
LØNRAPPORTEN

ARBEJDSPLADS 
Viser de højeste 
lønninger inden for ens 
arbejdsområde. Her kan 
man fx se, i hvilke 
virksomheder boghold-
ere tjener mest, og hvad 
de tjener. 

ANCIENNITET
Løn afhænger af, hvor 
mange års erfaring, man 
har med faget. Grafen 
viser udviklingen i lønnen 
i forhold til antal års 
erfaring.

ANDRE HK TILBUD
Boksene viser hen til 
andre HK-tilbud eller 
sider, som er relevante i 
forhold til løn. Det er fx 
KarriereTjek, gode råd 
og kurser om 
lønforhandling. 

LØNPROGNOSE
Viser ens egen løn i 

forhold til, hvad den bør 
stige med i løbet af det 

næste år.

REGION 
Her kan man se, hvad 
kolleger med samme 

job i gennemsnit tjener 
andre steder i landet.

ANSVARSNIVEAU 
Løn er afhængig af 

ansvar i stillingen. Her 
vises gennemsnit for 

ledere, medarbejdere 
med særligt ansvar 

og andre.

BRANCHER 
En bogholder kan tjene 

meget forskelligt 
afhængig af, hvilken 

branche ens 
arbejdsplads er 
indenfor. Her er 

nogle eksempler.



HK 
LØNTJEK 
PÅ HK.DK

TAG ET 
LØNTJEK 
PÅ HK.DK/
LOENTJEK

Sammen er du stærkere, lyder HK’s slogan. 
Det er HK’s lønstatistik et godt bevis på.

Lønstatistikken er skabt på grundlag af flere end 
32.000 medlemmers oplysninger om deres løn. Og 
netop viden om, hvad andre i lignende job får i løn, 
er et vigtigt redskab for den enkelte, når der skal 
forhandles løn.

Som medlem af HK, kan du altid kontakte din lokale 
afdeling for at få råd og vejledning om løn og om den 
overenskomst, du eventuelt er omfattet af.

LØNSTATISTIKKEN 
ER SKABT I 
FÆLLESSKAB

HK DANMARK
Weidekampsgade 8 
Postboks 470 
DK 0900 København C

 HK@HK.DK 
TELEFON +45 7011 4545

DANMARKS MEST 
PRÆCISE LØNSTATISTIK 
FOR HK JOB

HK’s lønstatistik er baseret på oplysninger 
fra flere end 32.000 HK-medlemmer på 
det private arbejdsmarked (HK/Privat og 
HK Handel).

Du får et hurtigt bud på, hvor du ligger lønmæssigt i 
forhold til andre, der laver det samme som dig. 

Alle kan bruge HK’s lønstatistik og få et hurtigt bud 
på, hvordan lønnen er.

Medlemmer af HK har adgang til mere detaljerede 
oplysninger og naturligvis den personlige rådgivning 
hos den lokale afdeling om, hvordan resultatet kan 
bruges næste gang, der skal forhandles løn.

Indtast egne 
oplysninger ved 
de stiplede linjer.

Åbn her og 
se den fulde 
lønrapport


