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Mandlige ph.d.er tjener mere end de kvindelige
Allerede fra begyndelsen af karrieren tjener mandlige ph.d.er ofte mere end de
kvindelige. I alt var 8.900 kvindelige ph.d.er i beskæftigelse i 2015. Deres medianindkomst, baseret på erhvervsindkomsten, lå på 545.000 kr., mens de 12.900
mandlige ph.d.er i beskæftigelse havde en medianindkomst, der var næsten 50.000
kr. højere, nemlig 593.000 kr. Ph.d.er adskiller sig således på dette område ikke fra
tendensen i andre analyser af indkomstforskelle mellem kønnene. En lang række
forhold har betydning herfor. Se mere på www.dst.dk/emner/person- og familieindkomster. Forskellen mellem kønnene er mindst for de relativt nyuddannede,
men i visse brancher er der dog allerede i de første år markante forskelle. Således
har de relativt nyuddannede mandlige ph.d.er i sundhedsvæsenet en indtægt, der
er mere end 10 pct. højere end de kvindelige ph.d.ers inden for samme branche.
Mandlige i forhold til kvindelige ph.d.ers medianindkomst på sektorer og brancher. 2015
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Anm.: I figuren er vist de største beskæftigelsesområder for kvindelige ph.d.er, dvs. sektorer/branchegrupper med mindst 175
kvindelige ph.d.er beskæftiget i 2015. Medianindkomsten er beregnet på grundlag af erhvervsindkomsten før skat.
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Stort gab mellem mandlige og kvindelige ph.d.er i sundhedsvæsenet
Inden for sundhedsvæsenet i den private sektor har de mandlige ph.d.er en medianindkomst, der er 30 pct. højere, end deres kvindelige kolleger har. Er de i stedet
ansat i den offentlige sektor, og det vil primært sige på de offentlige hospitaler, så
ligger deres medianindkomst 22 pct. over de kvindelige ph.d.ers medianindkomst.
Inden for rådgivning i den private sektor ses også en markant indkomstforskel med
18 pct. højere erhvervsindkomst til mændene.
Det mindste indkomstgab finder man inden for forskning og udvikling i den offentlige sektor. På højere læreanstalter, hvor 2.800 kvindelige ph.d.er er beskæftiget, er
indkomstgabet for medianindkomsten på 6 pct., hvilket er mindre end i de fleste
andre grupper. Blandt de nyuddannede ph.d.er i denne kategori er medianindkomsten endda højere for kvinder end for mænd.

Måling af medianindkomst
Medianindkomsten er beregnet på grundlag af erhvervsindkomsten før skat og
omfatter løn og nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. visse honorarer.
Medianindkomsten er det beløb, hvor præcis halvdelen af gruppen har en lavere
indkomst, og den anden halvdel har en højere indkomst. Da personer med ekstremt høje indkomster ofte er mænd, så er indkomstforskelle målt ved medianen
mindre, end hvis det måles med udgangspunkt i gennemsnitsindkomsten. Inden
for den private sektor ligger mændenes gennemsnitsindkomst således på 956.000
kr. og kvindernes på 722.000 kr., mens deres medianindkomst ligger på hhv.
682.000 kr. og 611.000 kr.
Højeste indtægter til ph.d.er i den private sektor
Indtægten for ph.d.er beskæftiget i den private sektor er højere end i de andre sektorer. Hver tredje ph.d. er beskæftiget i den private sektor, og for denne gruppe
ligger medianindkomsten på 652.000 kr. i 2015. I den offentlige sektor var medianindkomsten 616.000 kr., og for ansatte på de højere læreanstalter 512.000 kr.
Ph.d.er, der har taget deres grad inden for de seneste fem år, tjener mest i den offentlige sektor. Dog ses den største stigning i indkomst hen over de tre anciennitetsgrupper, 0- 5 år, 6-10 år og over 10 år, blandt beskæftigede i den private sektor.
Medianindkomsten for beskæftigede ph.d.er efter sektor og anciennitet. 2015
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Stor variation i ph.d.ers indkomst
Ser man på branchegrupperne, hvor mindst 500 ph.d.er er beskæftiget, varierer
medianindkomsten fra 515.000 kr. for beskæftigede med undervisning på de højere
læreanstalter til 760.000 kr. for ph.d.er i det offentlige sundhedsvæsen. De to branchegrupper opsuger samtidigt flest ph.d.er. Hhv. 6.400 og 3.600 ph.d.er er beskæftiget med undervisning på højere læreanstalter og i det offentlige sundhedsvæsen.
Analysen omfatter i alt 21.800 personer under 70 år, som har taget en ph.d.-grad
ved en dansk institution, var bosatte og beskæftigede i Danmark anno 2015.
Ph.d.er, som har taget deres grad i udlandet, er således ikke talt med. Personer
beskæftiget med undervisning og forskning på højere læreanstalter er skilt ud fra
den offentlige sektor og behandlet som en selvstændig sektor i analysen på grund af
det store antal ph.d.er, som er beskæftiget indenfor dette område.
Mere information: En ny analyse af det privatøkonomiske afkast af ph.d.-uddannelsen med sammenligning af
ph.d.ers og kandidaternes livsindkomst fra kandidatdimission til pensionsalder kan ses på ufm.dk/uddannelseog-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/ph-d-uddannelse/analyse-af-phd-omraadet.. Se endvidere tabeller om ph.d.-studerende i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1432.
Kilder og metoder: Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen Forskeruddannelse
Næste offentliggørelse: Ph.d.-uddannedes indkomster 2016 udkommer uge 15 i 2018.
Henvendelse: Lone Solbjerghøj, tlf. 39 17 37 65, los@dst.dk

