

 

Fiktivt eksempel på figuren ”Fordeling – Andel af lønninger i pct.” 

 

  
Note: Se side 2 for nærmere beskrivelse af lønbegreber og side 14 for statistiske mål 

 

 

 

Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger 
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 2 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU             

 
Note: Se side 2 for nærmere beskrivelse af lønbegreber 
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 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 

ALMINDELIGE LØNMODTAGERE 

Direkte månedsløn inkl. pension m.v. 

 

 

 

 
 

Arbejdsfunktion   Antal 

personer 

Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til seneste kvartal 

        … heraf 

    Nedre 

kvartil 

Median Øvre 

kvartil 

Gennem-

snit 

Pension 

inkl. 

ATP 

Persona-

legoder 

     Erhvervserfaring   Kroner pr. måned 

2 Højt kvalifikationsniveau 

 Arbejde inden for naturvidenskab herunder ma-

tematiske/statistiske metoder og ingeniørvirk-

somhed. Arbejde med arkitektur, infrastruktur 

og design. Undervisning og pædagogisk arbej-

de. Arbejde inden for økonomi, administration 

og salg. Arbejde inden for informations- og 

kommunikationsteknologi. Arbejde inden for 

jura, samfundsvidenskab og kultur 

 Under 1 års erfaring        

  1-3 års erfaring        
  4-6 års erfaring        

  7-11 års erfaring        
  12 år eller mere        

  Alle        
241 Arb. finans og økon. 

 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde. Råd-

givning inden for finans, forsikring og investe-

ring. Arbejde med analyse, produktudvikling og 

vedligeholdelse inden for finans og forsikring 

 Under 1 års erfaring        

  1-3 års erfaring        
  4-6 års erfaring        

  7-11 års erfaring        
  12 år eller mere         

  Alle        

242 Arb. virksomhedsadm., priv.og off. 

 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksom-

hedsorganisation. Arbejde med virksomheds-

strategi/policy. Arbejde med analyse og rådgiv-

ning inden for HR. Arbejde med personaleudvik-

ling og –oplæring. 

 

 Under 1 års erfaring        

  1-3 års erfaring        
  4-6 års erfaring        

  7-11 års erfaring        
  12 år eller mere         
  Alle        

251 Udv. og analyse af software og applik. 

 Systemanalytikerarbejde. Design af IT-systemer 

og analyse af forretningsprocesser. Rådgivning 

og programmering inden for softwareudvikling. 

Vedligeholdelse og dokumentation af software. 

Test og kvalitetssikring af software.  

 

 Under 1 års erfaring        

  1-3 års erfaring        
  4-6 års erfaring        

  7-11 års erfaring        

  12 år eller mere         
  Alle        

26 Arb. jura, samfundsvidens. og kultur 

 Juridisk arbejde. Bibliotekar- og arkivararbejde. 

Arbejde inden for samfundsvidenskab og sam-

fundsøkonomi. Arbejde inden for sociologi, an-

tropologi og beslægtede områder. Arbejde in-

den for filosofi, historie og statskundskab. For-

fatterarbejde og journalistisk og sprogvidenska-

beligt arbejde.  
 

 Under 1 års erfaring        

  1-3 års erfaring        
  4-6 års erfaring        
  7-11 års erfaring        

  12 år eller mere         

  Alle        

 
 
 
Noter: 

Under 1 års erhvervserfaring er nyuddannedes løn første arbejdsår. 

Ansatte med 1-3 års og 4-6 års erhvervserfaring vil typisk være ansat som konsulenter. 
Ansatte med 7 års erhvervserfaring og mere vil typisk vil være ansat som seniorkonsulenter. 

 

Amn: Den direkte månedsløn inkl. pension mv. indeholder grundløn, lønmodtager og arbejdsgivers pensionsbetalinger, personalegoder (værdi af multimedier, fri bil samt værdi af 
fri kost og logi) og uregelmæssige betalinger (bonus, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv.)  
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 MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 

ALMINDELIGE LØNMODTAGERE 

Fiktivt eksempel på figuren ”Direkte månedsløn inkl. pension m.v.” 

 

 

 
 
Note: Se side 2 for nærmere beskrivelse af lønbegreber og side 14 for statistiske mål 

 

        

 
 
 

Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger  
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Note: Se side 2 for nærmere beskrivelse af lønbegreber 
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 MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 

ALMINDELIGE LØNMODTAGERE 

Direkte månedsløn inkl. pension m.v. 

 

 

 

Arbejdsfunktion   Antal 

personer 

Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til seneste kvartal 

        … heraf 

    Nedre 

kvartil 

Median Øvre 

kvartil 

Gennem-

snit 

Pension 

inkl. 

ATP 

Persona-

legoder 

     Erhvervserfaring   Kroner pr. måned 

3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 

 Teknikerarbejde inden for videnskab og ingeni-

ørvirksomhed. Arbejde inden for forretningsser-

vice, økonomi, administration og salg. Arbejde 

inden for jura og samfundsvidenskab. Informa-

tions- og kommunikationsteknikerarbejde.  

 

 Under 1 års erfaring        

  1-3 års erfaring        
  4-6 års erfaring        

  7-11 års erfaring        
  12 år eller mere        

  Alle        
33 Arb. forr.service, økon., adm. og salg 

 Arbejde med finansiering, regnskab og matema-

tik. Arbejde med kredit- og långivning. Agent- 

og mæglerarbejde inden for salg og indkøb. Ar-

bejde inden for forretningsservice. Administra-

tivt sekretærarbejde samt chef- og direktionsse-

kretærarbejde.  

 

 Under 1 års erfaring        

  1-3 års erfaring        
  4-6 års erfaring        

  7-11 års erfaring        
  12 år eller mere        

  Alle        

 
 
 
Noter: 
Under 1 års erhvervserfaring er nyuddannedes løn første arbejdsår. 

Ansatte med 1-3 års og 4-6 års erhvervserfaring vil typisk være ansat som konsulenter. 

Ansatte med 7 års erhvervserfaring og mere vil typisk vil være ansat som seniorkonsulenter. 
 

Amn: Den direkte månedsløn inkl. pension mv. indeholder grundløn, lønmodtager og arbejdsgivers pensionsbetalinger, personalegoder (værdi af multimedier, fri bil samt værdi af 

fri kost og logi) og uregelmæssige betalinger (bonus, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv.) 
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 LEDELSE 

EKSKL. OVERORDNET LEDELSE 

Direkte månedsløn inkl. pension m.v. 

 

 

 

 

 

Ansvarsområde   Antal 

personer 

Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til seneste kvartal 

        … heraf 

    Nedre 

kvartil 

Median Øvre 

kvartil 

Gennem-

snit 

Pension 

inkl. 

ATP 

Persona-

legoder 

  Erhvervserfaring   Kroner pr. måned 

2 Højt kvalifikationsniveau 

 Leder med personaleansvar i alt Alle        

   

241 Arb. finans og økon. 

 Leder med personaleansvar i alt Alle        
         

242 Arb. virksomhedsadm., priv.og off. 

 Leder med personaleansvar i alt Alle        
         

251 Udv. og analyse af software og applik. 

 Leder med personaleansvar i alt Alle        

         

26 Arb. jura, samfundsvidens. og kultur 

 Leder med personaleansvar i alt Alle        

         

3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau  

 Leder med personaleansvar i alt Alle        

         

33 Arb, økon., adm. og salg  

 Leder med personaleansvar i alt Alle        

         

 
 
Amn: Den direkte månedsløn inkl. pension mv. indeholder grundløn, lønmodtager og arbejdsgivers pensionsbetalinger, personalegoder (værdi af multimedier, fri bil samt værdi af 
fri kost og logi) og uregelmæssige betalinger (bonus, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DI LØNSTATISTIK 2015 -  LØNSTATISTIK   TYPISKE TITLER SIDE 10 

 JOBTITLER OG ARBEJDSFUNKTIONSKODER 

 

 

 

A Accountant 241 

  Accountant 33 

  Administration af skatte- og afgiftslovgivning 33 

  Administrationssekretær 33 

  Advokat 26 

  Advokatarbejde 26 

  Analytikerarbejde inden for finans og forsikring 241 

  Analytikerarb. inden for ledelse og virksomhedsorg. 242 

  Andet arbejde inden for forretningsservice 33 

  Andet arbejde med databaser og netværk 2 

  Andet juridisk arbejde 26 

  Arbejde inden for biokemi 2 

  Arbejde inden for PR 2 

  Arbejde inden for psykologi 26 

  Arbejde inden for reklame og marketing 2 

  Arb. inden for salg af info.- og kommunikationstek. 2 

  Arbejde inden for samfundsøkonomi 26 

  Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR 242 

  Arb. både erhvervs- og priv.kunder – standardprodukter 33 

  Arbejde med personaleudvikling og -oplæring 242 

  Arbejde med virksomhedsstrategi/policy 242 

  Arbejdspsykolog 26 

  Art director - PR/reklame 2 

  Aut. revisor 241 

  Automatiseringsudvikler (it) 251 

B Biokemiker 2 

  Bogholder 33 

  Brugersupportarb. for info.- og kommunikationsstek. 3 

  Business consultant 242 

  Børsanalytiker 241 

C Cash management rådgiver 241 

  Chef- og direktionssekretærarbejde 33 

  Chefsekretær 33 

  Cheføkonom 26 

D Data administrator 2 

  Database administrator 2 

  Database analytiker 2 

  Database arkitekt 2 

  Debitorbogholder 33 

  Design af IT-systemer og analyse af forretningsproces. 251 

  Design og administration af databaser 2 

  Direktionssekretær 33 

E Erhvervsrådgiver 241 

  Erhvervssproglig korrespondent 33 

F Finansanalytiker 241 

  Finansbogholder 33 

  Finansiel rådgiver (erhverv) 241 

  Fondsanalytiker 241 

  Formuerådgiver 241 

  Forretningsudvikler (it) 251 

  Forsikringsrådgiver 241 

  Forskning, udv. og rådgiv. - undervisningsmetoder 241 

  Fuldmægtig - økonom 26 

G Generel rådgiv. erhvervskunder - finans og forsikring 241 

  Generel rådgiv. af privatkunder - finans og forsikring 241 

H Hotlinemedarbejder - IT 3 

  Hovedbogholder 33 

  HR analytiker 242 

  HR controller 242 

  HR koordinator 242 

  HR manager 242 

  HR specialist 242 

I Indkøber 33 

  Indkøbsagent 33 

  Indkøbskonsulent 33 

  Informationskonsulent 2 

  Informationsmedarbejder 2 

  Informationsrådgiver 2 

  Intelligence officer 242 

  Intern Revisor 241 

  Investerings- og pensionsspecialist 241 

  IT-administrator 2 

  IT-chefkonsulent - projektstyring 251 

  IT-projektleder 251 

  IT-projektstyring 251 

  IT-supporter 3 

J Journalist - PR-arbejde 2 

  Juridisk chef 26 

  Juridisk konsulent 26 

K Kommunikationsarbejder 2 

  Konference- og eventplanlægning 33 

  Korrespondent 33 

  Kreditorbogholder 33 

L Ledelsessekretær 33 

  Ligningsrevisor 241 

  Ligningssekretær 33 

  Logistikkoordinator 33 

  Logistikleder 33 

  Løsningsarkitekt (it) 251 

M Management consultant 242 

  Mikrokemiker 2 

N Nationaløkonom 26 

  Notar 26 

O Organisationsanalytiker 242 

  Oversættelse af korrespondance 33 

P Pensionskonsulent (i ikke-pensionsselskab) 241 
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 JOBTITLER OG ARBEJDSFUNKTIONSKODER 

 

 

 

  Personal Assistant 33 

  Policy analyst 242 

  PR konsulent 2 

  Presseansvarlig 2 

  Privatrådgiver 241 

  Proceskonsulent (It) 251 

  Projektchef (it) 251 

  Projektkoordinator (it) 251 

  Projektleder (it) 251 

  Psykolog 26 

  Psykoterapeut 26 

Q Quantitative Analyst (finans) 241 

R Registreret revisor 241 

  Regnskabsarbejde 33 

  Regnskabscontroller 241 

  Regnskabsfuldmægtig 33 

  Reklamekonsulent 33 

  Reklamekoordinator 33 

  Reklamerådgiver 33 

  Reklametekniker 33 

  Rekrutteringschef 242 

  Revisions- og regnskabscontrollerarbejde 241 

  Revisor - ej reg./statsaut. 33 

  Revisorassistent 33 

  Rådgiv. og programmering inden for softwareudvikling 251 

S Samfundsøkonom 26 

  Sikkerhedsspecialist 2 

  Skatterevisor 241 

  Solution Architect 251 

  Statsadvokatfuldmægtig 26 

  Statsaut. revisor 241 

  Statsaut. translatør 26 

  Systemadministration 2 

  Systemprogrammør (it) 251 

  Systemudvikler (it) 251 

T Teknisk oversætter 33 

  Tekster 33 

  Translatør 26 

  Translatørarbejde 26 

U Uddannelseschef 242 

  Udvikler (it) 251 

W Web- og multimedieudvikling 251 

  Webdesigner 251 

  webmaster - indhold 2 

  Webudvikler 251 

Ø Økonom 26 

  Økonometriker 26 
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BLIV LØBENDE OPDATERET 

NetStat Løn opdateres hvert kvartal, så du altid kan finde ak-

tuelle oplysninger. Bliv opdateret ved abonnement på DI’s 

nyhedsbrev om Personale. 

 

LØNFORHANDLING - SÅDAN 

Guiden til lønforhandling indeholder en mængde gode tips 

til, hvordan du kan gennemføre lønforhandlinger, så du bedst 

muligt kan indfri dine mål. Endvidere kan du finde oplysnin-

ger, der kan være centrale i forbindelse med lønforhandlinger 

- f.eks. oversigt over overenskomstbestemte omkostninger, 

lønforhandlingsresultater mv. 

 

NETSTAT LØN 

Med NetStat Løn kan du se, hvordan din virksomhed lønner 

medarbejderne i forhold til andre virksomheder. Du kan 

skræddersy udtræk, så de matcher din virksomheds behov. 

 

Du kan bruge NetStat Løn som værktøj til at fastsætte lønnen 

for en ny medarbejder eller som udgangspunkt for den årlige 

lønregulering. Find oplysninger om løn og lønspredning for 

f.eks. en klejnsmed i Aalborg eller en kontorelev i Region 

Hovedstaden. 

 

DI har åbnet en mere brugervenlig udgave af NetStat Løn, 

som også tilbyder anbefalede søgninger, der let kan gemmes 

og genfindes. 

 

Prøv den ny NetStat Løn og skræddersy løn- og fraværsstatik 

efter dine behov her: 

http://di.dk/Personale/Loen/NetStat/Pages/NetStatLoen

Ny.aspx  

 

 

NETSTAT LØN MED EGNE LØNTAL 

I NetStat Løn med egne løntal kan du også se, hvordan din 

virksomhed aflønner medarbejderne i forhold til andre virk-

somheder. 

 

Læs mere om NetStat Løn og den nye NetStat Løn på 

di.dk/Personale/Loen/NetStat/ 

 

Prøv den nye NetStat Løn, som er en ubeskåret og papirløs 

udgave af DI’s lønstatistiktilbud. 

 

 
 
 
 
 

http://di.dk/Personale/Loen/NetStat/Pages/NetStatLoenNy.aspx
http://di.dk/Personale/Loen/NetStat/Pages/NetStatLoenNy.aspx


DI LØNSTATISTIK 2015 - LØNSTATISTIK  STATISTISKE MÅL SIDE 13 

 LØNFORDELING OG STATISTISKE MÅL 

ALMINDELIGE LØNMODTAGERE 

 

Fiktivt eksempel på figuren ”Fordeling – månedslønnede” 

 
 

 
 
 
 
 

 

Statistikken er baseret på lønoplysninger for hver enkelt 

lønmodtager. Dermed er det muligt at beskrive lønnens 

fordeling ved hjælp af statistiske mål for niveau og spred-

ning. Offentliggørelse af tal for en given gruppe er betinget 

af følgende: 

 

 Der skal være i alt mere end 10 personer i gruppen 

”Hele landet” 

 Der skal være mindst 10 personer i en given region 

 Der skal være mindst 3 virksomheder i gruppen 
 

 
 KVARTILER 

25 pct. af lønningerne ligger under (til 

venstre for) nedre kvartil. 

 

25 pct. af lønningerne ligger over (til højre 

for) øvre kvartil. 

 MEDIAN 

Den ”midterste” løn. Halvdelen af lønnin-

gerne ligger over medianen. 

 

Den anden halvdel ligger under. 

 GENNEMSNIT 

Simpelt gennemsnit af alle lønninger. 
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DELTAGERE I MR’S LØNSTATISTIK  

DInr Navn Adresse 

 

DInr Navn Adresse 

       
 

  

 

MÅNEDSOPGØRELSER 

I statistikken vises bl.a. opgørelser pr. måned for detaljerede arbejdsfunktioner for må-

nedsløn inkl. pension m.v. Månedsopgørelserne er baseret på de mulige arbejdstimer 

pr. måned, jf. beskrivelsen nedenfor. I modsætning til opgørelserne pr. præsteret time 

påvirkes månedsopgørelserne ikke af omfanget af sygefravær og betalt ferie. 

 

Direkte månedsløn inkl. pension m.v. er således omtrent sammenlignelig med en må-

nedsløn på en lønseddel. Dog indgår personalegoder, eget og arbejdsgivers bidrag til 

pension inkl. ATP. 

 

Beregningen af månedslønningerne i statistikken er baseret på lønbegrebet Direkte løn 

ekskl. pension. I beregningerne af månedslønningerne anvendes pension og personale-

goder opgjort pr. måned. Endelig anvendes mulige arbejdsdage pr. måned. 

 

De mulige arbejdsdage pr. måned beregnes med udgangspunkt i et standardår, som i 

gennemsnit består af 365,25 dage. Af disse 365,25 dage er 5/7 såkaldte ikke-

weekenddage, hvilket svarer til 260,89 dage. Med en gennemsnitlig arbejdstid på 7,4 

timer pr. dag for en fuldtidsansat svarer det til 1.930,61 timer pr. år, hvorved der i gen-

nemsnit er 160,88 timer pr. måned(standardarbejdstid). 

 

Ved at gange Direkte løn ekskl. pension pr. præsteret time med 160,88 timer opregnes 

der således til en måned for en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager uden fravær. Lønmod-

tageren har derudover modtaget pension og eventuelt personalegoder, hvorfor disse 

løndele opgjort pr. måned efterfølgende tillægges. Endelig tillægges det procentvise fe-

rietillæg. 

 

Det månedlige antal timer på 160,88 varierer fra den månedsnorm på 160,33, der ofte er 

på lønsedler. Forskellen er, at de 160,33 fremkommer som 52 uger a 37 timer - i alt 

1.924 timer pr. år svarende til 160,33 pr måned. 

 

 

 

 

 

      

 

Grundlaget for denne statistik er en 

del af Danmarks nationale lønstatistik. 

 

Statistikgrundlaget er udarbejdet af 

Dansk Arbejdsgiverforening efter me-

toder og principper fastsat af DA, 

Danmarks Statistik, Eurostat m.fl. 

 
 


