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Uretfærdig løn 

Epinion har for FOA gennemført en befolkningsrundspørge om danskernes holdninger til lønnen hos 

to af FOAs faggrupper. Der blev gennemført 1.013 interviews med repræsentativt udvalgte danskere 

på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions 

Danmarkspanel. 

Interviewene er gennemført i perioden 18. februar – 24. februar 2017. 

Resultater: 

 57 procent af danskerne synes, at pædagogmedhjælperes løn er uretfærdig. 

 58 procent af danskerne synes, at social- og sundhedshjælperes løn er uretfærdig.  

 Danskerne mener i gennemsnit, at pædagogmedhjælpere bør have 3.072 kr. ekstra i løn om 

måneden, og at social- og sundhedshjælpere bør have 2.897 kr. mere.    
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Om undersøgelsen: 

Befolkningen er blevet bedt om at vurdere i hvilken grad, de synes, at den konkrete løn til 

pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter er retfærdig i forhold til deres opgaver og 

ansvar.  

De respondenter, der på spørgsmålet svarede, at lønnen i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke er 

retfærdig, blev også spurgt, hvor meget ekstra de to faggrupper bør have i løn om måneden.  

Respondenter, der svarede ”i nogen grad” og samtidig mente, at de to faggrupper bør få et ekstra 

beløb i løn hver måned, tæller i opgørelsen med til de, der synes at lønnen er uretfærdig (14 % for 

begge grupper). De, der svarede ”Ved ikke” eller ville give 0 kr. i lønstigning, er derimod ikke talt med.  

Der er dermed i alt 57 procent af danskerne, der synes pædagogmedhjælperens løn er uretfærdig1, og 

58 procent, der synes social- og sundhedsassistentens løn er uretfærdig2. 

Tabel 1. En pædagogmedhjælper tjener i gennemsnit 22.500 kr. om måneden før skat og 

pension. I hvilken grad synes du, at denne løn er retfærdig i forhold til de opgaver og det ansvar 

en pædagogmedhjælper har? 

 

  

 
1 140 svarer ”Slet ikke”, ”292 svarer ”I mindre grad” og 145 svarer ”I nogen grad OG vil give en lønstigning. Ud af 1013 besvarelser 

giver det 57 procent. 

2 143 svarer ”Slet ikke”, 296 ”I mindre grad” og 144 ”I nogen grad” OG vil give en lønstigning. Ud af 1013 besvarelser giver det 58 

procent. 
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Tabel 2. En social- og sundhedshjælper tjener i gennemsnit 24.600 kr. om måneden før skat og 

pension. I hvilken grad synes du, at denne løn er retfærdig i forhold til de opgaver og det ansvar 

en social- og sundhedshjælper har? 

 

Tabel 3. Hvor meget ekstra bør en pædagogmedhjælper efter din mening have i løn om 

måneden? Spørgsmålet blev stillet til de, der synes lønnen i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke er 

retfærdig. 

 

Tabel 4. Hvor meget ekstra bør en social- og sundhedshjælper efter din mening have i løn om 

måneden? Spørgsmålet blev stillet til de, der synes lønnen i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke er 

retfærdig. 
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Ekstra i løn i måneden - beregning af gennemsnit: 

Tabel 5. Hvor meget ekstra bør en pædagogmedhjælper/social- og sundhedsassistent efter din 

mening have i løn om måneden? 

Hvor meget ekstra bør en 

pædagogmedhjælper/social- og sundhedsassistent 

efter din mening have i løn om måneden? 

Gennemsnit 

Pædagogmedhjælpere 3.072 kr. 

Social- og sundhedshjælpere 2.897 kr. 

 

En del respondenter havde misforstået spørgsmålet og svarede, hvor meget de mente faggruppen 

samlet bør have i løn. Disse besvarelser samlede sig om gennemsnitslønnen (dvs. 22.000 kr) og ikke de 

ca. 3.000 kr., som ellers er den typiske besvarelse. De besvarelser, der samlede sig om 

gennemsnitslønnen, er derfor ikke taget med i beregningen, da det ville trække gennemsnittet kraftigt 

op. 

 


