
Hvor sTor Er lønForskEllEn?

Lønstatistikker spiller en central rol-
le i både overenskomstforhandlin-
ger, ligelønsdebat, diverse kontrakt-
reguleringer og generelle analyser 
af lønforhold i både nationalt og 
internationalt regi. 

Af Klaus Munch Haagensen

Danmarks Statistik udarbejder hoved-
sageligt tre former for lønstatistikker: 
Lønindeks, Lønstrukturstatistikken og 
statistikken over virksomhedernes sam-
lede arbejdsomkostninger. 

Lønindekset er en kvartalsvis statistik, 
som har til formål at belyse lønudvik-
lingen i henholdsvis den private og de 
offentlige sektorer fordelt efter branche

Den årlige lønstrukturstatistik har til for-
mål at give oplysninger om lønniveauer 
og lønnens sammensætning på forskelli-
ge lønkomponenter på tværs af sektorer 
på det danske arbejdsmarked.

Statistikken over virksomhedernes 
samlede arbejdsomkostninger har til 
formål at belyse niveauet for private 
virksomheders samlede omkostninger i 
forbindelse med et givent ansættelses-
forhold.

Alle tre statistikker offentliggøres i Stati-
stikbanken på vores hjemmeside.

For at imødekomme interessen for løn-
statistik fra især virksomhederne har 
Danmarks Statistik også udviklet et stan-
dardprodukt, hvor man mod betaling 
kan sammenligne sin egen virksomheds 
lønniveau med andre virksomheder i 
den samme branche.

Produktet indeholder tre tabeller:

Tabel 1: Gennemsnitsløn for egne med-
arbejdere

Tabel 2: Gennemsnitsløn for medarbej-
dere i øvrige virksomheder i branchen 

Tabel 3: Forskelle i:
 
•	 Løn pr. præsteret time
•	 Løn pr. normaltime og 
•	 Månedsløn. 

Tabellerne er beskrevet på  
www.dst.dk/lst 

Pris
For alle 3 tabeller, som er udarbejdet 
på baggrund af lønstatistikken for året 
2011, Kr. 1.354,00 ekskl. moms.

Bestilling
Tabellerne kan bestilles direkte på 
www.dst.dk/lst

Levering
Ca. 1 uge efter at vi har modtaget 
bestillingen.

Skræddersyede løsninger
Har du behov for at få de færdige ta-
beller kombineret med andre variable, 
eller at få dem leveret på et mere detal-
jeret niveau, kan du sende en e-mail til  
kundecenter@dst.dk, så kommer vi 
med et tilbud. n
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Anette Nymand  
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