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ANALYSE 24. august 2022 

 

  

 

• Ledere i DM har i gennemsnit oplevet en lønstigning på 12 pct. mellem 2020 og 

2021. 

• Der er meget stor forskel på hvad ledere tjener afhængig af branche. Gennemsnits-

lønnen i den bedst betalte branche er 35.500 kroner højere om måneden i den la-

veste betalte branche.  

• Lidt over hver tredje leder har fået udbetalt en bonus. Den gennemsnitlige bonus 

er på 58.800 kroner, hvilket dog hovedsageligt skyldes få meget høje bonusser. 

Median-bonussen er 32.000 kroner, svarende til en halv månedsløn. 

 

  

Analysen er udarbejdet i august 2022 af 

Julius Gotthardt Møller og Martin Ærbo 

Vesterbæk fra DM. Analysen anvender tal 

fra DM’s lønundersøgelse for privatansatte 

fra 2021. 

Hvis du har spørgsmål til analysen, kan du 

kontakte DM’s analyseafdeling på ana-

lyse@dm.dk. Hvis du har spørgsmål til 

brug af analysen i pressen, kan du kon-

takte DM’s pressevagt på 29 11 60 80
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Blandt deltagerne i DM’s lønstatistik for privatansatte i 2021, er der 341 respondenter, der en 

eller anden form for ledere. Det betyder, at de enten har sagt, at de arbejder med ledelse eller 

har et fagligt eller personalemæssigt ledelsesansvar. Blandt lederne er der en ret stor spred-

ning i lønniveauet. For hvor gennemsnitsindkomsten er på ca. 68.500 kr., så tjener den 75. 

fraktil mere en end halv gang mere end den 25. fraktil. En forskel, der svarer til ca. 27.000 

kroner. Siden sidste år har gruppen i gennemsnit oplevet en lønstigning på 12 pct. 

Type Antal Gns. løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Lønstigning* 

Ledere 341 68.518 49.870 62.798 77.309 89.478 12% 

 

I gruppen af ledere, har tre ud af fem et egentligt personaleansvar med dertilhørende ansæt-

telses- og afskedigelsesret. Selvom der ikke er den store forskel i lønniveauet mellem dem 

med og uden ledelsesansvar, så virker det til, at dem med ledelsesansvar har en lidt højere løn 

i toppen og en lidt lavere løn i bunden af indkomstfordelingen.  

Type Antal Gns. løn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil 

Leder uden 
personaleansvar 

135 69.123 50.249 61.989 76.252 88.256 

Leder med 
personaleansvar 

206 68.121 49.302 63.884 78.845 89.754 

 

Lidt over hver tredje leder har fået udbetalt en bonus, og gennemsnittet ligger på ca. 59.000 

kroner. Det er dog i høj grad båret af nogle meget høje bonusser i toppen af skalaen. Ser man 

på median-bonussen er den på 32.000 kroner, hvilket i runde tal svarer til en halv månedsløn. 

Type Antal Gns. bonus 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil 

Modtaget bonus 127 58.828 10.000 32.036 75.000 120.000 

 

Ser man på tværs af brancher, er der en ret stor forskel på, hvad ledere tjener i gennemsnit. I 

brancherne med de laveste lønninger – Handel og Kultur og Fritid – er den gennemsnitlige 

månedsløn omkring 50.000. I den anden ende af skalaen i er den gennemsnitlige månedsløn 

omvendt over 80.000 kroner for de fire mest velbetalte brancher. Ift. branchen Forskning og 

undervisning er det værd at bemærke, at tallene kun dækker over de privatansatte, og at bran-

chen forskning og undervisning her ikke inkludere de universitetsansatte. 
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Statistikken er udarbejdet af DM’s sekretariat og bygger på de oplysninger, som privat-

ansatte medlemmer har givet DM i løbet af oktober 2021. 

Af hensyn til den statistiske nøjagtighed og anonymitet er gennemsnittet for grupper 

med mindre end fem besvarelser ikke medtaget. Desuden er følgende retningslinjer 

fulgt i forbindelse med anonymisering: 

- Gennemsnitstal og fraktiler vises kun, hvis antallet af svar er mindst fem 

- Median vises kun, hvis antallet af svar er mindst 10 

- 25 procent og 75 procent-fraktiler vises kun, hvis antallet af svar er mindst 20 

- 90 procent-fraktil vises kun, hvis antallet af svar er mindst 50. 

I lønstatistikken for privatansatte medlemmer bruger DM konsekvent bruttoløn. Brutto-

lønnen er udbetalt løn i september inklusive arbejdsgiverbidrag til eventuelle pensions-

ordninger, herunder bidrag til ATP og ferietillæg. Ferietillægget bliver beregnet som 1 

procent af lønnen. For de medlemmer der har angivet, at de har modtaget en bonus i 

løbet af det seneste år, er værdien af den bonus delt med 12 og lagt oven i månedsløn-

nen. 

 

  


