
HK LØNTJEK
PÅ HK.DK
1. Hvor finder jeg lønstatistikken? 

Du finder lønstatistikken på adressen: www.hk.dk/loenstatistik

2. Hvad kan man bruge lønstatistikken til?
Medlemmerne kan finde svaret på, hvad de bør få i løn. Ved at bruge HK’s lønstatistik, 
kan man få viden om, hvad andre i lignende job får i løn og på baggrund af det, få gode 
argumenter for mere i løn til en lønsamtale.

Fx kan man: 
- Få en anbefaling baseret på lønniveau.
- Se og downloade en lønrapport.
- Se lønstatistikken for en enkelt virksomhed.
- Se, hvad ens løn bør stige med i løbet af det næste år.
- Se resultatet som timelønnet, ugelønnet, 14. dags lønnet eller månedslønnet.
- Som tillidsvalgt se en særlig udgave, baseret på ens klub. 
- ...og meget mere.

3. Hvorfor er den unik?
Den er let at bruge og meget præcis. Man kan se lønniveauet helt ned på 
virksomhedsniveau. Det kan man ikke med nogen andre lønstatistikker for HK-fag. 

4. Hvad kan man søge på?
Du kan se, hvad du bør få i løn i forhold til:
- Stillingsbetegnelse
- Region
- Aflønningsform
- Anciennitet
- Ansvarsniveau
- Arbejdsplads
- Branche
...Og selvfølgelig kombinere dem på tværs som man vil. 
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5. Hvad med adgangen for ansatte i HK?
Ansatte i HK har altid haft adgang til en lidt mere detaljeret udgave af lønstatistikken. 
Det har man stadigvæk.
Den tilgås også fremover ved fx at logge på Mit HK og klikke på "Ansat i HK".

6. Hvad er en lønrapport?
Lønrapporten viser blandt andet gennemsnitslønnen for et job i forhold til branche, 
virksomhed, anciennitet og ansvarsniveau. Lønrapporten kan printes og tages med til 
lønsamtalen. 

7. Er der lavet om i indsamlingen af data til statistikken?
Nej. Indsamlingen foregår som altid.

8. Hvorfor kommer der ikke et resultat?
Man kan opleve, at man ikke får vist et resultat. Det skyldes, at der ikke er nok 
indtastninger eller data på de ønskede filtre.

9. Kan de tillidsvalgte se lønstatistikken for deres klub?
Tillidsvalgte i HK har en særlig interesse i at se lønstatistikken på klubniveau. Derfor er 
der lavet en særlig visning for tillidsvalgte, som kan tilgås via Portalen fra Tillidsvalgte. 
Her kan de se gennemsnittet for anciennitet, virksomheder, ansvarsniveau og branche i 
forhold til en valgt jobfunktion. For at se lønstatistik på egen klub, kræver det dog, at der 
er indsamlet data på den specifikke klub. 

10. Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har en god idé eller har oplevet en fejl?
Så skriver du til hk_loenstatistik@hk.dk, så svarer vi så snart som muligt. 


