
Prognose for lønudviklingen i 2022 
 
Denne vurdering af lønudviklingen for privatansatte IDA medlemmer bygger på følgende faktorer: 
 

1. De seneste 3 års gennemsnitlige lønudvikling, iflg. IDA’s lønstatistik.  
2. Det Økonomiske Råds (DØR) konstaterede lønudvikling, på arbejdsmarked generelt, de 3 

foregående år og forventningerne til det kommende år. 
3. Danmarks Statistik konstaterede inflation de 3 foregående år (årsgennemsnit PRIS112) og Det 

Økonomiske Råds forventningerne til det kommende år. 
4. Det seneste års gennemsnitlige lønudvikling iflg. Dansk Industris lønstatistik for ingeniører. 
5. Ledighed for ingeniører og cand.scient'er. 

 
 
Ad pkt. 1 – 4 
 

 2019 2020 2021 2022 
Gennemsnitlig 
lønstigning iflg. 
IDA’s lønstatistik 

 
4,0 % 

 

 
3,0 % 

            
4,3 % 

            
4,6 % 

prognose 
Lønudvikling iflg. 
Det Økonomiske 
Råd (DØR) 

 
2,5 % 

 

 
2,2 % 

 

 
2,6 % 

prognose 
 

            
2,9 %  

prognose 

Inflation iflg. 
Forbrugerprisindeks 
Danmarks Statistik 
og prognose fra Det 
Økonomiske Råd 

 
0,8 % 

 
0,4 % 

 

 
1,9 % 

            
1,4 % 

prognose  
 

Gennemsnitlig 
lønudvikling for 
ingeniører iflg. 
Dansk Industri * 

 
2,9 % 

 
2,2 % 

              
3,0 % 

                    
?  

 
* Dansk Industri beregner stigningen på baggrund af den stabile del af populationen i deres lønstatistik (DI 
beskriver deres metode således ”Stigningerne er beregnet med udgangspunkt i lønudviklingen for 
sammenlignelige medarbejdergrupper på identiske virksomheder. Stigningerne afspejler således 
lønudviklingen for den ”stabile” del af arbejdskraften”)  
Lønudviklingen i IDA’s statistik indeholder både stigninger i forbindelse med stillings skift internt i 
virksomheden og jobskifte til anden virksomhed. 
 
Ovenstående lønstigninger er for IDA’s statistik fra september til september og for Dansk Industris fra 
august til august. Tallene for inflation følger kalenderåret. 
 
BEMÆRK: Lønudvikling for enkeltårgange fremgår af tabel 1 i IDA’s lønstatistik. 
 
Over 80 % af lønreguleringerne gives i perioden fra januar til og med august. Det betyder, at statistikkerne 
stort set viser lønstigningen i året. 
 



Prognoserne vedrørende lønudvikling og inflation stammer fra DØR’s rapport om Dansk Økonomi, efterår 
2021. 
 
De Økonomiske Råd (DØR) ledes af et formandskab, der består af fire uafhængige økonomer. 
Medlemmerne af De Økonomiske Råd er repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, Danmarks 
Nationalbank, regering og interesseorganisationer. 
 
 
Ad. Pkt. 5 
 
Ledigheden for den samlede gruppe af ingeniører er i december 2021 på 1,8 % mens den for 
cand.scient'erne er på 5,9 % 
 
Det er det laveste niveau post corona og det er et fald i ledighed for ingeniører på 1,7 procentpoint ift. 
December 2020, og 4,6 procentpoint for scient.er. 
 
I december 2019 lå ledigheden på 2,6 % for den samlede gruppe af ingeniører, mens den lå på 10,1 % for 
cand. scient’erne. 
 
Ledigheden er således nu betydeligt under det billede vi så, inden corona var på radaren. 
 
Generelle kommentarer: 
 
Den vigtigste parameter for lønudvikling er udbud og efterspørgsel.  
 
Den historiske lønudvikling tegner et billede af en tydelig sammenhæng mellem lave lønstigninger og høj 
ledighed, og vice versa  
 
De seneste år har vi oplevet en meget pæn reallønsfremgang, da inflationen har ligget lavt. Den meget lave 
inflation har ikke bremset lønningerne for IDA’s medlemmer, hvilket må tilskrives den lave ledighed.  
 
Da inflationen nu er steget samtidig med at efterspørgslen på arbejdskraften fra IDA’s medlemmer er stor, 
er det vores forventning, at vi ser ind i stigende lønninger i forhold til de seneste år. 
 
Følgende bemærkes fra DØR’s rapport om Dansk Økonomi, efterår 2021.: 
 
Umiddelbart før udbruddet af pandemien befandt økonomien sig i en begyndende højkonjunktur. Med det 
hurtige omsving efter genåbningen ventes dansk økonomi at vende tilbage hertil de kommende år. 
 
Dansk økonomi er kommet hurtigt tilbage ovenpå mere end et år præget af covid-19-pandemien. Den 
samlede aktivitet nåede i andet kvartal 2021 for første gang siden pandemiens udbrud over niveauet 
umiddelbart før pandemien. 
 
Konklusion: 
Ovenstående gør det realistisk at forvente lønstigninger for IDA’s privatansatte medlemmer på 
gennemsnitlig 4,6 % i 2022. 
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Bilag: Pejlemærker for dansk økonomi, januar 2022 – Akademikerne, AC 


