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Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 515 af 4. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stil-
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Spørgsmål 

Ministeren bedes oversende en tabel, der opgør den gennemsnitlige månedlige indkomst 

for hhv. sygeplejersker, folkeskolelærere, gymnasielærere, landmænd, social- og sundheds-

arbejdere, lastbilchauffører, politibetjente, mekanikere, smede, tømrer- og snedkerarbej-

dere og pædagoger, fordelt på topskattebetaler og ikke topskattebetaler inden for hver 

jobgruppe samt for alle lønmodtagere. 

 

Svar 

Fordeling af befolkningen på jobgrupper kan foretages på flere måder, som bl.a. kræver 

stillingtagen til, hvordan personer med flere jobfunktioner og personer med relativt lavt 

arbejdsomfang skal indgå i optællingen. 
 

Det er i det følgende valgt at afgrænse jobgrupperne på baggrund af oplysninger om 

jobfunktion fra Danmarks Statistiks lønregister. Lønregisteret omfatter lønmodtagere i 

den offentlige sektor1, samt den del af lønmodtagere i den private sektor, der er ansat i 

virksomheder med minimum 10 fuldtidsbeskæftigede2. Hvis en person har skiftet job eller 

haft flere jobs samtidig inden for et kalenderår, er det jobfunktionen med den højeste be-

skæftigelsesgrad3, der ligger til grund.  

 

Ansatte i landbrug- og fiskerisektoren er ikke indeholdt i lønstatistikken, og landmænd er 

derfor afgrænset som selvstændige med en branchekode indenfor landbrug i Danmarks 

Statistiks indkomstregister. 

 

Folkeskolelærere, der ikke betaler topskat, har en gennemsnitlig månedlig indkomst på ca. 

32.800 kr., mens folkeskolelærere, der er topskatteydere, har en gennemsnitlig månedlig 

indkomst på ca. 48.900 kr., jf. tabel 1.  

 

For alle lønmodtagere var den gennemsnitlige månedlige indkomst 28.700 kr. for ikke-

topskatteydere og 64.000 kr. for topskatteydere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dog foruden vederlagslønnede, særligt aflønnede, værnepligtige, ph.d.-studerende, visse timelærere og 

studentermedhjælpere. 

2 Lønregisteret kan indeholde privat ansatte i virksomheder med mindre end 10 fuldtidsansatte, hvis den enkelte arbejdsgi-

ver frivilligt har indberettet til statistikken. 

3 Beskæftigelsesgraden fortæller, hvor meget ansættelsesforholdet fylder i forhold til en fuldtidsansat (ansat i samme ansæt-

telsesforhold hele året) med værdien én. 
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Tabel 1. Gennemsnitlig månedlig indkomst for udvalgte jobfunktioner fordelt på, om de betaler top-

skat i 2017 
 

 
  Kr. Ikke topskatteyder Topskatteyder Alle 

Folkeskolelærere 32.800 48.900 34.100 

Gymnasielærere 33.600 50.400 39.900 

Landmænd 13.800 66.300 23.800 

Lastbilchauffører 31.700 47.900 33.400 

Mekanikere 29.600 51.500 32.300 

Politi- og fængselsbetjente 33.600 49.200 34.900 

Pædagoger 26.800 50.100 27.300 

Smede 30.700 50.700 32.900 

SOSU-assistenter/-hjælpere 24.300 51.700 24.900 

Sygeplejersker 31.900 50.500 33.600 

Tømrer- og snedkere 27.700 48.000 28.400 

Alle lønmodtagere 28.700 64.000 35.400 

Alle skattepligtige 19.200 64.600 23.900 
 

 

 
Anm.: Indkomsten er den personlige indkomst f ør f radrag af  arbejdsmarkedsbidrag. Danmarks Statistiks Lønregister ligger 
til grund f or udv ælgelsen af  jobf unktionsgrupperne. Lønregisteret omf atter lønmodtagere i den of f entlige sektor, dog f or-

uden v ederlagslønnede, særligt af lønnede, v ærnepligtige, ph.d.-studerende, v isse timelærere og studentermedhjælpere, 

samt lønmodtagere i den priv ate sektor dog med undtagelse af  ansatte i v irksomheder med mindre end 10 f uldtidsbeskæf ti-
gede og ansatte i landbrug- og f iskerisektoren. Det er personers primære jobf unktion i løbet af  året, der er v algt.  

Kilde: Egne beregninger på basis af  en stikprøv e på 33,3 pct. af  bef olkningen.  
 

 

Indkomsten er opgjort som den personlige indkomst før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 

og omfatter dermed anden skattepligtig indkomst end bare lønindkomsten, herunder 

eventuel skattepligtig overførselsindkomst. Tabellen omfatter dermed også ikke-fuldtids-

beskæftigede lønmodtagere, hvilket især er relevant for grupperne, der ikke betaler top-

skat. 


