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• Homoseksuelle kvinder tjener ca. 50.000 kroner mere end heteroseksuelle kvinder. 

Forskellen er dog kun 12.000 kroner, når man tager højde for uddannelse og ar-

bejde. 

• Homoseksuelle mænd tjener 50.000 kroner mindre end heteroseksuelle mænd. 

Når man tager højde for uddannelse og arbejde er forskellen mellem homoseksu-

elle og heteroseksuelle mænd på næsten 77.000, hvilket svarer til 15 pct. 

 

  

Analysen er udarbejdet i februar 2022 af 

Julius Gotthardt Møller og Martin Ærbo 

Vesterbæk fra DM. Analysen anvender tal 

fra Danmarks Statistik. 

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
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I denne analyse ser vi på forskellen i indkomst mellem homoseksuelle og heteroseksuelle, på 

baggrund af indkomstregistret fra Danmarks Statistik. Vi ser kun på den gifte del af befolknin-

gen, fordi kønnet på ens partner er den bedste proxy for seksualitet. Analysen er desuden lavet 

separat for mænd og kvinder, for isolere seksualitetsbestemt lønforskel fra kønsbestemt løn-

forskel. Ud over det, dækker analysen hele befolkningen, uanset uddannelse og tilknytning til 

arbejdsmarkedet.  

 

Homoseksuelle mænd tjener i gennemsnit 50.300 kroner mindre om året end heteroseksuelle 

mænd, mens homoseksuelle kvinder tjener 49.300 krone mere end heteroseksuelle. Det sva-

rer til en forskel på hhv. 10 og 14 procent, der dog går i hver sin retning. 

 

 

Det er dog ikke tilstrækkeligt, blot at se på den gennemsnitlige indkomst, da der er forskelle i 

bl.a. uddannelsesniveau, bopæl og branche. Derfor har vi justeret de homoseksuelles indkomst 

ud fra en række variable, for at få et indkomstniveau, der er sammenligneligt med de hetero-

seksuelles. Fordi både de homoseksuelle mænd og kvinder bredt set er bedre stillet på de de-

mografiske variable vi har udvalgt, resulterer det i et lavere indkomstniveau, når de er justeret. 

For de homoseksuelle mænd giver det en indkomst, der ligger yderligere 26.500 kroner under 

de heteroseksuelle mænds, hvor de for kvinderne mindsker forskellen fra 14 pct. til 3 pct., hvil-

ket svarer til en forskel i indkomst på 11.800 kroner om året. 
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Den lønforskel, der er tilbage, når man har justeret for demografi, er det der kaldes den ufor-

klarede del. Denne del kan enten skyldes reel diskrimination eller forhold der ikke er taget med 

i analysen her. For mænd er den uforklarede del på 76.800 kroner, mens den for kvinder er på 

11.800 kroner. En stor del af lønforskellen mellem homoseksuelle og heteroseksuelle kvinder 

skyldes således en forskellig fordeling på en række demografiske variable. Omvendt bliver løn-

forskellen mellem homoseksuelle og heteroseksuelle mænd større, når man justerer indkom-

sten. Enten skyldes det, at der er nogle meget centrale forhold, der afgør løn for homoseksuelle 

mænd specifikt, som vi ikke har taget med her, eller at der er en høj grad af diskrimination mod 

homoseksuelle mænd, som vi ikke ser for kvinder. 
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Statistikken bygger på data fra Danmarks Statistik fra fire registre: Befolkning (BEF), Fær-

diggjort uddannelse (UDDF), Indkomst (IND) og Arbejdsklassifikation (AKM). BEF og 

UDDF er begge opdateret i 2020, mens IND og AKM er fra 2019. 

Analyseudvalget er begrænset til gifte (enten i ægteskab eller registreret partnerskab) 

personer, hvis uddannelse, stilling, branche og kommune var repræsenteret på tværs af 

køn og seksualitet. Seksualitet er i mangel af bedre, defineret ud fra, hvorvidt en person 

har samme juridiske køn som deres partner. 

Det giver et analyseudvalg på: 

- 1.042.154 heteroseksuelle kvinder 

- 7.790 homoseksuelle kvinder 

- 1.042.135 heteroseksuelle mænd 

- 5.086 homoseksuelle mænd 

For at finde den forklarede og uforklarede del, er der anvendt Oaxaca-Blinder-analyse 

med seksualitet som differentierende faktor. Som forklaringsvariable er anvendt 

- Alder 

- Bopælskommune 

- Branche (DB07_NACED, niveau 4) 

- Stilling (DISCO08, niveau 5) 

- Uddannelse (AUDD_HOVED, niveau 4) 

- Dimittendår (10-års kategorier) 

- Partners indkomst 


