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PÆNE STIGNINGER I 
LØNSTATISTIKKEN 
Økonomi. Elektrikerne er så nogenlunde tilbage på sporet med 
lønudviklingen. Men efterslæbet fra tidligere er endnu ikke hentet ind

4 E L E K T R I K E R E N   8 · 2 0 1 8

TEKST: OLE TUE HANSEN, 
FORBUNDSSEKRETÆR
ILLUSTRATION: COLOURBOX M.FL.

Endelig ser det ud til, at opsvinget i samfundet har 
fået rystet krisen af sig, og lønudviklingen så småt 
er kommet ind i et normalt leje. Forbundets lønsta-
tistik for 2018 indikerer en rimelig lønudvikling de 
fleste steder. 

Den gennemsnitlige udvikling for hele landet 
viser en fremgang på 2,84 procent svarende til en 
lønstigning på 5,65 kroner. Lønudviklingen er der-
med kommet ind i et mere normalt leje. Men de 
senere års stagnation er ikke indhentet. 

Den mest markante lønudvikling er sket i ho-
vedstadsområdet. Her ligger den gennemsnitlige 
lønstigning på 4,9 procent, svarende til godt ti kr. 
mere i timen. 

Et paradoks
Det har været et paradoks, at branchen har sig-
naleret fremgang år efter år uden, at det er slået 
igennem på lønningerne. Det ser nu endelig ud til, 
at der er kommet lidt gang i stigningerne, når de 
gøres op med årets resultat i lønstatistikken. Nu 
skal momentum bare fastholdes, og det tabte skal 
indhentes. 

Med de vedholdende positive signaler, der har 
været i branchen, især siden 2015, var forventnin-
gen, at lønudviklingen ville komme i gang i 2017. 
Men meget overraskende viste lønstatistikken for 
2017 en stagnation af lønnen, så der faktisk var tale 
om reallønsnedgang. 

Derfor iværksatte forbundet en lønkampagne 
for 2018. Om det er kampagnen eller et samspil af 
flere forhold er ikke til at sige, men med en lønud-
vikling på 2,8 procent er stagnationen i det mind-
ste afløst af lidt fremgang. 

Andre ligger højere
Men desværre er det langt fra nok set i forhold til 
sammenlignelige brancher. Det fremgår af Dansk 
Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik for tredje 
kvartal 2018, at delområdet ”Bygningsinstallation” 
(under ”Bygge- og anlægsvirksomheder”) har en 
gennemsnitlig lønstigning på 3,2 procent. 

Der er altså stadig et stykke op til sammenlig-
nelige brancher. Som det fremgår i denne oriente-
ring, kan der dog spores en positiv tendens, når der 
alene ses på installationsområdet. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4%

3%

2%

1%

0%

LØNREGULERING I PROCENT



Dansk El-Forbunds Lønstatistik 2018 omfatter 
oplysninger modtaget fra 10.374 medlemmer, 
svarende til 56 procent af medlemmer i arbejde. 
Det er en meget høj tilbagemeldingsfrekvens, 
som signalerer opbakning fra medlemmerne til 
at opnå en valid og troværdig lønstatistik.

Installation
På installationsområdet kan vi konstatere, at 
meget få personer har oplyst en timeløn på un-
der 170 kroner. Vi må derfor anse det som helt 
usædvanligt og af særlige årsager, hvis der på 
Elektrikeroverenskomstens område aflønnes 

E L E K T R I K E R E N   8 · 2 0 1 8  5

 08  :  10  ELE K TRIKEREN  4 7

Bornholm 
Timeløn: 194,85 kr.
Stigning: 5,47 kr.
Procentuel stigning: 2,89

Fyn
Timeløn: 200,37 kr.
Stigning: 3,91 kr.
Procentuel stigning: 1,99

København
Timeløn: 221,22 kr. 
Stigning: 10,38 kr. 
Procentuel stigning: 4,92

Lillebælt
Timeløn: 197,66 kr.
Stigning: 5,93 kr.
Procentuel stigning: 3,09

Midtjylland
Timeløn: 193,06 kr.
Stigning: 2,51 kr.
Procentuel stigning: 1,32

Nordjylland
Timeløn: 197,81 kr.
Stigning: 6,39 kr.
Procentuel stigning: 3,34

Nordsjælland
Timeløn: 205,80 kr.
Stigning: 3,46 kr.
Procentuel stigning: 1,71

Sydjylland
Timeløn: 198,98 kr.
Stigning: 4,32 kr.
Procentuel stigning: 2,22

Storstrøm
Timeløn: 198,19 kr.
Stigning: 3,71 kr.
Procentuel stigning: 1,91

Vestsjælland
Timeløn: 209,55 kr.
Stigning: 3,00 kr.
Procentuel stigning: 1,45 

Østjylland 
Timeløn: 199,89 kr.
Stigning: 4,93 kr.
Procentuel stigning: 2,53

LØNSTATISTIK FORDELT PÅ DEF-AFDELINGER
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INSTALLATION 
TRÆKKER OP
De facto er mindstebetalingen for 
elektrikere 170 kroner i timen

Elektrikerfaget er formentlig det mest specia-
liserede håndværksfag af alle, og det er præget af 
et højt kompetenceniveau, som forventeligt burde 
medføre en placering i den øvre ende lønmæssigt 
inden for håndværksfag. Som det fremgår, er dette 
altså ikke helt tilfældet. 

Lønkampagne i 2019
Men det har forbundet sat sig for at ændre på ved 
at videreføre lønkampagnen i 2019. Målsætningen 
er, at elektrikerne skal honoreres med en løn, der 
svarer til branchens høje uddannelsesniveau. 

Med udgangspunkt i lønkampagnen for 2018, 
hvor det med årets lønstatistik nu er konstateret, 
at stagnationen er vendt til moderate lønstignin-
ger – men stadig ikke er tilfredsstillende for faget 
– skal lønkampagnen i 2019 bringe elektrikerne op 
på et rimeligt lønniveau, der modsvarer den spe-
cialisering og de kompetencer, som elektrikerne 
besidder. 

Det vil der blive informeret yderligere om i 
kommende numre af Elektrikeren og andre udgi-
velser.  



installationsområdet altså over 
arbejdsgivernes lønstatistik for 
Bygningsinstallation, der er op-
gjort til 3,2 procent. Til sammen-
ligning steg lønnen på instal-
lationsområdet i 2017 med 1,1 
procent.

Akkorder trækker op
For månedslønnede steg lønnen 
med 2,1 procent svarende til 214 
kroner i timen. Timelønnede 
steg med 2,6 procent svarende til 
198,50 kroner i timen. På akkord-
området steg udbetalingerne 
med 8,5 procent svarende til 244 
kroner i timen.

Det kan altså udledes, at det 
er akkordarbejdet, der trækker 
stigningen op på installations-
området, hvilket kommer til ud-
tryk ved, at den gennemsnitlige 
a conto-løn på akkord udgør 244 
kroner i timen mod en gennem-
snitlig timeløn på 198,50 kroner. 
Som det altid er tilfældet, viser 
det stor difference i lønnen ved 
at arbejde på akkord frem for 
timeløn – i 2018 en forskel på 
45,50 kroner: En oplagt inspira-
tion til at bruge retten til at ar-
bejde på akkord. 

Det er ikke et spørgsmål om 
at arbejde hurtigt, men en sport 
i at tilrettelægge sit arbejde mest 
muligt hensigtsmæssigt. Dansk 
El-Forbund og Tekniq opfordrer 
i fællesskab til, at alt arbejde, der 
egner sig til akkord, udføres i ak-
kord. En ren win-win-situation: 
Jo mere, elektrikeren tjener på 
akkord, jo større fortjeneste er 
der også til virksomheden. 

TJEK DEN LOKALE LØN
På forbundets hjemmeside def.dk kan du 
altid finde hovedtallene og andre tiltag 
vedrørende lønstatistik. Som noget nyt kan 
du sammenligne din personlige løn med 
andre på samme område, og du kan se, 
hvad andre får i goder ud over lønnen. 

under 170 kroner i timen og kan 
dermed fastslå, at de facto mind-
stebetalingen for elektrikere er 
170 kroner i timen. 

Det har den praktiske betyd-
ning, at overenskomstaftaler 
med udenlandske virksomheder 
skal have en minimumsløn på 
170 kroner. Det skal nævnes, at 
når det gælder garantibetalingen 
ved arbejde på akkord, er den 
personlige løn 174,75 kroner.

Samlet steg lønnen med 3,7 
procent på installationsområ-
det til en gennemsnitsløn på 
204,70 kroner. Isoleret set ligger 

Spørg i afdelingen hvordan det 
går til, og hvordan du kommer i 
gang, hvis du ikke har været på ak-
kord før.

Fald i industrien
For timelønnede på industriområ-
det er der – imod den øvrige ten-
dens – sket et fald i lønnen på 1,1 
procent. Det kan måske forklares 
med, at flere og flere bliver må-
nedslønnede. 

De månedslønnede steg med 
2,1 procent svarende til en timeløn 
på 207,30 kroner. De månedsløn-
nede udgør 54,5 procent af ansatte 
på industriens område i 2018 mod 
50 procent i 2017.

Akkord
Lønstatistikken for afsluttede ak-
korder er i skrivende stund endnu 
ikke afsluttet, men p.t. er der ind-
hentet oplysninger for akkorder, 
der andrager 196.076 timer med 
en gennemsnitsbetaling på 294,85 
kroner i akkordfortjeneste. En 
foreløbig stigning på 3,54 procent. 

Akkordstatistikken vil blive of-
fentliggjort på def.dk, straks den 
er afsluttet.

Det offentlige område
På det offentlige område er lønnen 
steget to procent til en timeløn 
på 193,80. I 2018 var der overens-
komstforhandlinger, hvilket kan 
have medvirket til, at der ikke har 
været givet mærkbare lønstignin-
ger ved lokalforhandling, men at 
der stort set kun er kommet den 
stigning, der fulgte af overens-
komstforhandlingen. 
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