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Hovedtal og læsevejledning – Lønstatistik 2016 
for privatansatte 

Nedenfor finder du først en læsevejledning med forklaring af lønstatistikkens be-
greber og en vejledning til brug af statistikken. Dernæst beskrives hovedtallene i 
Lønstatistik 2016 for privatansatte. Og endelig beskrives undersøgelsens datagrund-
lag. 
 
Læsevejledning 
Begreber i Lønstatistik 2016 for privatansatte 
Statistikken viser månedslønnen i september 2016 for ansatte på fuld tid, dvs. 37 
timer pr. uge. Løn kan opgøres på mange måder og i statistikken anvendes 2 løn-
begreber: 
 
Nettoløn = udbetalt løn før skat, uden hverken eget- eller arbejdsgivers pensionsbi-
drag). Ulempebetalinger som aften- og nattillæg og/eller søn- og helligdagstillæg 
indgår, men overarbejds-/merarbejdsbetaling indgår ikke. Feriegodtgørelse og ar-
bejdsgivers bidrag til ATP indgår heller ikke. 
 
Bruttoløn = udbetalt løn før skat (dvs. nettoløn) tillagt pensionsbidrag (dvs. både 
eget- og arbejdsgivers pensionsbidrag). 
 
Tabel 1 a, 2 a og 2 c viser nettolønnen og tabel 1 b, 2 b og 2 d viser bruttolønnen. 
 
Statistikkerne viser 25 %, 50 % og 75 % fraktilerne, samt gennemsnitslønnen. 
 
Statistikken er udarbejdet på den måde, at alle lønninger er stillet op på en række 
fra lavest til højest. 
 
25 % fraktil-lønnen viser, hvad den fjerdedel, der har de laveste lønninger, højest 
tjener om måneden. 
 
50 % fraktil-lønnen (også kaldet medianlønnen eller midterlønnen) viser den mid-
terste løn, dvs. hvad halvdelen af de ansatte mindst tjener om måneden. 
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75 % fraktil-lønnen viser, hvad den fjerdedel, der har de højeste lønninger, mindst 
tjener om måneden. 
 
Sådan anvendes statistikken 
Lønninger er typisk højere i de store byer end i landområderne og lønninger er ty-
pisk højere for ansatte med mange års erfaring end for ansatte med få eller ingen 
års erfaring. 
 
Lønstatistikken for socialpædagoguddannede i basisstillinger, jf. tabel 1, a – b, er 
derfor opdelt på landsdele (dvs. arbejdspladser i de fem regioner) og på erfaring 
(ansatte med 0-5, 6-9 og 10+ års erfaring). I tabel 1 finder du også statistikken for 
anderledes uddannede (dvs. ansatte med anden uddannelse end socialpædagog1) 
og for ledere. Disse statistikker er kun opgjort på landsplan, da der er for få besva-
relser til at opdele statistikkerne på landsdele og erfaring. 
 
For privatansatte socialpædagoger i basisstillinger kan det også være relevant at 
sammenligne løn med tilsvarende kommunalt ansatte, og i tabel 2, a – d, finder du 
derfor en lønstatistik for de kommunalt ansatte. Denne statistik er hentet på KRL’s 
hjemmeside, www.krl.dk, og er ligeledes opdelt på landsdele, jf. ovenfor, og på er-
faring (dvs. 1 års anciennitetsintervaller). 
 
Hovedformålet med statistikken er at give dig et hjælperedskab til din lokale lønfor-
handling, dvs. give et billede af lønningerne på landsplan og på dit lokale arbejds-
marked. 
 
Hvis du fx er socialpædagog, og arbejder i en basisstilling på en institution i Aalborg 
kommune, kan du slå op i tabel 1 hvad andre privatansatte socialpædagoger tjener 
på arbejdspladser i region nordjylland. Tabel 1 viser, at midter-nettolønnen er 
29.568 kr./md., at den lavestlønnede fjerdedel højest tjener 29.236 kr., og at den 
højestlønnede fjerdedel mindst tjener 31.706 kr. 
 
Hvis du har fx 12 års erfaring, kan du se, at 25 % -, 50 % - og 75 % -fraktilerne for 
nettolønnen på landsplan er henholdsvis 29.172 kr./md., 31.188 kr./md. og 33.245 
kr./md., for privatansatte med 10 års erfaring eller mere. 
 
I tabel 2 c kan du fx se, at 25 % -, 50 % - og 75 % -fraktilerne for nettolønnen, for en 
kommunalt ansat socialpædagog med 12 års erfaring, er henholdsvis 29.657 kr., 
30.675 kr. og 31.807 kr. Du kan også se, at den laveste 25 % -fraktilløn for ansatte 
med 10 – 15 års erfaring er 29.421 kr., og at den højeste 75 % -fraktilløn er 32.195 
kr. 
 
Hovedtal i Lønstatistik for privatansatte 2016 
Tabel 1 a og b viser, at lønnen generelt stiger med erfaring. Fx er 50 % fraktilen 
(midterlønnen) for privatansatte socialpædagoger i basisstillinger brutto 31.229 
                                                      
1 Anderledes uddannede er fx lærer-, håndværker eller ergoterapeutuddannede. 

http://www.krl.dk/
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kr./md., for ansatte med 0-5 års erfaring, mens den er 35.313 kr./md., dvs. godt 
4.000 kr. højere, for ansatte med mindst 10 års erfaring. 
 
Det ses endvidere, at lønningerne for anderledes uddannede i basisstillinger er lidt 
højere end for socialpædagoguddannede. Datagrundlaget er imidlertid beskedent, 
da der kun indgår 28 anderledes uddannede i statistikken, og disse 28 personer kan 
fx have særlige arbejdsopgaver og/eller kvalifikationer, som kan forklare den lidt 
højere løn. 
 
Lederlønningerne er pænt højere end lønningerne for ansatte i basisstillinger, som 
det kunne forventes. 
 
I forhold til de regionsopdelte tal ses, at der ikke er store forskelle i lønninger mel-
lem arbejdspladser i region nordjylland, midtjylland, syddanmark og sjælland, hvor 
50 % fraktil-nettolønnen varierer fra 29.500 kr./md. til 30.000 kr./md. I region ho-
vedstaden er midter-nettolønnen 31.579 kr./md., dvs. som forventet lidt højere end 
i det øvrige land. 
 
Tabel 2 a - d viser lønninger for fastansatte socialpædagoger i basisstillinger, på 
døgninstitutioner i kommunerne. 
 
Tabellerne viser ikke overraskende, at lønnen generelt stiger i hop med erfaring, 
dvs. ved 6 års erfaring og igen ved 10 års erfaring, svarende til de i overenskomsten 
aftalte erfaringsbestemte lønstigninger. 
 
I forhold til de regionsopdelte tal ses, at der ikke er store forskelle i lønninger mel-
lem kommunale arbejdspladser i region nordjylland, midtjylland og syddanmark, 
hvor fx 50 % fraktil-nettolønnen for ansatte med 4-5 års erfaring varierer fra 26.769 
kr./md. til 27.303 kr./md. I region sjælland er de tilsvarende lønninger lidt højere, 
dvs. 27.551 – 28.024 kr./md. Og i region hovedstaden er lønningerne højest, dvs. 
28.878 – 29.081 kr./md.   
 
Det generelle billede er det samme for øvrige anciennitetsgrupper, når der sam-
menlignes på tværs af landsdele. Lønningerne er generelt på samme niveau i region 
nordjylland, midtjylland og syddanmark, lidt højere i region sjælland og højest i re-
gion hovedstaden. Forskellen i lønniveauer mellem regioner hænger selvfølgelig 
blandt andet sammen med den i overenskomsten aftalte forskel i områdetillæg til 
lønnen. Områdetillægget er størst i region hovedstaden. Derudover kan forskellen 
hænge sammen med en forskel i lokal løndannelse. 
 
Tabellerne viser i øvrigt, at der er relativt store forskelle i lønninger mellem ansatte i 
samme region og med samme anciennitet. Afstanden mellem 25 % fraktilen og 75 % 
fraktilen udgør typisk 1.400 – 2.400 kr./md., dvs. at 75 % fraktil-lønnen er 5-10 % 
højere end 25 % fraktil-lønnen. Disse lønforskelle kan hænge sammen med forskelle 
i arbejdstidsbestemte ydelser, og også forskelle i arbejdsopgaver og i lokal løndan-
nelse. 
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Sammenlignes de anciennitetsopdelte tal for lønninger for privatansatte og kom-
munalt ansatte socialpædagoger i basisstillinger i henholdsvis tabel 1 a og tabel 2a 
ser det ud til, at lønningerne er lidt højere på det private område end i kommuner-
ne, for ansatte med 0 – 10 års erfaring, mens at de kommunalt ansatte har lidt høje-
re lønninger end privatansatte, for ansatte med 10+ års erfaring. 
 
Lønstatistikkens datagrundlag 
Lønstatistik 2016 for privatansatte er udarbejdet på grundlag af medlemmernes 
indberetninger om deres løn i september måned 2016. Der er udsendt et spørge-
skema til Socialpædagogernes ca. 1.250 privatansatte medlemmer. Der er indkom-
met i alt 247 besvarelser. Besvarelserne er valideret for mangler mv., og i forbindel-
se hermed er 20 besvarelser udeladt af datagrundlaget. 
 
Den endelige statistik er således baseret på 227 fulde besvarelser opdelt på 152 
socialpædagoguddannede i basisstillinger, 28 anderledes uddannede i basisstillinger 
samt 47 ledere. 
 
Grundet det begrænsede datagrundlag er der alene for socialpædagoguddannede i 
basisstillinger udarbejdet statistikker opdelt på erfaring/anciennitet og landsdele. 
 
Næsten alle privatansatte arbejder uden for normal arbejdstid. Ud af 227 har 197 
oplyst, at de nogle gange arbejder i aften/natperioden og/eller på søn- og helligda-
ge. 93 respondenter har oplyst, at deres ulempebetalinger i forbindelse hermed er 
indeholdt i den faste løn (og det derfor ikke er muligt at angive ulempetillæggets 
størrelse). 
 
Det har derfor ikke været muligt at udarbejde en statistik for lønnen eksklusiv 
ulempebetalinger. 
 
212 respondenter har oplyst, at de har en pensionsordning i deres ansættelsesfor-
hold. Heraf har 194 oplyst størrelsen af pensionsbidraget (dvs. summen af eget- og 
arbejdsgiverbidraget). 
 
Det har derfor været muligt at udarbejde en statistik for både netto- og bruttoløn-
nen, dvs. lønnen opgjort både uden og med pensionsbidrag. I statistikken for brut-
tolønnen (lønnen inklusive pensionsbidrag) indgår alene respondenter, som har 
oplyst størrelsen af pensionsbidraget. 
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