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ANALYSE 23. november 2021 

 

Der er fortsat betydelige kønsmæssige niveauforskelle på lønninger på det private arbejds-

marked. Det gælder også for akademikerne i DM, og vi analyserer derfor her disse lønforskelle 

på baggrund af det udsnit af DM’s medlemmer, der har deltaget i lønundersøgelsen i oktober 

2021. 

  

 

• Den ikke-korrigerede lønforskel mellem mænd og kvinder er steget med ét pro-

centpoint siden 2019. 

• Forskellen er nu på ca. 9.600 kroner, hvilket svarer til 16,9 pct. af mændenes løn. 

• Af det kan 10,9 pct. forklares af forskelle i bl.a. uddannelsesvalg og branche. 

• De resterende 6,0 pct. kan ikke forklares, og skyldes en kombination af andre vari-

able eller eventuel kønsbaseret diskrimination. 

• Kun én ud af fem har en åben samtale om løn på deres arbejdsplads. 

 

  

Analysen er udarbejdet i november 2021 

af Julius Gotthardt Møller og Martin Ærbo 

Vesterbæk fra DM. Analysen anvender tal 

DM’s lønundersøgelse. 

Hvis du har spørgsmål til analysen, kan du 

kontakte DM’s analyseafdeling på ana-

lyse@dm.dk. Hvis du har spørgsmål til 

brug af analysen i pressen, kan du kon-

takte DM’s pressevagt på 29 11 60 80.

mailto:analyse@dm.dk
mailto:analyse@dm.dk
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I denne analyse kigger DM nærmere på svarene på lønundersøgelsen fra oktober 2021 fra de 

privatansatte medlemmer, der repræsenterer denne DM-medlemsgruppe. Der fokuseres ude-

lukkende på beskæftigede akademikere uden ledelsesansvar, hvor akademikere her defineres 

som medlemmer med en kandidat eller ph.d.-grad. 

Deler vi denne gruppe op efter køn, ses det at den gennemsnitlige løn for mændene ligger på 

56.911 kr., mens den for kvinderne ligger på 47.283 kr. Forskellen på 9.627 kr. betyder, at 

kvindelige akademikere i det private i DM tjener 16,9 procent mindre end deres mandlige 

kollegaer. I tabel 1 nedenfor vises de forskellige lønniveauer og forskelle.  

 Mænd Kvinder Forskel 

Antal personer 518 1.046 528 

Gennemsnitlig bruttoløn 56.911 47.283 -9.627 

Indeks, mand = 100 100 83,1 -16,9 

 

Forskellen på de simple gennemsnit giver dog ikke et retvisende billede af en evt. lønforskel, 

der udelukkende kan tilskrives køn, da de to grupper muligvis adskiller sig af andre årsager 

end ved deres køn. Er det fx tilfældet, at forholdsmæssigt flere mænd har en ph.d. end kvinder, 

skal en del af lønforskellen naturligvis tilskrives denne forskel, såfremt sådan en forskel – uaf-

hængigt af køn - har indflydelse på lønninger. Andre eksempler kan være faktorer såsom ud-

dannelse, erfaring, branche, etc. Forskellen på de simple gennemsnitlige lønninger blandt 

mandlige og kvindelige akademikere i det private i tabel 1 henvises derfor herefter til som den 

’ikke-korrigerede’ lønforskel.  
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Analysen tager udgangspunkt i DM’s lønundersøgelse fra oktober 2021, hvor alle DM’s privat-

ansatte medlemmer blevet spurgt ind til deres løn. Af dem har vi kun brugt  

Som nævnt, bliver man nødt til at korrigere for de faktorer, der, uagtet køn, påvirker lønni-

veauet, idét det ellers kan være disse faktorer, der driver forskellen i de simple gennemsnitlige 

lønniveauer mellem mænd og kvinder – et stykke hen ad vejen i hvert fald. 

I denne analyse, kigger vi derfor nærmere på lønforskellen for mandlige og kvindelige akade-

mikere i det private efter at have korrigeret for timetal, anciennitet, uddannelsens hovedom-

råde, branche, region og hvorvidt medlemmet har en ph.d. Den statistiske analyse er imple-

menteret ved hjælp af den såkaldte Blinder-Oaxaca Decomposition. De væsentlige resultater 

er vist i figur 1. 

 

Når der er taget højde for forskelle mellem de to grupper langs disse parametre, kan 6.222 af 

de 9.627 kr. forskel forklares, mens de resterende 3.405 kr. ikke kan forklares. Med andre ord, 

svarer det til at 10,9 procentpoint af de 16,9 procents forskel kan forklares af de førnævnte 

faktorer, mens de resterende 6,0 procentpoint ikke kan. At en stor del af det ikke-korrigerede 

lønspænd kan forklares af de faktorer, vi har korrigeret for i analysen, afspejler, at de to grupper 

adskiller sig, når man måler på disse parametre – og at disse samtidig påvirker lønniveauet. 

Der kigges i afsnit 2.3. nærmere på de specifikke parametre hvorved mændene og kvinderne 

adskiller sig, og som samtidig udgør faktorer, der påvirker lønniveauet. 

De 3.405 kr. eller 6,0 procent lavere løn blandt de kvindelige akademikere i det private, der 

ikke kan forklares, afspejler både de faktorer, som vi ikke har det datamæssige grundlag for at 

korrigere for, og den kønsmæssige diskrimination, der evt. måtte eksistere. Når vi efter at have 

taget højde for forskelle i timetal, anciennitet, uddannelsens hovedområde, branche, region 

og hvorvidt medlemmet har en ph.d. eller ej, på tværs af de mandlige og kvindelige 
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akademikere DM’ere i det private, og kvindernes løn stadig ligger 6,0 procent under deres 

mandlige kollegaers, er der tegn på, at køn stadig spiller en rolle for lønniveauet. 

DM har lavet samme analyse af mandlige og kvindelige medlemmers løn siden 2019, såfremt 

de var beskæftigede akademikere uden ledelsesansvar og ansatte i det private. Til sammen-

ligning har vi derfor i figur 2 tilføjet de sidste to års resultater, der viste et ikke-korrigeret løn-

spænd på 15,9 og 16,5 procent for hhv. 2019 og 2020. 

 

Det uforklarede lønspænd mellem mandlige og kvindelige akademikere i det private er altså 

steget med to procentpoint siden 2019. Dette er dels drevet af et lidt større ikke-korrigeret 

lønspænd og dels af, at lidt mindre af dette spænd i 2021 kan forklares ved de observerbare 

forskelle mellem grupperne, som også blev korrigeret for i 2019. Dette er på trods af, at vi i 

både 2020 og i 2021 har tilføjet en ekstra forklarende variabel, region, til de faktorer, vi korri-

gerer for. 

Ved hjælp af en lineær regressionsmodel kan man få en indikation af, hvilke af de førnævnte 

faktorer, der er vigtige for at forklare den del af lønforskellen, der kan forklares. Dvs. hvilke 

faktorer der betydeligt påvirker privatansatte akademikeres løn – uafhængigt af køn og der-

med uden at udtrykke nogen form for diskrimination. 

Ifølge regressionsanalysen hænger forskelle i lønniveauer i høj grad sammen med, hvilke bran-

cher folk arbejder i og hvilket hovedområde, de er uddannet indenfor. Grunden til at en stor 

del af det ikke-korrigerede lønspænd kan forklares er, at mænd og kvinder ikke fordeler sig 

ligeligt på tværs af brancher og uddannelser, og idét kvinder generelt er overrepræsenteret i 

brancher og uddannelser med lavere lønniveauer og underrepræsenteret i det modsatte, er 

en del af lønspændet altså forklarligt med observerbare forskelle mellem grupperne. 
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Fx er lønningerne i branchen kultur og fritid generelt betydeligt lavere end andre, mens løn-

ningerne i branchen IT og tele er højere. Da der er forholdsmæssigt flere kvinder i førstnævnte 

og forholdsmæssigt færre i sidstnævnte, vil dette betyde et lønspænd mellem kønnene, der 

skal tilskrives disse forskelle mellem grupperne og ikke køn. 

Kigger man på hvilke hovedområder folk er uddannet indenfor, ses det at naturvidenskab og 

teknisk videnskab hænger sammen med betydeligt højere lønninger end bland folk med en 

humanistisk uddannelse. Der er blandt DM’s medlemmer med humanistisk baggrund for-

holdsmæssigt flere kvinder, mens der er forholdsmæssigt flere mænd blandt medlemmerne 

med teknisk eller naturvidenskabelig baggrund, og disse faktorer er derfor også vigtige dele 

af den forklarede lønforskel. Ligeledes betaler det sig at have en ph.d., og også her findes en 

del af den forklarede lønforskel, idét forholdsmæssigt flere mænd end kvinder har en ph.d. 
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En forklaring på den fortsat ulige løn mellem mænd og kvinder kan skyldes en manglende 

åbenhed om lønniveauer. Mænd og kvinder er enige, når det kommer til, hvor åbent de føler 

man taler om løn på deres arbejdspladser. Det de er enige om, er dog at kun hver femte er 

helt eller overvejende enig i, at de taler åbent om løn på deres arbejdsplads.  Omvendt svarer 

er tre ud af fem, at de ikke taler åbent om løn på deres arbejdsplads. 

Sammenhængen til ligeløn ligger i, at det til en lønforhandling kan være svært at kræve en 

markant lønstigning, hvis man ikke kender det generelle niveau på arbejdspladsen. Hvis en 

arbejdsgiver derfor giver alle den samme lønstigning – uanset om det er i kroner eller procent 

– så indhenter kvinderne ikke mændene, så længe deres udgangspunkt er lavere. Havde man 

dog en åben snak om løn på arbejdspladsen, ville det blive tydeligt, at lønningerne har en 

slagside.  
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Statistikken er udarbejdet af DM’s sekretariat og bygger på de oplysninger, som privat-

ansatte medlemmer har givet DM i løbet af oktober 2021. 

I alt blev 8.797 privatansatte medlemmer spurgt om deres månedsløn i september 2021 

og heraf har 2.610 svaret ved fristens udløb, hvilket giver en svarprocent på 29,7 pro-

cent. 

I besvarelserne indgår bl.a. bachelorer og medlemmer, som har oplyst, at de har fået nyt 

job uden for privatområdet. Disse personer indgår ikke i privatlønstatistikken, og derfor 

er selve grundlaget for statistikken på 1.988 personer. For at kunne gennemføre den 

statistiske analyse i dette notat, blev stikprøven yderligere reduceret til 1.564 personer, 

der udelukkende udgøres af beskæftigede akademikere uden ledelsesansvar. 

Af hensyn til den statistiske nøjagtighed og anonymitet er gennemsnittet for grupper 

med mindre end fem besvarelser ikke medtaget. Desuden er følgende retningslinjer 

fulgt i forbindelse med anonymisering: 

- Gennemsnitstal og fraktiler vises kun, hvis antallet af svar er mindst fem 

- Median vises kun, hvis antallet af svar er mindst 10 

- 25 procent og 75 procent-fraktiler vises kun, hvis antallet af svar er mindst 20 

- 90 procent-fraktil vises kun, hvis antallet af svar er mindst 50. 

I lønstatistikken for privatansatte medlemmer bruger DM konsekvent bruttoløn. Brutto-

lønnen er udbetalt løn i september inklusive arbejdsgiverbidrag til eventuelle pensions-

ordninger, herunder bidrag til ATP og ferietillæg. Ferietillægget bliver beregnet som 1 

procent af lønnen. For de medlemmer der har angivet, at de har modtaget en bonus i 

løbet af det seneste år, er værdien af den bonus delt med 12 og lagt oven i månedsløn-

nen.  


