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Lønforskel mellem kvinder og mænd 
 

Kvinder halter bagefter på løn 
 

Selvom Danmark internationalt set klarer sig godt, når det kommer til ligestilling, er der en mar-

kant forskel på lønindkomsten for kvinder og mænd i Danmark. Noget af forklaringen bunder i, 

at flere kvinder arbejder færre timer, og at mænd oftere befinder sig i lederstillinger. Men selv 

når man tager højde for det, halter kvinderne bagefter. Særligt kvinder med en mellemlang vi-

deregående uddannelse tjener mindre end mænd med en tilsvarende uddannelse. Lønforskel-

lene kan blandt andet forklares med, at mænd og kvinder arbejder i forskellige typer job, og at 

der er forskelle på lønnen i forskellige fag. 

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 19. maj 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• Når man ser helt overordnet på de mænd og kvinder, der arbejder i Danmark, halter 
kvinderne efter mændene på lønningssedlen. I gennemsnit tjener kvinder 75 pct. af den 
løn, mændene tjener. 
 

• De kvinder, som halter mest efter mændene, er kvinder med en mellemlang videregå-
ende uddannelse. De tjener 69 pct. af den løn, som mænd med en MVU tjener. 

 

• Tager man højde for arbejdstid, bliver forskellene lidt mindre. Fuldtidsarbejdende kvinder 
tjener i gennemsnit 80 pct. af den løn, som fuldtidsarbejdende mænd gør. 

 
• Ser man kun på ledere, der arbejder fuldtid, tjener kvinder i gennemsnit næsten 83 pct. 

af den løn, som mændene tjener. Ledende kvinder med akademisk baggrund ligger løn-
ningsmæssigt lidt tættere på mændene end ledende kvinder med en anden uddannel-
sesbaggrund. 
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Kvinder med mellemlang videregående uddannelse halter mest efter 

I internationale sammenligninger scorer Danmark ofte højt på forskellige ligestillingsparametre. Det 

skyldes bl.a., at vi har et udbygget velfærdssamfund med børnehaver og fritidsordninger, der gør det 

muligt for mange mødre at arbejde. Faktisk er andelen af mænd og kvinder, der har et arbejde, stort set 

den samme i Danmark. 

 

Ser man derimod på løn, er forskel der større forskel på mænd og kvinder. SFI har i flere rapporter vist, 

at lønforskellen mellem mænd og kvinder ligger på omkring 17-18 procent, at denne forskel har været 

relativt uforandret gennem de sidste 35 år.1 

 

I denne analyse ser vi på den månedlige lønindkomst for mænd sammenlignet med kvinder på forskellige 

uddannelsestrin. Vi har sammenlignet, hvad 40-årige kvinder og mænd fik i løn i marts måned 2015.   

Lønindkomsten omfatter både A- og B-lønindkomst, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og personale-

goder, men ikke pension. Det skal understreges, at de mænd og kvinder, der indgår i analysen, varetager 

meget forskellige job og stillinger. Det er altså ikke mænd og kvinder i samme typer stillinger, der sam-

menlignes her – men arbejdende mænd og kvinder generelt i Danmark. 

 

Når man ser helt overordnet på de mænd og kvinder, der arbejder i Danmark, halter kvinderne generelt 

efter mændene på lønningssedlen – uanset hvilken uddannelse de har. Det ses af figur 1. I gennemsnit 

tjener kvinder 75 pct. af den løn, mændene tjener. Akademiske kvinder ligger tættere på mændene inden 

for samme uddannelsesgruppe. Akademiske kvinder tjener nemlig godt 76 pct. af akademiske mænds 

løn, mens ufaglærte kvinder kun tjener 72 pct. af den løn, som ufaglærte mænds gør. De kvinder, som 

halter mest efter mændene, er kvinder med en mellemlang videregående uddannelse. De tjener 69 pct. 

af den løn, som mænd med en MVU tjener. 

 

Figur 1. Relativ månedsløn for kvinder sammenlignet med mænd, marts 2015, 40-årige 

 

Anm.: Udtrækket dækker 40-årige danskere pr. januar 2015, der ikke er i gang med en uddannelse, men er ansat som lønmodtager. Fordelt på 

højeste fuldførte uddannelse ultimo 2014. 

Kilde: AE pba. DST-registerdata.  

                                                                 
1 Lisbeth Pedersen, forskningsleder, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, kommentar i Berlingske ”SFI: Ikke lige løn mellem mænd og 

kvinder”, 5. februar 2015. 
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Der er flere forklaringer på, at kvinder halter efter mænd målt på løn. En af forklaringerne er, at flere 

kvinder arbejder færre timer. I figur 2 er der udelukkende set på mænd og kvinder, som arbejder fuldtid. 

Det ses, at en del af lønforskellen forsvinder, når man tager de personer fra, som kun arbejder deltid. 

 

De fuldtidsarbejdende kvinder tjener i gennemsnit 80 pct. af den løn, som fuldtidsarbejdende mænd gør. 

Når man kun ser på fuldtidsansatte er der ikke forskel på, halter de ufaglærte kvinder ikke mere efter 

mændene end de akademiske kvinder. Kvinder med en mellemlang videregående uddannelse halter til 

gengæld stadig mest efter de mænd, som har tilsvarende uddannelseslængde. 

 

Figur 2. Relativ månedsløn for kvinder sammenlignet med mænd, marts 2015, 40-årige, fuldtid 

  

 
  
 

Anm.: Udtrækket dækker 40-årige danskere pr. januar 2015, der ikke er i gang med en uddannelse, men er ansat som lønmodtager. Fordelt på 

højeste fuldførte uddannelse ultimo 2014.Dækker fuldtidsansatte, dvs. mindst 160,33 arbejdstimer.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata.  

 

Stor forskel på, hvor meget kvindelige ledere halter efter på løn 

En del af ligelønsdebatten handler om lederstillinger. Ser man på, hvad lønforskellene i lederstillinger er, 

viser det sig, at der er stor forskel inden for de forskellige uddannelsesgrupper. Som figur 3 viser, er 

kvindelige ledere med lange videregående uddannelser dem, der halter mindst efter mændene sammen-

lignet med kvindelige ledere i de øvrige uddannelsesgrupper. Kvindelige ledere med akademisk bag-

grund tjener 83 pct. af den løn, som mandelige akademikere tjener. Kvindelige ledere med en MVU tjener 

derimod 68 pct. af den løn, som ledende mænd med en MVU tjener. I figur 3 og 4 er ufaglærte taget ud, 

da der er meget få ufaglærte kvindelige ledere. I gennemsnit tjener kvindelige ledere 80 pct. af den løn, 

som mandlige ledere tjener. 
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Figur 3. Relativ månedsløn for kvinder sammenlignet med mænd, marts 2015, 40-årige, ledere 

 

Anm.: Udtrækket dækker 40-årige danskere pr. januar 2015, der ikke er i gang med en uddannelse, men er ansat som lønmodtager. Fordelt på 

højeste fuldførte uddannelse ultimo 2014. Ledere er defineret som ansatte i DISCO-hovedgruppe 1. 

Kilde: AE pba. DST-registerdata.  

 
I figur 4 ser vi på de månedlige lønforskelle mellem de mænd og kvinder, der arbejder fuldtid. Igen for-

svinder lidt af lønforskellen. Som det ses af tabel 1 i bilag, arbejder hovedparten af både de mænd og 

kvinder, der har en lederstilling, dog fuldtid i forvejen. De kvindelige ledere, som har taget en mellemlang 

videregående uddannelse, og som arbejder fuldtid, tjener de 71 pct. af den løn, som mænd i tilsvarende 

situation gør, jf. figur 4. Ledende kvinder med en akademisk uddannelse tjener 83 pct. af den løn, som 

ledende mænd med akademisk baggrund gør. Ledende faglærte kvinder halter bagefter med 74 pct., 

mens ledende kvinder med en KVU halter bagefter med 83 pct. I gennemsnit tjener kvindelige ledere, 

der arbejder fuldtid knap 83 pct. af den løn, som mandlige ledere tjener. 

 

Figur 4. Relativ månedsløn for kvinder sammenlignet med mænd, marts 2015, 40-årige, fuldtid, 

ledere 

 

Anm.: Udtrækket dækker 40-årige danskere pr. januar 2015, der ikke er i gang med en uddannelse, men er ansat som lønmodtager. Fordelt på 

højeste fuldførte uddannelse ultimo 2014.Dækker fuldtidsansatte, dvs. mindst 160,33 arbejdstimer. Ledere er defineret som ansatte i DISCO-ho-

vedgruppe 1. 

Kilde: AE pba. DST-registerdata.    
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Bilag 

 

Tabel 1. Antal lønmodtagere i analysen 

Kvinder Alle Ledere Fuldtid Ledere & fuldtid 

  Antal pers.  

Grundskole 2.179 - 915 - 

Faglærte 9.462 188 4.496 163 

KVU 1.836 73 1.163 61 

MVU 8.822 242 4.572 213 

LVU 4.767 275 3.246 245 

      

Mænd Alle Ledere Fuldtid Ledere & fuldtid 

  Antal pers. 

Grundskole 3.420 - 2.046 - 

Faglærte 11.600 619 7.952 580 

KVU 2.334 227 2.070 217 

MVU 4.734 512 4.022 482 

LVU 4.634 616 3.838 581 

Anm.: Udtrækket dækker 40-årige danskere pr. januar 2015, der ikke er i gang med en uddannelse, men er ansat som lønmodtager. Fordelt på 

højeste fuldførte uddannelse ultimo 2014. Fuldtidsansatte er mindst 160,33 arbejdstimer. Ledere er defineret som ansatte i DISCO-hovedgruppe 1. 

Kilde: AE pba. DST-registerdata.  

 

 

 


