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Djøf Privats lønstatistik 2017 

Lønstigning på 2,9 pct. 
De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 
til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige stigninger. Der 
er dog forskel på lønudviklingen for de forskellige stillingsgrupper. Djøfere uden 
chefansvar er steget 3,9 pct. i løn det seneste år, mens cheferne er steget 1,9 pct. 
og direktørernes løn er steget med 1,5 pct.  

Lønstigninger fordelt efter stillingsniveau 
Alle grupper er steget mindre end sidste år. Medarbejdere uden chefansvar steg 
sidste år med 4,8 procent, mens cheferne steg med 3,7 procent og direktørlønnin-
gerne steg med 3,2 procent. Samlet set var lønudviklingen blandt djøfere på 4,2 
procent sidste år. I 2015 var den samlede lønstigning på 3,1, mens den var 3,3 i 
2014. Den samlede lønstigning er således lavere end den har været de seneste tre 
år. 

Figur 1: Årlig lønudvikling for privatansatte djøfere fordelt på stillingsgrupper. 2010-2017 
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Direktørernes lønstigning viser generelt større udsving år for år end de øvrige 
grupper og et år, med stor løntilbageholdenhed, er normalt blevet efterfulgt af en 
pæn stigning året efter og omvendt, derfor var det også ventet, at lønudviklingen 
blandt direktører er lavere end sidste år. Bortset fra sidste år har direktørernes 
lønstigninger i en årrække været meget afdæmpede. I den forbindelse skal det 
bemærkes, at direktørgruppen dels er den mindste i antal – og nok også den 
mindst homogene gruppe. Det betyder, at lønstigningen blandt direktører er mere 
påvirkeligt af forskydninger i besvarelserne ift. direktørniveau, branche, virksom-
hedsstørrelse mv. end lønstigningen for de øvrige grupper.   

Lønstigninger efter anciennitet 
Det er normalt, at djøferne stiger forholdsvis meget i løn de første 8-10 år på ar-
bejdsmarkedet i takt med at de får større erfaring og flere kompetencer. Djøfere 
uden chefansvar er da også dem, der er steget mest i løn procentuelt. Lønnen er 
som nævnt steget mindre i år end sidste år, men lønudviklingen ligger kun lidt un-
der niveauet i 2014 og 2015.  

Figuren herunder viser, hvor store lønstigningerne blandt kandidater uden chefan-
svar har været det seneste år – alt efter hvilken anciennitet man har som færdig-
uddannet kandidat. 

 

Figur 2: Stigning i gennemsnitsløn 2016-2017 opdelt efter kandidatår.           
Privatansatte kandidater uden chefansvar. 
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Som nævnt er det normalt de unge kandidater, der får den største lønstigning, og 
det er også tilfældet i år, hvor lønnen til de yngste kandidatårgange er steget med 
godt 8 pct. Det skal bemærkes, at figuren kun viser djøfere uden chefansvar. En 
del af djøferne, typisk med mere end 6-7 års kandidatanciennitet, henter pæne løn-
stigninger i form af avancement til chef- og direktørstillinger, og disse lønstigninger 
fremgår ikke af figuren.  

Stigning i realløn 
Udviklingen i forbrugerpriserne (inflationen) er steget fra 0,0 pct. sidste år til 1,6 
pct. det seneste år (fra september 2016 til september 2017). De observerede løn-
stigninger udhules derfor i år af stigende priser, men for både chefer og medarbej-
dere uden chefansvar er lønstigningerne større end inflationen, så reallønnen sti-
ger stadig.  

Begyndelsesløn og ledighed 
En nyuddannet djøfer i den private sektor går fra kandidateksamen og ud til en løn, 
der typisk ligger på 37.500 kr. om måneden. Det er 1.000 kr. højere end den typi-
ske begyndelsesløn sidste år, og også højere end niveauet de forrige år.  

Sidste år steg begyndelseslønningerne for første gang siden den økonomiske krise 
satte ind omkring 2008. I en lang periode har begyndelseslønningerne ligget på 
stort set samme niveau. Dette års stigning viser dermed igen, at de nyuddannede 
får en højere løn end tidligere. 

Figur 3: Begyndelseslønninger 2007-2017 for nyuddannede Djøf-kandidater ansat i den 
private sektor (ekskl. advokatbranchen) 
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I juni 2017 lå den gennemsnitlige ledighed blandt djøfere, der er dimitteret inden for 
det seneste år, på 19,0 procent, svarende til at 1.140 fuldtidsbeskæftigede nyud-
dannede djøfere var ledige. Antalsmæssigt er ledigheden blandt nyuddannede 
steget med 21 personer. Til gengæld er dimittendledigheden målt i ledighedspro-
cent faldet fra 22,5 procent i 2016 til 19,0 procent i 2017. Arbejdsmarkedet har 
altså været i stand til at ”opsluge” en meget stor del af den ekstraordinært store 
mængde dimittender, der er dimitteret det seneste år. Ligesom den generelle le-
dighedsprocent, er dimittendledigheden på det laveste niveau, der er målt de se-
neste fem år. 

Det er universitetsøkonomerne, der får de højeste begyndelseslønninger, typisk 
42.000 kr. De nyuddannede universitetsøkonomers løn ligger dermed ca. 4.900 kr. 
over begyndelseslønnen til handelshøjskoleøkonomerne og omkring hhv. 4.600 og 
5.800 kr. over juristernes og de samfunds- og forvaltningsuddannedes begyndel-
sesløn. 

Figur 4: Typisk begyndelsesløn (median) for Djøf-kandidater. September 2017. 

 

Det hænger blandt andet sammen med, at universitetsøkonomerne bliver ansat i 
de brancher, hvor lønningerne er højest. Branchemæssigt er de private lønninger – 
ligesom det har været tilfældet de tidligere år – højest i biofarma/biotek/medicinal-
branchen og finanssektoren, hvor de nye kandidater, der typisk er økonomer, har 
begyndelses lønninger, som på begge områder typisk ligger over eller på 41.700 
kr. om måneden. 

Der er også geografiske forskelle i begyndelseslønningerne. Den typiske begyn-
delsesløn i en virksomhed i region hovedstaden ligger i år på 38.500 kr., mens den 



5 

med 35.500 kr. i typisk begyndelsesløn er 3.000 kr. lavere i virksomheder i provin-
sen. De fleste job til nyuddannede er i hovedstaden. Godt 70 procent af de nyud-
dannede, der indgår i statistikken, har fundet jobbet i hovedstaden, mens knap 30 
procent er i job i provinsen. 

Der har i forhold til den offentlige sektor traditionelt være tale om højere lønninger i 
den private sektor. Med de hævede begyndelseslønninger for de privatansatte, er 
denne forskel blevet cementeret. En nyuddannet statsansat fik i september typisk 
godt 32.500 kr. pr måned – altså ca. 5.000 kr. mindre end den typiske begyndel-
sesløn for en privatansat.  

 

Tabel 1: Privatansatte djøferes løn inkl. pension. Udvalgte chef- og direktørstillinger.      
Kandidater. September 2017 

  Bruttoløn 

Stilling 
Gennem-

snit 
Nedre 
kvartil Median 

Øvre 
kvartil 

Adm. direktør 153.993 90.384 120.333 166.167 

Direktør 113.994 82.809 100.167 130.312 

Underdirektør 113.193 91.846 108.614 123.302 

Vicedirektør 130.799 89.208 117.459 151.074 

Økonomidirektør 123.482 83.438 107.650 150.582 

Afdelingschef 82.531 69.833 80.000 91.167 

Afdelingsleder/sektionschef 68.138 55.575 65.637 80.467 

Analysechef 78.114 63.392 71.875 83.025 

Business Development Manager 62.540 51.520 60.000 72.275 

Chefkonsulent 61.855 54.183 60.975 66.950 

Human Ressource manager 77.636 63.336 73.709 91.525 

Kommunikationschef 72.496 61.225 71.384 81.104 

Manager 63.108 53.100 62.130 72.450 

Marketingchef 62.037 48.648 62.724 74.713 

Produktchef 57.804 45.900 53.667 69.250 

Projektchef 72.743 57.461 70.000 80.242 

Salgschef 77.260 56.000 68.000 80.360 

Sekretariatschef 71.711 62.546 70.000 77.446 

Senior manager 75.911 67.045 74.667 85.137 

Teamchef/Teamleader 62.914 50.668 60.877 71.021 

Økonomichef 75.918 60.998 75.000 87.610 

Kilde: Djøf Privats lønstatistik 2017 
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Tabel 2: Privatansatte djøferes løn inkl. pension. Udvalgte stillinger blandt medarbejdere 
uden chefansvar. 
Kandidater. September 2017 

  Bruttoløn 

Stilling 
Gennem-

snit 
Nedre 
kvartil Median 

Øvre 
kvartil 

Account manager 53.910 38.120 47.650 58.456 

Advokat (ansat) 72.876 64.707 71.000 81.505 

Analytiker 50.122 40.747 45.711 56.417 

Business Analyst 47.338 40.321 45.282 53.663 

Business Controller 49.844 42.001 48.400 55.806 

Compliance officer 59.437 48.000 58.800 69.699 

Controller 48.495 40.000 47.723 54.895 

Forretningsudvikler 55.249 44.576 50.850 63.690 

Fuldmægtig/økonom/jurist 47.574 38.478 45.000 54.692 

HR Business Partner 57.761 44.634 55.751 69.167 

IT-konsulent 53.546 41.177 50.367 61.733 

Key Account Manager 65.365 45.300 56.200 78.333 

Kommunikationsmedarbejder 41.301 35.000 39.917 45.130 

Konsulent (HR/personale) 44.816 35.200 41.810 54.286 

Konsulent (juridisk) 50.785 42.538 48.550 57.187 

Konsulent (økonomisk) 51.036 41.501 47.000 55.882 

Konsulent (øvrige) 48.088 39.291 46.167 54.763 

Managementkonsulent 58.350 45.725 54.653 66.576 

Marketingkonsulent 42.379 35.560 41.440 48.792 

Portefølje Manager 86.479 58.450 74.967 95.999 

Projektleder 49.574 39.213 47.949 56.847 

Revisor 45.757 33.700 43.695 55.543 

Senioranalytiker 63.558 53.921 62.250 69.900 

Seniorkonsulent 57.038 47.725 55.050 63.338 

Kilde: Djøf Privats lønstatistik 2017 

 
 
 

 

 

 

Fakta: 

Lønstatistikken 2017 bygger på besvarelser fra 9.216 privatansatte Djøf-medlemmer. Til undersøgel-
sen var i alt inviteret 22.538 medlemmer, svarprocenten er altså 41 procent. 

Lønningerne i statistikken og i ovennævnte er opgjort brutto, dvs. inkl. pension og bonus. I beregnin-
gerne indgår udelukkende medlemmer med en kandidatgrad. 


