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https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf


 

2 
 

2,61 

1,69 

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

Bruttobeløb før skat Efter skat 100% af gennemsnitsindkomsten= 35,2%

Lønefterslæb for kvindefag vs. mandefag i kr. ved 30,2 års fuldtidsarbejde
Mio.

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.vive.dk/media/pure/14441/3558078
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_en-uddannelse-giver-et-aarti-mere-paa-arbejdsmarkedet.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AWCOMP
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_en-uddannelse-giver-et-aarti-mere-paa-arbejdsmarkedet.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AWCOMP
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1 Vi har valgt ikke at inkludere genetillægget, da vi kun synes, det er rimeligt, at personer, der arbejder mange helligdage, aftener og nætter, 

aflønnes lidt højere end personer, der primært arbejder hverdage 8-16. Vores lønbegreb adskiller sig også fra den præsterede timefortjeneste, 

der alt andet lige vil være højere for grupper med højt sygefravær. Vi synes ikke, det giver mening at tilskrive f.eks. sygeplejersker en højere 

timeløn, fordi de har flere sygedage end personer, der sidder på et kontor. 
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Bruttobeløb før skat Efter skat 67% af
gennemsnitsindkomsten=

32,4%

Efter skat 100% af
gennemsnitsindkomsten=

35,2%

Efter skat 167% af
gennemsnitsindkomsten=

41,2%

Lønefterslæb for kvinder i kr. ved 30,2 års fuldtidsarbejde

Kvindefag vs. Mandefag Kvindefag vs. ikke-kvindefag

Mio.

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.vive.dk/media/pure/14441/3558078
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_en-uddannelse-giver-et-aarti-mere-paa-arbejdsmarkedet.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AWCOMP
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.vive.dk/media/pure/14441/3558078
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https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.vive.dk/media/pure/14441/3558078
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2 Det er dog ikke ukontroversielt at korrigere for sektor, da dette implicit kan antyde en accept af, at det er rimeligt at arbejde i den offentlige 
sektor i sig selv værdisættes lavere end arbejde i den private sektor. Hvis denne tilgang anlægges, er vores skøn for timelønsforskellen 
konservativt: forskellen ville være større, hvis man ikke kontrollerede for sektor. 
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Modellens estimater på timelønsgab trin for trinkr. i timen

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.vive.dk/media/pure/14441/3558078
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https://pure.vive.dk/ws/files/316510/Notat_om_Livsindkomst_i_kvindefag_og_mandefag.pdf
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.vive.dk/media/pure/14441/3558078
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https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/loenstruktur
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/erhvervsstruktur-og-arbejdsmarkedsstatistik/aarsvaerk
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_en-uddannelse-giver-et-aarti-mere-paa-arbejdsmarkedet.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_en-uddannelse-giver-et-aarti-mere-paa-arbejdsmarkedet.pdf
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/10/pensionsaftale-folk-med-lange-og-haarde-arbejdsliv-faar-ret-til-tidlig-pension/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AWCOMP
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Data 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 Timeløn eks. 
genetillæg 

Mandefag 44,9*** 

Uddannelseslængde 18,3*** 

Privat sektor -45,0*** 

Sektor * uddannelse 35,9*** 

Konstant 173,8*** 

Observationer 256 

R2 0,602 

*** p < 0,01 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.vive.dk/media/pure/14441/3558078
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 Timeløn eks. 
genetillæg 

Ikke-kvindefag 35,6*** 

Uddannelseslængde 21,3*** 

Privat sektor -29,6*** 

Sektor * uddannelse 26,7*** 

Konstant 166,7*** 

Observationer 543 

R2 0,599 

*** p < 0,01 

 Ift. mandefag Ift. ikke-kvindefag 

Lønbegreb Timeløngab Adj. R2 Timeløngab Adj. R2 

Standardberegnet 
timefortjeneste inkl. 
genetillæg 

41,8*** ,58 31,6*** ,57 

Standardberegnet 
basisfortjeneste 

32,5*** ,63 26,4*** ,63 

Præsteret 
timefortjeneste inkl. 
genetillæg 

47,2*** ,56 32,8*** ,57 

*** p < 0,01 

 Ift. mandefag Ift. ikke-kvindefag 

Grænse Timeløngab Adj. R2 Timeløngab Adj. R2 

50% 41,9*** ,62   

60% 50,0*** ,61 43,4*** ,62 

70% 48,9*** ,59 40,2*** ,60 

80% 43,2*** ,53 31,0*** ,59 
*** p < 0,01 
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 Ift. mandefag Ift. ikke-kvindefag 

Ekskl. fag med gns. 
timeløn over: 

Timeløngab n Adj. R2 Timeløngab n Adj. R2 

450 kr. 33,7*** 249 ,83 30,1*** 519 ,76 

400 kr. 32,1*** 244 ,86 27,0*** 498 ,78 

350 kr. 25,2*** 224 ,74 23,8*** 451 ,74 
*** p < 0,01 


