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Abstract 

In this thesis, the implications of the imprecise formulation of the Danish Holiday Act section 7, 

subsection 2. More precisely, the thesis aims at exploring the right of employees to accrue paid 

leave, during their maternity leave. In addition to this, the thesis aims to explore whether this un-

certainty can lead to further discriminatory behavior in the market, and whether maternity leave, 

or leave as a whole, effects an employee’s Human Capital.  

 

During the first part of the thesis EU law, Danish law, German law and Swedish law is explored, fo-

cusing on the respective Holiday and Maternity Acts. Through the Danish Act, the analysis finds 

that there are no clear restrictions, on what type of pay gives the right to accrual of paid leave.. 

The analysis further finds that the current situation in Danish law is not compatible with EU law. As 

EU law requires anyone with a connection to the labor market to have four weeks of paid vacation 

each year. Danish law terminates this right when on maternity leave. Furthermore, the analysis 

finds that this is also the case in Germany and Sweden. EU conformity is not present. The thesis 

then concludes that there is no universal right to vacation under Danish law. 

 

In the second part of the thesis, the situation is analyzed from a Discrimination theory and Human 

Capital point of view. The thesis compares the Discrimination theory by Kenneth Arrow, and the 

causes of discrimination he points out, to market data on the Danish labor market. This analysis 

finds that there can be traced a discriminatory behavior in the average salary and employment of 

women. Furthermore, it concludes that this behavior can to some extent, be attributed to mater-

nity leave and the uncertain accrual rules. It then concludes that Human Capital will be lost due to 

extended periods of absence, which maternity leave and vacation are.  

 

In the third part of the thesis, the author gives different alternatives to the current Holiday Act 

section 7, subsection 2. 

  

Finally the thesis concludes that the current rules are uncertain and not sustainable. Furthermore, 

it concludes that they hurt the chances of women entering or doing well on the labor market. 
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1. Indledning 

Lige siden moderniseringen af arbejdsmarkedet, mest markant med fagbevægelsernes indtog, har 

den universelle ret til ferie af rekreative årsager været anerkendt på det danske arbejdsmarked. I 

hvilken grad, hvor længe og på hvilke vilkår er dog til stadig debat. På samme måde har retten til 

barsel for kvinder på arbejdsmarkedet længe været en anerkendt ret, igen som en del af et rekrea-

tivt formål.  

Med den nuværende ferielov er der dog sket det at de to er blevet spillet ud mod hinanden. Det er 

nemlig blevet bestemt at de perioder man som kvinde er på barsel, og alene understøttes af sta-

ten, optjener man ingen ret til betalt ferie – en ret der ellers er universel for alle lønmodtagere, og 

set i et EU perspektiv, alle EU borgere. Der er dog den krølle at der i ferieloven både nævnes ”..hel 

eller delvis løn”, hvorfor det jo er oplagt at afgrænse hvad der definerer delvis løn. 

Vi er dog i en situation i dag hvor netop dette ikke er klarlagt, hvilket betyder at man både som ar-

bejdstager og som arbejdsgiver faktisk ikke ved om der optjenes ret til betalt ferie i flere tilfælde. 

Det kan være situationer hvor der er medarbejdergoder ud over lønnen, bruttolønsordninger, fir-

mabiler etc. Alle disse ting er netop blevet en del af den mere fleksible lønpakke efterspurgt på ar-

bejdsmarkedet i dag. Løn handler ikke længere bare om kroner og øre. Dette gør det blot endnu 

mere relevant at afdække, præcis hvad delvis løn indebærer – og mindst lige så vigtigt hvad det 

ikke indebærer 

Spørgsmålet bliver derfor også i denne sammenhæng hvorvidt denne usikkerhed er med til at af-

skære kvinder fra stillinger der netop indeholder disse lønelementer – eller kan svække deres for-

handlingsposition i processen med at opnå dem? Endvidere kan der spekuleres i hvorvidt dette så 

netop vil føre til at kvinder nemmere, og derfor også oftere, får job i sektorer der traditionelt ikke 

indeholder ”forvirrende” lønelementer? 

På grund af vores involvering i EU er det interessant at undersøge hvordan vores naboer behand-

ler samme problemstilling. Er vores nabolande mere tilbøjelige til at behandle kvinder på barsel 

som en stadig del af arbejdsmarkedet, og derved sørge for ferieoptjening? Eller anser de som os, 

kvinder på barsel for at falde uden for begrebet og uden for EU’s grundprincip om retten til en be-

talt årlig ferie? 
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Afgrænsningen af hvornår arbejdsgiver derved får en betalingsforpligtelse og hvornår arbejdstager 

selv må betale sin ferie, må derfor søges afklaret. Samtidig må det undersøges hvorvidt den nuvæ-

rende retsstilling afleder en diskriminerende behandling af de berørte. 

 

1.1 Problemformulering 

Ud fra ovenstående problemstilling vil følgende problem blive undersøgt: 

I hvilken grad kan arbejdsgiver støtte ret på ikke at beregne betalt ferie til kvinder på barsel? Her-

under hvorvidt dette kan siges at medføre diskrimination mod kvinder i ansættelses/lønforhand-

lingssituationer? 

Ovenstående vil blive besvaret ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 

 I hvilke tilfælde er dette en problemstilling? 

 Hvordan håndterer svensk og tysk ret dette? 

 Hvorvidt harmonerer den danske retsstilling med arbejdstidsdirektivet? 

 Er arbejdsgivere mindre tilbøjelige til at give løngoder til kvinder der står for at skulle gå på 

barsel? 

 Kan sådanne løngoder tages tilbage i tilfælde af barsel? 
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1.2 Afgrænsning 

For at følge specialets struktur vil afgrænsningen inddeles i tre dele, henholdsvis juridisk, økono-

misk og integreret. 

 

Den juridiske del vil som udgangspunkt være afgrænset fuldstændig fra diskussionen af Skatteret, 

Momsret og lignende. Dette er valgt da omfanget af specialet ellers ville blive langt over grænsen. 

Samtidig synes disse områder ikke at bidrage til nogen videre analyse af den centrale problemstil-

ling.  

Der vil i den juridiske del ej heller tages stilling til andre landes implementering af EU-retten ud 

over Sverige og Tyskland, da det er vurderet at de i sig selv vil give et fyldestgørende komparativt 

indtryk. Der vil ej heller blive taget stilling til andre dele af den svenske eller tyske ret end de for 

barsels- og ferieområdet relevante lovgivninger. 

 

Diskussioner omkring kontraktretten og mulighederne for individuelle aftaler mellem arbejdsgiver 

og arbejdstager vil ej heller blive behandlet i specialet. Der vil derfor heller ikke blive behandlet 

kollektive aftaler/overenskomster på andet end et overfladisk niveau. Dette er da det vurderes at 

det er det grundlæggende niveau af lovgivning og ikke aftaler udsprunget heraf der er vigtige for 

opgaven. Der vil ej heller blive diskuteret folkeretlige indgangsvinkler til problemformuleringen, da 

disse synes uden for opgavens omfang. 

Der kan dog forekomme referencer til ovenstående områder, men de vil ikke blive udforsket vi-

dere. 

 

I den økonomiske del af specialet vil der som udgangspunkt, alene fokuseres på at belyse faktorer 

der kan føre til større human capital eller mindre diskrimination. Afhandlingen vil ikke søge at 

fremkomme med nogen ny teoretisk ramme for dette og vil ej heller give nogen detaljeret forkla-

ring på den traditionelle kønsopdeling på arbejdsmarkedet eller arbejdsgiveres diskrimination af 

kvinder. En sådan behandling vil ikke være inden for afhandlingens rammer. 

 

Der vil i den økonomiske del ikke blive arbejdet med kontrakts økonomi eller principal agent teori, 

da disse ikke synes relevante til at analysere den centrale problemstilling. Der afgrænses primært 



4 
 

fra disse da de fokuserer mere på aflønningen/belønningsstrukturen i ansættelsesforholdet, hvor-

imod fokus for specialet går mere på arbejdsgivers diskrimination, eller mangel på samme, forud 

for eller under ansættelsen. 

 

Den integrerede analyse vil afgrænse sig fra at bevæge sig på hvordan den nuværende lov bliver 

brugt, sentendia ferenda, og vil derfor alene beskæftige sig hvordan loven bør være, de lege fe-

renda. 

 

1.3 Metode 

1.3.1 Juridisk metode og teori: 

I den juridiske analyse vil den retsdogmatiske metode og retskildelæren anvendes1. Retskildelæren 

er læren om retskildernes indhold, prioritering, forpligtende virkning og politiske legitimation2. Ef-

ter dansk retskildeteori inddeles retskilderne i: Regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets 

natur. Imellem disse retskilder findes ingen rangorden, hvorfor en domstol kan anvende den kilde 

finder bedst til at løse en tvist34. 

 

Den retsdogmatiske metode søger at finde den gældende ret, de lege lata, gennem en analyse af 

retskilderne nævnt ovenfor. Retsdogmatikkens formål er derfor både at beskrive og fortolke ret-

ten. Ved denne metode bruges en specifik rækkefølge til at analysere retskilderne5. 

 

1.3.1.1 Regulering 

EU-regulering kan inddeles i primærretten og sekundærretten. Primærretten består af traktat-

grundlaget6, grundlæggende rettigheder og almindelige retsprincipper7. Jf. TEU art. 6 er Chartret 

                                                      

1 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 38) 
2 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 28) 
3 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 28) 
4 Der findes dog et hierarki inden for regulering, i forhold til hvilken retskilde der tillægges størst betydning. Dette sker 
jf. lex superior, jo højere trin jo større værdi, samt lex specialis, specifik lovgivning trumfer gerenelle bestemmelser. 
5 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 28-32) 
6 Traktaten om den europæiske union (TEU) bestemmer oprettelsen af den Europæiske Union. Traktaten om den eu-
ropæiske unions funktionsmåde (TEUF) bestemmer EU’s lovgivningsmagt. 
7 (Neergaard & Nielsen, 2011, s. 26) 
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om grundlæggende rettigheder nu også en del af traktatgrundlaget som følge af Lissabontrakta-

ten. Sekundærretten består af forordninger, direktiver og afgørelser. Primærretten indeholder ho-

vedsageligt kompetencenormer, mens sekundærretten indeholder pligtnormer8. Dette betyder at 

Traktaterne fordeler kompetencen til EU’s virke, mens sekundærretten fastsætter pligterne med-

lemsstaterne, borgere og virksomheder er har over for hinanden. 

 

EU-traktatretlige bestemmelser har forrang for national ret, og derfor anses som værende på et 

højere niveau, såfremt de er tilstrækkeligt præcise og ubetingede. Denne tilstand blev stadfæstet 

ved EU-domstolen i sag 6/64, Costa mod Enel9. Ud over dette er der en pligt til at fortolke national 

ret EU konformt. Dette betyder at national ret skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten, 

både primær og sekundær, og dermed ikke må stride mod formålet i disse. Dette følger blandt an-

det af TEU art. 4, stk. 3 og TEUF art. 288. 

 

I den juridiske analyse vil primærretten, hovedsageligt TEUF og Chartret, finde anvendelse. Yder-

mere vil sekundærretten finde anvendelse i form af følgende direktiver: Direktiv 2003/88/EF Ar-

bejdstidsdirektivet10, Direktiv 2006/54/EF Det omarbejdede ligestillingsdirektiv11. 

 

Af dansk regulering vil følgende love blive anvendt i analysen: Lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. 

april 2015, bekendtgørelse om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselsloven), Lovbekendtgø-

relse nr. 1177 af 9. oktober 2015 - bekendtgørelse af lov om ferie (Ferieloven), Lovbekendtgørelse 

nr. 645 af 08 juni 2011 - Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn 

til beskæftigelse m.v. (Ligebehandlingsloven), Bekendtgørelse nr. 698 af 27. maj 2015 - bekendtgø-

relse om feriedagpenge, Lovbekendtgørelse nr. 896 af 24. august 2004 - Lovbekendtgørelse om 

gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet (Arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven), BEK nr. 

549 af 24. april 2015 - Bekendtgørelse om ferie, Lovbekendtgørelse nr. 81 af 03 februar 2009 - 

Funktionærloven. 

 

                                                      

8 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 52) 
9 Sag 6/64, Costa mod Enel, saml. 1954-64, s. 531 præmis 7 og 8 
10 Dir. 2003/88/EF af 4. november 2003 
11 Dir. 2006/54/EF af 5. juli 2006 
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Ud over dette vil der blive anvendt følgende tysk regulering: Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetz vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - (BEEG), 

Bundesurlaubsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 800-4, veröffent-

lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. April 2013 

(BGBl. I S. 868) geändert worden ist, Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsge-

setz) samt følgende svensk regulering: SFS 1995:584 - Föräldraledighetslag, SFS 1977:480 - Seme-

sterlag. 

 

1.3.1.2 Retspraksis 

Afgørelsespraksis, eller med andre ord præjudikater, er regler der kan udledes fra de konfliktlø-

sende organer. I denne forstand er det i forhold til Danmark og arbejdsret Højesteret, Arbejdsret-

ten og EU-domstolen der er de vigtigste præjudikatskabere12. I denne forbindelse er det vigtigt at 

notere at hvor Højesteret og Arbejdsretten primært tillægger lovgivningen betydning i afgørelser, 

tillægger EU-domstolen sine egne afgørelser stor betydning i forhold til nye afgørelser. Der bliver 

derfor ofte henvist til praksis, dog uden at EU-domstolen tillægger praksis bindende kraft over for 

den selv, kun over for de nationale domstole13. 

 

I afhandlingen vil Dominguez dommen14, i forhold til rækkevidden af Arbejdstidsdirektivet og ferie-

retten, blive anvendt til at analysere den danske ferielov. Af dansk retspraksis vil U.2010.508H 

blive anvendt. 

1.3.1.3 Forholdets natur 

Forholdets natur er en samlebetegnelse for forskellige hensyn og principper af mere ubestemt ka-

rakter end regulering15. Man kan sige at det har mere karakter af værdistandpunkter. Det er som 

oftest også betegnet som retsgrundsætninger eller retsprincipper. Navnlig EU-domstolen har ten-

dens til at bruge retsprincipper i deres afgørelser16. 

                                                      

12 (Nielsen, Dansk Arbejdsret, 2012, s. 52) 
13 (Nielsen, Dansk Arbejdsret, 2012, s. 80-81) 
14 Sag C-282/10, Maribel Dominguez mod Centre informatique du Centre Oust Atlantique, Préfet de la région Centre, 
15 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 192) 
16 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 192) 
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1.3.1.4 Faglitteratur 

Faglitteratur har i dag fået langt større værdi i retskildelæren end den havde tidligere, hvorfor ar-

bejdsretlig litteratur vil blive anvendt til at belyse den aktuelle problemstilling. 

1.3.2 Økonomisk metode og teori: 

Til gennemførelse af den økonomiske analyse vil forskellige arbejdsmarkedsteorier baseret på 

neoklassisk økonomisk teori blive brugt. Den neoklassiske økonomiske tankegang bygger på en ide 

om et perfekt marked, dermed med fuldkommen konkurrence, med rationelle og informerede ak-

tører. Selvom denne tilgang til markedet ikke kan antages at forklare virkeligheden perfekt, er den 

dog stadig relevant til afhandlingens formål samt til, fra et teoretisk synspunkt, at forklare adfærd. 

 

Indledningsvist vil afhandlingen foretage en diskriminationsteoretisk analyse af problemstillingen. 

Dette vil blive gjort ud fra Kenneth Arrows diskriminationsteori. Analysen vil forsøge at afdække 

hvorvidt uklarheder i retsstillingen, eller selve retten til ferie, kan siges at have indflydelse på dis-

kriminationsfaktoren over for kvinder på arbejdsmarkedet. Dette med henblik på at afgøre om 

kvinder oplever diskrimination i forhold til løn eller arbejdsfunktioner. I denne sammenhæng vil 

der blive foretaget en analyse af data indsamlet fra Danmarks Statistik i forhold til ledighed, an-

sættelse og fravær. 

 

Dernæst vil der blive foretaget en analyse ud fra Gary S. Beckers human capital teori. Teorien sig-

ter på at afgøre individets ”værdi” over for arbejdsgiveren og arbejdsmarkedet, gennem deres er-

faring, uddannelse, træning osv.17 Dette vil blive gjort med henblik på at afgøre hvorvidt den nu-

værende retstilstand er med til at øge eller mindske kvinders human capital værdi, og dermed de-

res evne til at forhandle bedre løn samt opnå bedre ansættelse18. Teorien her forudsætter samti-

dig at arbejdstageren er langt mere heterogen end den neoklassiske teori normalt forudsætter.  

1.3.3 Integreret metode og teori: 

I diskussionsdelen af opgaven vil der blive foretaget en retspolitisk diskussion af Ferielovens § 7, 

stk. 2 og kvinders ret til optjening af betalt ferie under barsel i forhold til Arbejdstidsdirektivet og 

                                                      

17 (Ploug, 1990, s. 2) 
18 (Ploug, 1990, s. 3) 
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Dominguez dommen. Dette betyder, at manglerne fundet i den juridiske analyse vil blive fremhæ-

vet og diskuteret i forhold til resultaterne fundet i den økonomiske analyse. Dette vil ske med hen-

blik på at foreslå ændringer i forhold til implementeringen i dansk ret, nemlig en de lege ferenda 

analyse.   
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2. Juridisk analyse 

 

2.1 Indledning 

Igennem den følgende juridiske analyse vil det blive forsøgt klarlagt, hvordan retsstillingen er for 

optjening af betalt ferie under barsel på det danske arbejdsmarked. Samtidig vil der blive forsøgt 

afklaret hvorvidt den nuværende retsstilling harmonerer med EU-retten, samt sammenlignet med 

henholdsvis svensk og tysk ret på samme område, for at afgøre om implementeringsmetoderne er 

ens i EU. 

 

Som medlem af EU er Danmark og dansk lov underlagt både Traktaten, direktiver og forordninger 

vedtaget i EU. Dette betyder at den danske lovgivning både skal være tilpasset, men også fortol-

kes, i overensstemmelse med disse. Dette betyder for eksempel at Ligebehandlingsloven ikke må 

fortolkes i strid med Ligebehandlingsdirektivet19, da det er dette direktiv der er indarbejdet i loven 

jf. den officielle note til loven. 

 

I EU-retten arbejder man med en rangorden, hvor Traktaten er øverst, dernæst forordninger, så 

direktiver og til sidst domme. Hver af disse må ikke stride mod en retskilde højere oppe i hierar-

kiet. Af denne årsag kan der til tider være tale om at en dom strider mod et direktiv, eller at et 

vedtaget direktiv strider imod Traktaten. Såfremt dette er tilfældet er disse ikke gyldige. Det er 

samtidig sådan at disse retskilder alle har forrang for dansk ret, hvorfor vi ikke alene kan nøjes 

med at se på implementeringen af direktiverne i dansk ret eller de danske domme, men altid er 

nødsaget at have den bagvedliggende EU-ret in mente.  

 

Inden for EU-retten findes begrebet direkte virkning. Direkte virkning betyder at EU-reglen kan på-

beråbes af borgeren, virksomheden eller staten i det pågældende medlemsland. Det betyder yder-

                                                      

19 Direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006, om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) 
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mere at det påhviler den nationale retsanvender at fortolke national ret EU konformt eller tilside-

sætte den nationale regel der skulle stride imod EU-reglen20. I denne forbindelse anvendes begre-

berne direkte vertikal eller direkte horisontal virkning. Direkte vertikal virkning foreligger når for 

eksempel et direktiv er bindende i forholdet mellem myndigheder i relation til de retsunder-

givne21. Omvendt er direkte horisontal virkning i forhold til de retsundergivne indbyrdes (sælger 

overfor køber, ansat over for arbejdsgiver)22. I forhold til EU retskilderne kan dette kort sættes op 

på følgende måde. Traktaten har direkte virkning horisontalt og vertikalt såfremt den pågældende 

bestemmelse opfylder kravene opremset i van Gend en Loos dommen23 – nemlig at den skal være 

klar og præcis24. Den horisontale virkning af Traktaten må dog antages at være begrænset25. For-

ordninger har direkte vertikal og horisontal virkning jf. Art. 288 TEUF (tidl. art. 249 EF). Direktiver 

der er klare og præcise har direkte vertikal virkning, men kan ikke have direkte horisontal virk-

ning26. Den direkte virkning er vigtig at have for øje, da det er denne der bestemmer hvorvidt man 

kan påberåbe sig en EU retskilde over for staten eller et andet retssubjekt. 

 

2.2 Ferie 

I det følgende afsnit vil rammerne for optjening af betalt ferie blive analyseret, med henblik på at 

udlede rettighederne ved tilbagevenden fra barsel. 

2.2.1 Arbejdstidsdirektivet27 

Arbejdsdirektivet er det EU-retlige grundlag for reguleringen af arbejdstiden for lønmodtagere i 

EU. Direktivet er indført i dansk lov med Arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven28, der dog kun 

indfører dele af direktivet. Grundlaget for denne implementering er, at de resterende dele i forve-

jen syntes implementeret i dansk ret, blandt andet igennem ferieloven. 

 

                                                      

20 (Neergaard & Nielsen, 2011, s. 216) 
21 (Neergaard & Nielsen, 2011, s. 218) 
22 (Neergaard & Nielsen, 2011, s. 218) 
23 Sag C 26/62 N V Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend en Loos mod Niederländische Fi-
nanzverwaltung 
24 (Neergaard & Nielsen, 2011, s. 218) 
25 (Neergaard & Nielsen, 2011, s. 218) 
26 (Neergaard & Nielsen, 2011, s. 219) 
27 Direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003, om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 
28 Lovbekendtgørelse nr. 896 af 24. august 2004, om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet 
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I direktivet findes retten til årlig ferie i artikel 7: 

”1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle 

arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstem-

melse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er fastsat i national 

lovgivning og/eller praksis. 

2. Den minimale årlige betalte ferieperiode kan ikke erstattes med en finansiel 

godtgørelse, medmindre arbejdsforholdet ophører. ” 

Dette er jo som udgangspunkt reguleret, samt implementeret, igennem ferieloven. Netop det fak-

tum at der i direktivet specifikt henvises til at dette skal ske i overensstemmelse med de kriterier 

for opnåelse og tildeling der findes i national lovgivning, bør kunne tolkes som de facto tilladelse til 

specifikke optjeningskriterier. Dog må man gå ud fra at disse specifikke kriterier, ikke må ses som 

en hæmsko for at opnå som minimum 4 ugers betalt ferie om året. Den danske model kan blandt 

andet give problemer over for udenlandske arbejdstagere, da disse ikke har optjent en ferieret i 

det de kommer ind på det danske arbejdsmarked, men først skal vente til efterfølgende ferieår. 

Det burde dog som udgangspunkt ikke være et problem, at der i den danske ferielov er et krav om 

udbetaling af løn for optjening af betalt ferie. Retten til betalt ferie synes dog alligevel at være uni-

versel, hvorfor dette måske alligevel kan være et problem, jf. Dominguez dommen der vil blive 

analyseret nedenfor. 

2.2.1.1 C-282/1029 

Dominguez dommen omhandlede en fransk arbejdstagers ret, til ved tilbagevenden fra langvarig 

sygdom at afholde betalt ferie i henhold til national lovgivning. Der var dog i den nationale lovgiv-

ning en undtagelse, der gjorde at man ved længere sygefravær måtte genoptjene retten til ferie, 

på lige fod med nye arbejdstagere. Dermed var det et krav at man arbejdede en måned for at op-

tjene betalt ferie igen. Det var Maribel Dominguez’ opfattelse at denne optjeningsregel var imod 

arbejdstidsdirektivet, da hun jo på intet tidspunkt ikke havde haft tilknytning til arbejdsmarkedet – 

hun havde blot været fraværende på grund af sygdom. Med dette in mente henvendte den fran-

ske domstol sig derfor til Domstolen for at få klarlagt hvorvidt artikel 7 i arbejdstidsdirektivet, var 

                                                      

29 Sag C-282/10, Maribel Dominguez mod Centre informatique du Centre Oust Atlantique, Préfet de la région Centre 
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til hinder for en national praksis, der krævede en faktisk arbejdstid i referenceperioden for at op-

tjene ferie. Ydermere ville den franske domstol vide hvorvidt, såfremt foregående spørgsmål blev 

besvaret bekræftende, dette betød at en national bestemmelse om faktisk arbejdstid i reference-

perioden dermed skulle tilsidesættes, samt hvorvidt der kunne fastsættes bestemte typer af fra-

vær hvor retten til betalt ferie forsvandt, qua det forhold at national ret indeholdt mere end 4 

ugers betalt ferie om året. 

 

Med henblik på det første spørgsmål klarlagde domstolen i præmis 21, at arbejdstidsdirektivets 

artikel 7, netop var til hinder for en national bestemmelse om faktisk arbejdstid i en referenceperi-

ode. Det fremlagdes her utvetydigt, at den franske nationale praksis med krav om faktisk arbejds-

tid som betingelse for retten til betalt ferie, ikke længere var gyldig. 

 

Med hensyn til det andet spørgsmål, afgjorde domstolen, at det som udgangspunkt påhviler den 

nationale domstol, at fortolke national ret i overensstemmelse med direktivet og dermed sikre 

den fulde virkning af artikel 7. Såfremt en sådan fortolkning ikke var mulig, ville det påhvile den 

nationale domstol at undersøge om artikel 7 kunne påberåbes direkte over for den sagsøgte. 

Skulle dette ikke være tilfældet ville den skadelidte part, Dominguez, kunne kræve erstatning fra 

staten, som følge af den nationale lovgivnings uoverensstemmelse med EU-retten jf. Francovich 

m.fl.30 

 

Med hensyn til det sidste spørgsmål afgjorde Domstolen jf. præmis 50, at artikel 7 ikke var til hin-

der for at den årlige betalte ferie, afhængig af fraværets art, var længere end eller svarede til mini-

mumsperioden på fire uger som fastsat i direktivet. Dermed fastlagde de, at der ikke med ud-

gangspunkt i direktivet, kunne fraviges fra princippet om ret til 4 ugers betalt ferie om året. 

 

2.2.2 Ferieloven31 

Ferieloven har til formål at udstikke reglerne for ferie for hele det danske arbejdsmarked. Loven er 

i sin helhed beskyttelsespræceptiv for arbejdstagere på det danske arbejdsmarked, og skal derfor i 

                                                      

30 Frankovich m.fl., Forenede sager C-6/90 og C-9/90, Domstolens dom af 10. november 1991, Saml. 1991, s. I-05403 
31 Lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, bekendtgørelse af lov om ferie, Ferieloven 



13 
 

vidt omfang ses som minimumsbestemmelser. Der er dog enkelte bestemmelser i loven der kan 

fraviges – særligt ved kollektiv overenskomst. 

 

Til at starte med vil det være relevant at få defineret den omfattede personkreds for ferieloven, 

samt de typer af betaling der eksisterer inden for ferielovens regler. 

2.2.2.1 Definitioner 

2.2.2.1.1 Omfattet personkreds 

Den omfattede personkreds for Ferieloven findes i lovens § 1. Her klarlægges det at loven gælder 

for alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, stk. 2, med undtagelse af personer der har 

bestemmende indflydelse over den virksomhed den pågældende arbejder for, stk. 3. Udgangs-

punktet for vores analyse er altså alle personer der modtager vederlag som led i deres arbejde på 

det danske arbejdsmarked. 

 

Dette er vigtigt at få slået fast, da ferielovens bestemmelser derfor ikke umiddelbart kan overføres 

til andre typer personer eller ansættelser – f.eks. administrerende direktører eller ulønnede prak-

tikanter. Disse typer ansættelser vil derfor ikke indgå i analysen eller vurderingen af hvorvidt der 

kan findes hjemmel til betalt ferie efter barsel. 

2.2.2.1.2 Typer af betaling 

Ferieloven opererer med 2 forskellige typer af betaling under ferie jf. § 1, stk. 1, nemlig feriegodt-

gørelse samt løn under ferie og ferietillæg. Udgangspunktet for hvilken slags betaling man har ret 

til bestemmes i lovens § 23, stk. 1, §§ 24 og 25 og kan opstilles på følgende måde: 

 

Ferie med løn og ferietillæg: 

Gives såfremt man er antaget månedsvist og har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, jf. 

§ 23, stk. 1. Lønnen er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet tillagt værdien af 

eventuelle personalegoder lønmodtageren ikke råder over under ferien, stk. 2. Hertil lægges et til-

læg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Altså kan man for denne type ansættelser, typisk funktionæ-

rer eller lignende, sige at der ikke sker en egentlig optjening af betaling, men blot foreligger en ret 

til fortsat at modtage sin sædvanlige løn når man holder ferie. Såfremt man ikke har optjent ret til 

betaling under ferie, eller går fra feriegodtgørelse til ferie med løn, skal arbejdsgiveren trække 
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4,8% i lønnen for hver dags ferie afholdt af lønmodtageren jf. §8, stk. 2. Dette gør at den udbetalte 

løn alene svarer til den reelle arbejdstid. Såfremt man har denne type feriebetaling, vil man ikke få 

samme udbytte af eksempelvis overarbejde som personer med feriegodtgørelse, da der ikke vil 

være en forholdsmæssig udbetaling af denne under ferien. Jf. § 23, stk. 5 kan lønmodtagere på 

denne ordning selv vælge at overgå til feriegodtgørelse, f.eks. for at bedre udnytte tillæg eller 

overarbejde, men vil i dette tilfælde alene optjene 12% af lønnen og ikke længere få ferietillæg. Ud 

over dette får lønmodtagere, der fratræder i et optjeningsår, udbetalt feriegodtgørelse for den del 

af optjeningsåret de har været ansat. 

 

Feriegodtgørelse: 

Feriegodtgørelse betyder i al sin enkelthed, at lønmodtageren optjener 12,5 % af lønnen i optje-

ningsåret til udbetaling under afholdelse af ferie, jf. § 24. Betalingen under ferie er derfor fuld-

stændig relateret til det præsterede arbejde og indtjeningen i optjeningsåret. Der vil derfor altid 

være ret til 25 dages betalt ferie efter et fuldt optjeningsårs ansættelse. Betalingen kan dog være 

lavere end den sædvanlige løn, netop grundet fraværsperioder uden løn. 

 

 

Sygeferiegodtgørelse: 

Lønmodtagere der ikke har ret til løn under sygdom optjener feriegodtgørelse på 12,5% baseret på 

deres sædvanlige løn i 4 uger før fraværets begyndelse jf. § 25. Dette betyder at man på trods af 

ens fravær fra arbejdspladsen, fortsat optjener betaling til ferien, uagtet der ikke er nogen lønud-

betaling. 

 

Med disse tre typer betaling in mente er det derfor klart at den, for analysen, mest relevante ferie-

type er ferie med løn. Dette netop da denne type betaling kan give en forventning, om fortsat at 

have ret til betalt ferie ved tilbagevenden fra orlov – uagtet at der ikke reelt har været en lønudbe-

taling i optjeningsåret. Derfor vil det fremadrettet være denne type feriebetaling analysen vil foku-

sere på, mens feriegodtgørelse ikke vil være en del af denne. 
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2.2.2.1.3 Optjenings- og ferieår 

I ferielovens forstand eksisterer der to forskellige former for ”år”, nemlig optjeningsåret og ferie-

året. For forståelsen er det vigtigt at adskille disse to igennem opgaven. Jf. § 7 stk. 1 følger optje-

ningsåret kalenderåret – altså går fra 1. januar til 31. december. Ferieåret er defineret i § 12, stk. 

1, som perioden fra 1. maj til 30. april næste år, i året efter optjeningsåret. Man optjener altså fe-

rie følgende kalenderen, men afholder ferie forskudt i løbet af året. Dette er meget vigtigt at holde 

for øje, da orlov som regel vil være på tværs af begge år, og derfor kan have implikationer for både 

afhold og optjening. 

 

2.2.2.2 Retten til betaling 

I ferieloven er der forskel på hvorvidt man har ret til ferie, altså frihed, og hvorvidt man har ret til 

betaling under denne. Jf. § 7, stk. 1 optjenes der 2,08 dages betalt ferie per måneds ansættelse. 

Dette betyder at man optjener 25 dages betalt ferie såfremt man er ansat et fuldt kalenderår hos 

samme arbejdsgiver. Dette er grundprincippet i ferieloven, nemlig at optjeningen af betalt ferie 

følger af din ansættelses længde og ikke betalingen opnået heri. Som ved andre principper, findes 

der undtagelser til dette. 

2.2.2.2.1 Undtagelser 

I ferieloven findes en del undtagelser til hovedreglen om at der optjenes 2,08 dages betalt ferie 

per måneds ansættelse. Der er derfor nogle persongrupper der, uagtet deres tilknytning til ar-

bejdsmarkedet, ikke har ret til ferie de egentlig burde have optjent. 

 

De første åbenlyse undtagelser findes direkte i § 7. I § 7, stk. 2 defineres perioder hvor der er tale 

om ansættelse, men hvor der ikke optjenes betalt ferie. Der er tale om § 7, stk. 2 nr. 1, sygdoms-

perioder hvor der ikke skal betales hel eller delvis løn eller optjenes ret til sygeferiegodtgørelse, og 

nr. 2, barselsperioder, andre orlovsperioder og tjenestefrihedsperioder hvor der ikke betales hel 

eller delvis løn. Derudover er man afskåret fra at optjene ret til ferie under strejke, lockout jf. stk. 3 

eller ved hjemsendelse som følge af kollektiv overenskomst eller faglig kutyme jf. stk. 4. Arbejdsta-

gere hørende til disse kategorier optjener dog stadig ret til frihed i 25 dages ferie om året jf. § 8, 

de optjener blot ikke betaling til denne frihed. I forhold til Dominguez dommen er dette meget in-
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teressant, da § 7, stk. 2 netop er en fravigelse fra princippet om optjening af betalt ferie. Ferielo-

ven er bygget op så en medarbejder, der stadig har fuld tilknytning til arbejdsmarkedet, men blot 

er fraværende, i visse tilfælde, kan starte et ferieår uden nogen som helst ret til betalt ferie. Det 

kan tænkes at være i strid med EU-retten som behandlet ovenfor. 

 

Der findes dog en undtagelse til § 7, stk. 2, selv om man hverken modtager hel eller delvis løn. Jf. 

bekendtgørelse om feriedagpenge32 kan der, såfremt man er medlem af en a-kasse i optjeningså-

ret og ikke har optjent anden ret til betalt ferie, udbetales feriedagpenge svarende til den dagpen-

gesats man har ret under afholdelse af ferie. Til dette skal det dog noteres, at siden der ikke eksi-

sterer et lovkrav om at være medlem af en a-kasse, kan dette ikke umiddelbart ses som et supple-

ment til ferieloven, men snarere en forsikringsordning for lønmodtagere.  

 

For elever og lærlinge med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser findes undtagel-

sen til deres optjening af ferie i ferielovens § 9. Af denne fremgår det, at elever og lærlinge har en 

ubetinget ret til 25 dages betalt ferie i deres første og andet hele ferieår. Elever og lærlinge er der-

for beskyttet, mod at være en del af arbejdsmarkedet, uden at have ret til betalt ferie. Det kan ud-

ledes af loven at det er et hensyn til personer, der ikke har haft muligheden for at optjene ferie, 

der her synes vigtigere end de normale optjeningskriterier. 

 

Vi vil fremadrettet alene beskæftige os med relationen til barselsperioder, selvom implikationerne 

for de andre undtagelser nok vil være noget lig de samme. 

 

Det bliver derfor klart at det afgørende for retten til betalt ferie som følge af § 7, stk. 2, falder på 

hvorvidt der er betalt hel eller delvis løn i løbet af optjeningsåret. Denne undtagelse til undtagel-

sen gør, at der for ellers sammenlignelige situationer, kan være vidt forskellige rettigheder i for-

hold til ferieoptjening. Det er derfor vigtigt at få afdækket grænsen for løn. I sig selv er begrebet 

hel løn meget nemt at definere, men det er dog straks sværere at bestemme hvad delvis løn dæk-

ker over. Begrebet er ikke klart defineret i bestemmelsen selv, hvorfor vi må forsøge at afdække 

                                                      

32 BEK nr. 698 af 27. maj 2015, bekendtgørelse om feriedagpenge 



17 
 

hvad delvis løn kan betyde, ved at gennemgå ferieloven for definitioner af løn. Det er samtidig in-

teressant at se, at personer på barsel, orlov, strejke, lockout eller hjemsendelse er stillet dårligere, 

end personer der er under uddannelse eller fraværende på grund af sygdom. Der kan altså udledes 

et helt klart beskyttelseshensyn over for disse to grupper, der ikke findes i de § 7, stk. 2-4 nævnte 

grupper.  

 

2.2.2.3 Lønbegrebet i forhold til ferieloven 

Begrebet løn, i forhold til ferie, defineres som det første sted i § 23, stk. 2, i relation til løn under 

ferie, som: 

”lønnen under ferie er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil lægges 

værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under 

ferien. En provisionslønnet har under ferien desuden krav på en kompensation for 

den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen... ” 

Altså må det i relation til § 23 antages at alle poster på den regulære lønseddel, samt personalego-

der, må anses for at være løn. Har man derfor ret til blot nogle, eller et enkelt, af ens normale 

lønelementer under orlov, må det derfor antages at man falder under begrebet delvis løn og der-

for har ret til fuld optjening af betalt ferie til det næstkommende ferieår. 

 

I § 26 nævnes løn igen, dog i forhold til beregningen af feriegodtgørelse: 

”Arbejdsgiveren beregner feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskat-

tepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i ind-

tægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen… ” 

Forskellen mellem de to definitioner går primært på at der her er et krav om at det er som veder-

lag for arbejde under ansættelsen. Altså må man forvente at noget som f.eks. en julebonus (i an-

det end rede penge) eller andet, ikke nødvendigvis vil udløse optjening af feriegodtgørelse. Her er 

der altså elementer der ikke nødvendigvis traditionelt vil blive anset som løn. Det fremgår af lov-

bemærkningerne33 at: 

                                                      

33 Jf. FT 1999-2000, Tillæg A, sp. 4944 
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“… udtrykket personalegoder dækker fortolkningen af naturalydelser, og det skal 

opfattes i overensstemmelse med ligningslovens og skattekontrollovens definition 

af begrebet. ” 

Altså må det antages at et personalegode, medarbejderen bliver beskattet af, i denne forbindelse 

vil blive anset som løn. Dette vil derfor også give anledning til optjening af betalt ferie, såfremt det 

bibeholdes under barsel. Af ligningslovens34 § 16, fremgår det hvilke løndele der kan anses som 

personalegoder. Heri kan det læses at: 

“Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden 

for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-14 vederlag i form af for-

muegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis ve-

derlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når til-

skuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en 

aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. ” 

Dermed er der tale om langt de fleste ting der kan forestilles at udspringe af et ansættelsesfor-

hold, heriblandt fri bil, bolig, mobiltelefoner, computere og mange andre ting. Så længe godet har 

en form for værdi, må det antages at blive betragtet som løn. 

 

I begge definitioner kan man dog argumentere for, at et lønaccessorium der indgår i en fleksibel 

lønpakke, hvor medarbejderen konverterer en del af lønnen, som udgangspunkt altid må anses 

som at udgøre løn35. Dette betyder at dette naturalie, i ferielovens forstand, dermed vil give ret til 

optjening af betalt ferie. Rækkevidden af denne accessorium definition, kan dog ikke umiddelbart 

findes i ferieloven, men må antages at relatere tilbage til beskatningskravet. 

 

Som set er der ikke nogen entydig definition i ferieloven, på hvad begrebet løn dækker over, hvor-

for det ikke ud fra denne kan afgøres, hvad delvis løn dækker over og derfor hvornår der kan afle-

des ret til betalt ferie. Det er derfor nødvendigt at undersøge andre områder, for at afgøre hvornår 

der kan støttes ret på begrebet delvis løn. Det kan dog konkluderes, at ferielovens bestemmelser 

                                                      

34 Lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15. september 2014 med ændring af 7. september 2015, Ligningsloven 
35 (Thomsen & Rasmussen, 2013, s. 283)  
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som udgangspunkt hjemler at personalegoder, der beholdes under barsel og beskattes, vil give an-

ledning til optjening af betalt ferie. Om dette gælder alle størrelser af personalegoder, kan dog 

ikke afgøres nærmere her. 

 

2.2.3 Retspraksis 

Retspraksis vedrørende optjeningen af betalt ferie er meget sparsommelig, da det åbenbart ikke 

har været et område hverken lønmodtager, fagforbund eller virksomheder har været opmærksom 

på var uafklaret. Dette betyder dog blot, at der må være en forventning om, at dette retsområde 

vil se en udvidelse af retspraksis inden for de næste par år.  

Der findes dog en nylig dom fra Højesteret, anket fra Sø- og Handelsretten, omhandlende denne 

problemstilling. 

2.2.3.1 U.2010.508H 

Sagen omhandlede hvorvidt en bankfunktionær havde ret til løn, under den del af hendes barsels-

periode hvor hun udelukkende modtog barselsdagpenge. Ifølge den overenskomst hun var omfat-

tet, havde hun dog ret til arbejdsgiverbidraget til hendes pensionsordning, såfremt hun også selv 

indbetalte medarbejderbidraget. Det blev konstateret af flertallet i højesteret, at pensionsindbeta-

ling, jf. U.1994.907H, var en så sædvanlig del af lønnen, at det måtte antages at indbetalingen af 

denne måtte ses som en del af lønnen. Dermed ville den fortsatte indbetaling af denne under orlo-

ven, medføre at medarbejderen optjente betalt ferie jf. ferielovens § 7, stk. 2 nr. 2. 

 

Der blev i dommen argumenteret fra sagsøgtes side, at siden pensionsindbetalingen stammede fra 

en overenskomst hvor det ikke havde været hensigten også at skulle optjene betalt ferie under 

barsel, ville det være uhensigtsmæssigt at tvinge arbejdsgiveren til at skulle betale dette. Argu-

mentet var at der fremadrettet ikke ville være grund til at aftale at indbetale pension under den 

sidste del af barslen (ordningen var aftalebaseret jf. overenskomsten). Dommerne mente dog, at 

dette argument ikke havde nogen pointe i forhold til sagen, da spørgsmålet ikke gik på virknin-

gerne fremadrettet, men alene hvorvidt der var optjent betalt ferie eller ej. Denne argumentation 

var ligeledes blevet brugt overfor Arbejdsdirektoratet, da denne havde udtalt til KL og Amtsråds-

foreningen at pension, under den ulønnede del af barsel, ville betyde optjening af betalt ferie. Her 

var det igen udgangspunktet at de utilsigtede økonomiske konsekvenser ved sådan en ordning, 
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samt det at det ikke havde været tiltænkt ved overenskomstforhandlingen, ikke kunne binde Ar-

bejdsdirektoratet til at fortolke ferielovens § 7, stk. 2 nr. 2, på en anderledes måde. Dommerne 

videreførte denne argumentation. 

 

Ud fra denne dom kan der derfor positivt afgrænses at indbetaling til pensionsordninger er af så-

dan en karakter, at de vil blive anset for delvis løn, og dermed til optjening af betalt ferie. Man 

kunne derfor have håbet, at man i dommen også havde taget stilling til en form for bagatelgrænse, 

så man nemmere ville kunne have afgjort hvorvidt der er tale om delvis løn. Desværre henvises 

der imidlertid blot til lovbemærkningerne til ferielovens § 23, stk. 2, nemlig at lønmodtageren har 

krav på den sædvanlige løn, som havde denne været på arbejde. Der henvises ydermere til Ar-

bejdsdirektoratets udtalelse, hvilken vil blive behandlet nedenfor. 

 

Der blev i dommen ikke taget stilling til hvilke andre lønaccessorier der kunne give ret til optjening 

af betalt ferie, altså gå ind under begrebet delvis løn. 

 

Det kan derfor konkluderes at der ikke ud fra denne dom, definitivt, kan afgøres hvad delvis løn 

dækker over i ferielovens forstand. Det er dog her definitivt klarlagt, at en indbetaling til en pensi-

onsordning medfører en ret til optjening af betalt ferie. Med henvisning til at denne netop var en 

sædvanlig del af lønnen, kan det konkluderes at andre meget sædvanlige dele af en lønudbetaling, 

med al sandsynlighed skulle behandles på samme måde. 

 

2.2.4 Fortolkningsbidrag 

I det følgende afsnit vil der blive gennemgået materiale der kan bruges som fortolkningsmateriale, 

i forhold til den administrative praksis, der er med hensyn til klassificeringen af delvis løn og der-

med optjening af ferie. Som udgangspunkt har udtalelser og vejledninger fra styrelser og ministe-

rier ingen retsvirkning, men de kan bruges til at få et indblik i hvordan en domstol ville fortolke 

spørgsmålet, samt hvordan det bliver fortolket rent praktisk i virkeligheden. Vi kan derfor ikke 

lægge afgørende vægt på det følgende materiale, men det kan indgå i vores analyse som en rette-

snor. 
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2.2.4.1 Arbejdsdirektoratets udtalelse 

Som nævnt ovenfor svarede Arbejdsdirektoratet d. 27 juni 200636, på en henvendelse fra Kommu-

nernes Landsforening og Amtsrådsforeningen vedrørende optjening af ret til betalt ferie i forbin-

delse med barselorlov. Grundlaget for henvendelsen var, at KL og Amtsrådsforeningen var uenige i 

en vejledende udtalelse, som Arbejdsdirektoratet havde afgivet til Personalestyrelsen i 2005. I 

denne udtalelse havde Arbejdsdirektoratet netop godtgjort at ”… indbetaling af arbejdsgiver- og 

egetbidrag til en ansats overenskomstaftalte pensionsordning må betragtes som løn, og at løn-

modtageren dermed optjener ret til betalt ferie i det efterfølgende ferieår. ”37 

 

KL og Amtsrådsforeningen gjorde i indsigelsen gældende, at det ved overenskomstforhandlingen 

blot havde været meningen at sikre pensionsretten under barsel, mens andre rettigheder som fx 

retten til ferie med løn, ville betyde en betydeligt større økonomisk belastning. Dette mente Ar-

bejdsdirektoratet ikke kunne ændre på deres opfattelse af retsstillingen med hensyn til optjening 

af betalt ferie. Denne indsigelse burde dog ej heller have ledt til nogen anden holdning for Ar-

bejdsdirektoratets side, da en eventuel aftale mellem arbejdsmarkedets parter om lønelementer, 

ikke som udgangspunkt fritager fra optjeningskravene i § 7, stk. 2. Et sådant hensyn var derfor ikke 

relevant at fremlægge i henvendelsen. 

 

I udtalelsen henviste Arbejdsdirektoratet til Ferielovens § 23, stk. 2, samt ovenfor nævnte dom 

U1994.907H, med det udgangspunkt at der netop her var afgjort at pensionsindbetaling måtte an-

ses for løn i forhold til optjening af betalt ferie. Derudover blev der opstillet tre situationer, hvor 

Arbejdsdirektoratet mente at der ville foreligge en ret, til optjening af betalt ferie under en bar-

selsperiode hvor man hverken fik hel eller delvis løn i traditionel forstand, nemlig38: 

a) Får pensionsbidrag indbetalt også under barslen 

b) Beholder firmabil eller arbejdsgiverbetalt mobiltelefon også under barslen 

c) Blot får betalt et avisabonnement også under barslen 

                                                      

36 (Arbejdsdirektoratet, 2006) 
37 (Arbejdsdirektoratet, 2006, s. 1) 
38 (Arbejdsdirektoratet, 2006, s. 2) 
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I disse tilfælde var det Arbejdsdirektoratets opfattelse, at lønmodtageren fortsat fik løn ved at 

modtage en af ovenstående ydelser, og dermed optjente ret til betalt ferie. Man kan derfor op-

tjene betalt ferie, for en periode hvor man udelukkende bliver aflønnet i naturalier. Da disse som 

oftest indgår i både lønforhandlinger, men også i helheds betragtningen af lønnen, giver dette god 

mening. Et forhandlet løngode, bør anses som et lønelement på lige fod med kontanter, i det om-

fang det reelt set er en del af lønnen. Det er klart at disse elementer ikke bør ses som en del af løn-

nen, såfremt de alene er stillet til rådighed for arbejdstageren til arbejdet, men ikke har nogen ind-

flydelse på beskatning eller har været en del af en forhandling. I disse tilfælde kan der nok argu-

menteres for, at der ikke er tale om løn. Kan disse dog tages med hjem og anvendes privat, vil det 

være svært at argumentere for dette. 

 

Ud over dette udtalte Arbejdsdirektoratet, at det var deres opfattelse, at der dog i konkrete til-

fælde kunne være ydelser af så ringe værdi, at de ikke gav ret til optjening af betalt ferie, altså en 

form for bagatelgrænse. Rimeligheden af en bagatelgrænse synes lige for, selvom det ikke er en 

del af betragtningen, i forhold til optjening af betalt ferie. Der kan derfor argumenteres for, at 

selvom Arbejdsdirektoratet syntes at have den opfattelse at der bør kunne findes konkrete baga-

telgrænser, kan der ikke med hjemmel i ferieloven fremlægges dette argument. Ethvert element 

der vil falde under betragtningen ”delvis løn”, bør derfor måske anses som optjeningsberetti-

gende, uagtet Arbejdsdirektoratets holdning til en eventuel bagatelgrænse. 

 

Med hensyn til denne bagatelgrænse, henviste Arbejdsdirektoratet til en tidligere udtalelse fra 

1994, hvor de havde udtalt at indbetaling til gruppelivsforsikring og/eller erhvervsevnetabsforsik-

ring under barsel, ikke var tilstrækkeligt til at optjene ret til betalt ferie. Dette var dels grundet 

præmien på omkring 1.300 kr. årligt, samt det faktum at beskatningen først ville ske ved udbeta-

ling af pension ved tab af erhvervsevne. Samtidig mente Arbejdsdirektoratet at dette næppe 

kunne anses som vederlag for erlagt arbejdskraft, men snarere at det havde form af social sikring.  

 

Det kan derfor konkluderes ud fra Arbejdsdirektoratets udtalelse, at ydelser som pension, firmabi-

ler, mobiltelefoner eller avisabonnementer, bør kunne udløse optjening af betalt ferie. Der kan 

dog også konkluderes at der måske konkret må vurderes en bagatelgrænse, som beløbsmæssigt 
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må anslås at ligge omkring 1.300 kr. årligt. Ydermere er det er et krav at ydelsen, altså lønelemen-

tet, skal kunne kategoriseres som vederlag for arbejde.  

 

2.2.5 Tysk ret 

I det følgende vil vi analysere, hvorvidt den tyske ferielov tilføjer en yderligere dimension til dette. 

2.2.5.1 Bundesurlaubsgesetz39 

Den tyske ferielov, Bundesurlaubsgesetz, regulerer, ligesom den danske ferielov, forholdene for 

lønmodtagerne på arbejdsmarkedet. Arbejdstagere i lovens forstand er alle lønmodtagere på det 

tyske arbejdsmarked, også selvom dette er grundet erhvervsuddannelse eller medarbejderlig-

nende status som følge af økonomisk afhængighed jf. § 240. Dermed kan der som udgangspunkt 

afgrænses, på samme måde som den danske ferielov. 

 

Jf. § 141 har arbejdstagere ret til betalt ferie i hvert kalender år. Hermed administreres ferieåret og 

kalenderåret ens i tysk ret, hvilket er en afvigelse i forhold til den danske model. Begge modeller 

giver dog ret til fast ferie, inden for en fast periode, hvorfor de som udgangspunkt uden problemer 

kan sammenlignes. 

 

Ser man dernæst på afholdelsen af ferie, jf. § 3, ser man følgende: 

”(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage. 

(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feier-

tage sind. ” 

Altså har hver arbejdstager ret til mindst 24 arbejdsdages ferie årligt. Arbejdsdage i denne forbin-

delse skal forstås som alle dage undtagen, søndage og helligdage. Dermed har arbejdstagere i 

                                                      

39 Bundesurlaubsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 800-4, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) 
geändert worden ist, Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) 
40 § 2 Geltungsbereich: 
Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 
Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche 
Personen anzusehen sind; für den Bereich der Heimarbeit gilt § 12. 
41 § 1 Urlaubsanspruch: 
Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub  
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Tyskland, som hovedregel ret til 4 ugers betalt ferie om året. Dermed en uge mindre end danske 

arbejdstagere har ret til, men fuldt ud i overensstemmelse med Arbejdstidsdirektivet. 

 

Den største fravigelse i den tyske ferielov kontra den danske, er i forhold til optjeningsprincippet. 

Da man har ret til betalt ferie i hver enkelt kalenderår, følger det af den tyske ferielovs § 1, at der 

ikke er nogen decideret optjeningsperiode, før man får ret til ferie. Altså er dette diametralt mod-

sat den danske, hvor vi jo som nævnt i afsnit 1.3.2.1.3 har et optjeningsår og et efterfølgende fe-

rieår. Der er dog indbygget en form for optjeningsperiode, i den tyske ferielov med § 442, der be-

stemmer at retten til betalt ferie, først opnås efter den sjette måneds ansættelse. 

Herefter vil der være tale om direkte optjening af ret til ferieafhold. Jf. § 543 gives der dog ret til 

delvis optjening af ferie, 1/12 ferie for hver måneds ansættelse, såfremt man enten 1) ikke kan nå 

ud over venteperioden, 2) forlader arbejdsmarkedet inden venteperioden udløber, 3) har opnået 

fuld ret til ferie i første halvår af kalenderåret i en anden virksomhed, men fratrådt denne. 

 

Betaling under ferie følger af § 1144, og udregnes på basis af lønnen 13 uger forud for feriens afhol-

delse. Der er derfor som udgangspunkt tale om ferie med løn. I denne lønberegning bliver der set 

                                                      

42 “§ 4 Wartezeit: 
Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben.” 
43 § 5 Teilurlaub: 
(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses hat der 
Arbeitnehmer 
a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Kalenderjahr keinen vollen 
Urlaubsanspruch erwirbt; 
b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet; 
c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. 
(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. 
(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm zustehenden Umfang hin-
aus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurückgefordert werden. 
44 § 11 Urlaubsentgelt: 
(1) Das Urlaubsentgelt bemißt sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der Arbeitnehmer in den letzten 
dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten 
Arbeitsverdienstes. Bei Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des Berechnungsze-
itraums oder des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst auszugehen. Verdienstkürzungen, die im Be-
rechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, blei-
ben für die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die während 
des Urlaubs nicht weitergewährt werden, sind für die Dauer des Urlaubs angemessen in bar abzugelten. 
(2) Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahle 
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bort fra overarbejdsbetaling, samtidig med at personalegoder/naturalier der ikke bibeholdes un-

der ferien, afregnes kontant. Det er derfor alene baseret på den rene, almindelige løn. Bestemmel-

sen nævner ydermere at der ved ufrivilligt arbejdsfravær, arbejdsstandsning eller kort tids ansæt-

telser, skal ses bort fra den nedgang dette ellers ville have på beregningen af ferieløn. 

 

Der er ikke i den tyske ferielov taget specielt stilling til optjening af ferie såfremt arbejdstageren 

har været på orlov, hvorfor dette som udgangspunkt må antages at findes i den tyske barsellov i 

stedet.  

2.2.5.2 Konklusion 

Det kan dermed konkluderes at der i den tyske ferielov er en universel ret til afhold af betalt ferie 

inden for et kalenderår. Ferien er ikke betinget af en optjening af feriepenge eller feriedage, men 

alene knyttet til ansættelsen og den udbetalte løn. Tyske arbejdstagere er derfor i en situation, 

hvor de efter 6 måneders ansættelse har fuld ret til at afholde betalt ferie, i samme år som ansæt-

telsen finder sted. Da barslende kvinder ikke modtager løn i hele barselsperioden, må det ud fra 

Bundesurlaubsgesetz kunne argumenteres, at retten til ferie består, blot uden betaling (da der 

ikke har været en lønudbetaling de seneste 13 uger).  

 

2.2.6 Svensk ret 

2.2.6.1 Semesterlag45 

Den svenske Semesterlag, eller ferielov, giver ferierettigheder til arbejdstagere på det svenske ar-

bejdsmarked. Disse rettigheder er ferie afhold, ferie med løn eller feriepenge jf. § 146. Dermed er 

lovens opbygning meget lig den danske, hvorfor begreberne nemt kan oversættes og sammenlig-

nes med den danske model. 

 

I den svenske ferielov arbejder man også med et ferieår og et optjeningsår, jf. § 3: 

                                                      

45 SFS 1977:480, Semesterlag 
46 1 § Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, 
semesterlön och semesterersättning. 
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“Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 

mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kalllas intjänan-

deår. “ 

Den eneste forskel fra den svenske lov til den danske, er på dette punkt dermed, at vi kører optje-

ningsåret som det forrige kalenderår, hvorimod deres er det forrige ferieår. Man kan derfor sam-

menligne direkte med den danske model, da der også her er et krav om der optjenes ferie forud 

for at denne afholdes. Forskellene gør dog at man optjener ferie, i samme periode som afholder 

tidligere optjent ferie, hvorfor et nyt ferieår altid vil betyde at der foreligger optjent ferie så længe 

arbejdstageren har været på arbejdsmarkedet. Sverige har ej heller taget højde for ferie til ar-

bejdstagere, der er helt nye på arbejdsmarkedet, hvorfor disse også må vente til udløbet af optje-

ningsåret. 

 

Det følger herefter af § 4 at: 

“En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om an-

ställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren 

rätt till endast fem semesterdagar. Under semesterledighet ska arbetstagaren ha 

semesterlön, om sådan har tjänats in enligt 7 §. “ 

Der findes altså en universel ret til 25 feriedage om året, uagtet at der er optjent en ret til betaling 

eller ej under disse. Undtagelsesvist har arbejdstageren dog kun ret til 5 feriedage, såfremt ansæt-

telsesforholdet først påbegyndes efter 31. august, meget lig situationen for lærlinge og elever un-

der Lov om Erhvervsuddannelse. Dette er derfor i store træk sammenligneligt med den danske 

model. Beregningen af hvor mange feriedage der er med løn, foregår jf. § 7 på følgende måde: 

“Antalet semesterdagar med semesterlön beräknas på följande sätt. Från de 

dagar arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret 

(anställningstiden) subtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande 

från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, permittering, kort-

tidsarbete eller ledighet som enligt 17–17 b §§ är semesterlönegrundande, liksom 

arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperioder, ska dock räknas in i 

anställningstiden. Differensen divideras med antalet dagar under intjänandeåret. 
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Kvoten multipliceras med tjugofem. Om ett brutet tal då uppstår, avrundas detta 

till närmast högre hela tal. ” 

Altså foregår optjeningen på nogenlunde samme måde som i den danske ferielov, nemlig bestemt 

efter din ansættelsestid i optjeningsåret. Der er dog den forskel at ikke blot fravær på grund af fe-

rie og fritstilling (permittering), men også korttidsansættelser hos andre arbejdsgivere og orlov jf. 

§§ 17-17 b skal medregnes i ansættelsesperioden.  

I denne forbindelse er det derfor netop interessant at se på hvad §§ 17-17b indeholder. § 1747 er 

fravær grundet sygdom, § 17a fravær grundet barsel og § 17b48 fravær i forbindelse med risiko for 

smittefare eller efteruddannelse. Dermed vil det for opgaven være mest interessant at tage fat i § 

17a: 

“17 a § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet 

enligt föräldraledighetslagen (1995:584) i fråga om 

1. ledighet enligt 8 § första stycket nämnda lag, om frånvaron under intjänande-

året inte överstiger 120 dagar, eller för ensamstående förälder 180 dagar, 

2. tid för vilken graviditetspenning utges enligt 10 kap. socialförsäkringsbalken, 

eller 

3. tid för vilken föräldrapenning lämnas med anledning av barns födelse eller adop-

tion enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken, om frånvaron för varje barn eller vid 

                                                      

47 17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron 
under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod in-
räknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. 
Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet 
under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott I frånvaron än fjorton dagar i en följd. Lag (2009:1439) 
48 17 b § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller 
1. ledighet med anledning av risk för överförande av smitta, 
a) om arbetstagaren är berättigad till smittbärarersättning enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken, och 
b) om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, 
2. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, om frånvaron under intjänandeåret inte översti-
ger 45 dagar, 
3. ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor 
eller för ersättningsberättigande teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), om frånvaron under intjänandeåret 
inte överstiger 180 dagar och ledigheten inte ger rätt till semesterlön enligt någon annan lag, 
4. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, eller 
5. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare. 
I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Lag 
(2010:1224) 
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flerbarnsbörd sammanlagt inte överstiger 120 dagar eller för ensamstående föräl-

der 180 dagar. 

 

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även 

dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Lag (2010:1223) ” 

 

Altså er det feriepenge berettigende at være fraværende på grund af barsel, såfremt varigheden 

ikke overstiger 120 dage, eller 180 dage for enlige forældre. Det følger her af sidste sætning, at der 

her er tale om kalenderdage, og ikke blot arbejdsdage. Hermed kan der for kortvarig barsel, fravi-

ges, fra det normale princip om mistet ret til betaling ved orlov. Der er derfor indbygget en delvis 

ret i Semesterlagen til at optjene betalt ferie, selv om man er på orlov. 

 

2.2.6.2 Konklusion 

Det kan altså konkluderes at den svenske ferielov har en anderledes tilgang, til optjening af betalt 

ferie under barsel, i det der for kortvarige orlovsperioder garanteres fuld optjening, mens for læn-

gerevarende ikke gives nogen optjening. Der er derfor indbygget en form for incitament, til at 

komme hurtigere på arbejdsmarkedet igen efter fødsel, da men ellers mister retten til betalt ferie. 

Det kan diskuteres hvorvidt dette kan ses som diskriminerende, eller som et legalt hensyn. 

Det kan derfor konkluderes at der ikke findes en endegyldig ret til at optjene betalt ferie under 

barsel i den svenske ferielov. Der er derimod heller ikke noget princip om optjening som følge af 

lønudbetaling som i den danske ferielov. Der er derimod valgt en mellemvej der består i at give en 

ret til optjening af betalt ferie såfremt man holder sig inden for en vis længde af orlov. Der kan ej 

heller her afgøres om dette er en bedre implementering end den danske. Det må dog samtidig 

konkluderes, at der også her er tale om et krav om faktisk arbejdstid, hvilket strider imod EU-ret-

ten. 

2.2.7 Konklusion 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at der i dansk ret ikke findes en entydig definition på be-

grebet delvis løn. Dermed findes der heller ikke en entydig praksis for, hvordan præcis ferielovens 

§ 7, stk. 2, skal administreres. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt, for lønmodtagere 

eller arbejdsgivere, at vide hvorvidt et givent gode udløser ret til optjening af betalt ferie eller ej. 
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Der må som udgangspunkt henvises til at ethvert gode, naturalie eller egentlig løn, der har karak-

ter af vederlag i ansættelsesforholdet, må antages at give ret til betalt ferie. Ideen om en bagatel-

grænse for disse goder, kan ikke støttes op på en hjemmel i dansk ret, hvorfor der ikke som ud-

gangspunkt kan henvises til at en sådan findes. Slutteligt kan der konkluderes, at der med al sand-

synlighed i dag er mange arbejdstagere, der ukorrekt ikke optjener ret til betalt ferie under barsel, 

selvom de fortsat bibeholder ovenstående eller lignende goder. Der må derfor opfordres til at 

retsstillingen snarest muligt bliver klarlagt. Implementeringen af ferierettigheder til barslende 

kvinder kan ydermere konkluderes at være implementeret meget forskelligt på tværs af EU.  

 

2.3 Barsel 

Indledningsvist vil vi klarlægge reglerne for barsel, samt deres indflydelse på retten til at afholde 

ferie. 

2.3.1 Barselloven49 

Barsellovens formål er at sikre retten til fravær samt klarlægge betalingen under henholdsvis gra-

viditet, barsel og ved adoption jf. § 1. Det er derfor nærliggende at sammenligne denne med den 

ret til betalt ferie der udspringer af ferieloven, da fraværet ofte vil ske i en stor del af optjeningså-

ret. I Barselloven er der ikke taget højde for ferieoptjening eller afhold af ferie, nok netop da bar-

sel anses for en feriehindring jf. Feriebekendtgørelsens § 17, stk. 1 nr. 250. Det er derfor samspillet 

mellem rettighederne i barselloven og ferieloven der må være afgørende.  

 

Barselloven opererer med specifikke fraværsperioder, for hvilken der tillægges specielle rettighe-

der til betaling. For denne afhandling vil det snarere være arten og ikke størrelsen på disse der er 

relevant, hvorfor dette vil være fokus. 

2.3.1.1 Fraværsperioder 

Barselloven opererer med tre forskellige tidsrammer: 

- Fra 4 uger før fødselstidspunkt jf. § 6 og indtil fødsel  

- Fra fødsel og indtil 14 uger efter fødsel jf. § 7,  

- Fra 14 uge efter fødsel og 32 (kan forlænges til 46 jf. § 10) uger frem jf. § 9.  

                                                      

49 Lovbekendtgørelse nr. 571 af 29. april 2015, bekendtgørelse om ret til orlov og dagpenge ved barsel, Barselloven 
50 BEK nr. 549 af 24. april 2015, Bekendtgørelse om ferie 
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Dette er henholdsvis graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov. Man kan dermed som kvinde 

støtte ret på loven til op til 64 ugers samlet fravær, altså mere end et fuldt optjeningsår i ferielo-

vens forstand.  

 

Under dette fravær har man som minimum ret til barselsdagpenge jf. § 19, dog har man såfremt 

man er dækket af kollektiv overenskomst eller Funktionærloven51, jf. § 7, stk. 2, ret til yderligere 

betaling i nogle af de ovenfor angivne tidsrum. Såfremt man er dækket af denne yderligere ret til 

betaling, vil man i den periode optjene betalt ferie da der er en lønudbetaling. Dette betyder sam-

tidig i relation til ferieloven at man, såfremt man kun får barselsdagpenge, ikke optjener betalt fe-

rie i den efterfølgende periode. Barselsdagpenge anses nemlig ikke for værende løn52. Dermed vil 

de fleste personer på barsel have kortere eller længere perioder hvor de ikke optjener nogen form 

for betalt ferie, medmindre de fortsat beholder en form for gode der kan anses som værende løn. 

Med henvisning til ferieloven kan det derfor antages at såfremt man bibeholder et løngode under 

barsel, for hvilken der sker beskatning, vil man optjene betalt ferie uagtet at man ikke i traditionel 

forstand modtager løn. Barselloven tager i dette henseende ikke direkte stilling til, hvorvidt så-

danne goder kan kræves tilbageleveret af arbejdsgiveren. 

 

Spørgsmålet herefter ville derfor også være om denne problemstilling kunne undgås, ved simpelt-

hen at fratage den ansatte goderne under deres barselorlov. Såfremt dette kunne finde sted ville 

der aldrig blive tvivl om hvorvidt der under en barselsperiode blev optjent betalt ferie, da godet 

ikke var tilgængeligt for lønmodtageren. Der ville derfor ikke være tvivl om hvorvidt der var beta-

ling af løn under barsel eller ej. 

 

Det kan ud fra dette konkluderes at barsellovens bestemmelser ikke umiddelbart hjælper til klar-

læggelsen af, hvorvidt der kan optjenes en ret til betalt ferie under orlov. Loven sikrer dog retten 

til fravær og samtidig uafbrudt tilknytning til arbejdspladsen, hvilket i samspil med ferieloven gør 

at der er opfyldelse af ansættelseskravet i forhold til optjening af ferie. 

 

                                                      

51 Lovbekendtgørelse nr. 81 af 03 februar 2009, Funktionærloven 
52 Da barselsdagpenge ikke er vederlag for arbejde udbetalt af en arbejdsgiver, anses det ikke som værende løn. 
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2.3.2 Tysk Ret 

2.3.2.1 Bundeselterngeld- und elternzeitsgesetz53 

Bundeselterngeld- und elternzeitsgesetz (BEEG) er den tyske barsellov. Denne indeholder ram-

merne for afhold, betaling og vilkår under barsel og er derfor meget relevant i forhold til denne 

analyse. 

 

BEEG’s bestemmelser vedrørende selve barselsperioden skal findes i § 4. jf. § 4, stk. 154 opereres 

der med en periode fra barnets fødsel og indtil den fyldte 14 måned som barselsorlov. I denne pe-

riode kan der søges barselsdagpenge, 12 måneder tilsammen for forældrene, som dog kan forlæn-

ges til at gælde den fulde 14 måneders periode. Barselsorlovens længde er derfor en anelse an-

dersledes inddelt end den danske model, men varigheden er dog ikke så forskellig. Det må derfor 

ud fra dette antages at kvinder på barselsorlov er fraværende fra arbejdsmarkedet nogenlunde 

lige længe i både Danmark og Tyskland.  

 

I BEEG tages der stilling til hvordan ferieoptjening skal behandles i forbindelse med barsel i § 17. Jf. 

stk. 155, er det udgangspunktet at arbejdsgiveren kan reducere den tilladte ferie med 1/12, som 

følge af hver måneds fravær på grund af barsel i kalenderåret. Dermed vil man som medarbejder, 

der ikke har været ansat hele venteperioden, have en reduceret ret til betalt ferie ved tilbageven-

den i et ferieår. Dette gælder dog kun medarbejdere der er fuldt ud fraværende fra arbejdspladsen 

under barsel. Såfremt der arbejdes deltid vil arbejdsgiveren ikke kunne reducere ferien med 1/12. 

                                                      

53 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz - (BEEG) 
54 § 4 Art und Dauer des bezugs: 
(1) Elterngeld kann in der Zeit vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes bezogen 
werden. Abweichend von Satz 1 kann Elterngeld Plus nach Absatz 3 auch nach dem 14. Lebensmonat bezogen 
werden, solange es ab dem 15. Lebensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem 
Elternteil in Anspruch genommen wird. Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des § 1 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 kann Elterngeld ab Aufnahme bei der berechtigten Person längstens bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres des Kindes bezogen werden 
55 § 17 Urlaub: 
(1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin für das 
Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, 
wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei seinem oder ihrem Arbeitgeber 
Teilzeitarbeit leistet. 
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Man vil dog stadig have en ret til betalt ferie uagtet man ikke har haft en lønudbetaling under bar-

sel. I tillæg til dette har man, såfremt man har ikke afholdt ferie forud for barsel, jf. stk. 256, ret til 

at få denne overført til nuværende eller næste ferieår. Dette betyder, at man ved at gå på barsel i 

løbet af et ferieår, beholder retten til den optjente ferie. Dette skal dog sammenholdes med stk. 

457 der bestemmer at såfremt man gennem dette har optjent mere ferie end man har ret til efter 

stk. 1, kan arbejdsgiveren reducere ferien så der alene er resterende ferie svarende til beregnin-

gen efter stk. 1. Dette er dog en ret og ikke en pligt, hvorfor ikke alle arbejdstagere vil få deres fe-

rie reduceret.  

 

Det kan altså konkluderes at der ved barsel jf. BEEG findes en umiddelbart ultimativ ret til at holde 

ferie på samme vilkår som almindelige arbejdstagere ved tilbagevenden til arbejdspladsen, dog 

uden en ret til at afholde ferie optjent under barsel. Man skal derfor arbejde for at optjene lø-

bende ret til ferie igen, men man er undtaget fra venteperioden på 6 måneder nævnt tidligere. 

Dette betyder netop at der er sikret imod forskelsbehandling ved tilbagevenden til arbejdsmarke-

det. Den tyske lovgivning har dermed sikret barslende kvinder mod diskrimination og tab af ferie-

ret. 

 

2.3.3 Svensk ret 

2.3.3.1 Föräldraledighetslag58 

Föräldraledighetslagen er den svenske udgave af barselloven. Som i Danmark er det et udgangs-

punkt at man skal være tilknyttet arbejdsmarkedet for at være omfattet af loven, hvorfor man skal 

være klassificeret som arbejdstager jf. lovens § 159. 

                                                      

56 (2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor dem Beginn der 
Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im 
laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren. 
57 (4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit mehr Urlaub erhalten, als ihm oder 
ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin 
nach dem Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel gewährten Urlaubstage kürzen. 
58 SFS 1995:584, Föräldraledighetslag 
59 1 § En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. 
Samma rätt har också en arbetstagare som 
1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn, 
2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem, 
3. stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har 
eller har haft barn med denna förälder. 
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Den svenske barsellov opererer med mange forskellige måder at opdele henholdsvis tilbagevende 

fra barsel. Dette betyder at der som udgangspunkt er en ret til fravær fra barnets fødsel og indtil 

den fyldte 18 måned jf. § 560, hvilket tillige gælder ved adoption. Föräldraledighetslagen giver altså 

ret til længere fravær end Barselsloven, hvorfor man må kunne forvente at optjening af ferie kun 

bliver et endnu større problem i Sverige end i Danmark. Samtidig gives der ret til at moderen kan 

være fraværende fra 7 uger før fødsel og indtil 7 uger efter fødsel under såkaldt ”Mammaledighet” 

jf. § 4: 

“En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse 

under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten 

för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Om hon inte är ledig på annan 

grund skall två veckor av denna mammaledighet vara obligatoriska under tiden 

före eller efter förlossningen. “ 

Betalingen under disse perioder følger af kap. 12 Socialförsäkringsbalken, lov (2014:948), hvilket 

betyder at den er særskilt fra barselloven og dennes bestemmelser, hvorfor vi ikke vil komme ind 

på den nærmere. Det skal dog kort nævnes at der foreligger en ret til fravær uagtet at man har ret 

til betaling under orloven. Ud over dette følger det af § 10 at: 

“Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en le-

dighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då 

ledigheten påbörjades. “ 

Dermed kan man sige at man i den svenske barsellov har tillagt noget mere selvbestemmelse til 

arbejdstageren, da denne jo netop kan opdele orloven som de vil. 

 

                                                      

60 5 § En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 månader. En arbetstagare som har 
adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den 
tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan ledighet upphör dock när barnet har fyllt 
åtta år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes 
barn eller av eget barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade 
skett. 
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Der er intet i den svenske barsellov der regulerer forholdet for ferie ved tilbagevenden til arbejds-

pladsen, hvorfor vi må forvente at dette spørgsmål er reguleret i den svenske ferielov i stedet. 

 

Det kan derfor konkluderes at der i den svenske barsellov findes en lignende ret til fravær som i 

den danske. Selvom selve fraværsperioden umiddelbart er længere, kan disse to nemt sammenlig-

nes. Det er, som i dansk ret, ikke reguleret i barselsloven hvordan optjening af ferie under barsel 

eller afhold efterfølgende bliver behandlet. Det er derfor relevant at se på hvordan optjening af 

betalt ferie under en sådan orlov bliver behandlet jf. den svenske ferielov. 

2.3.4 Konklusion 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes at der som udgangspunkt er en meget forskelligartet til-

gang til afhold af barsel, samt selve barsellovgivningens indflydelse på optjening af betalt ferie. 

Hvor hverken Föräldraledighetslagen eller Barselloven indeholder bestemmelser der har indfly-

delse på optjening af ferie, men alene på rammerne for orlov, indeholder BEEG klare vilkår for fe-

rierettigheder ved tilbagevenden. 

 

2.4 Ligebehandling 

2.4.1 TEUF samt Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder 

I EU’s traktatgrundlag findes flere bestemmelser vedrørende ligestilling mellem kønnene, samt 

omkring borgeres rettigheder i forhold til familie og arbejde. Det er derfor relevant at gennemgå 

disse, for netop at have dem in mente i forhold til problemstillingen. Da Traktatgrundlaget udgør 

primærretten, betyder det at alle lavere rangerende retskilder, direktiver, forordninger, afgørelser, 

skal stemme overens med dette. Ydermere skal de fortolkes i overensstemmelse med formålet, 

med de relevante bestemmelser. En lavere rangerende retskilde der strider i mod primærretten vil 

derfor ikke være gyldig. For dansk ret betyder dette, at nationale retsregler og afgørelser ej heller 

må stride mod primærretten, da vi qua vores medlemskab af EU er underlagt disse supranationalt.  

 

I TEUF artikel 8 står følgende: 

”I alle sine aktiviteter tilstræber Unionen at fjerne uligheder og fremme ligestilling 

mellem kvinder og mænd. ” 
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Ligeledes bestemmer TEUF artikel 10: 

”Ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tilstræber 

Unionen at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race 

eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.” 

Dermed synes det helt centralt i EU lovgivningsprocessen, at kønnene sikres lige vilkår. Man må 

derfor ud fra ovenstående artikler, klart mene, at en retsregel der forskelsbehandler det ene køn, 

ikke uden meget legitime hensyn kan bestå.  

 

Med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter Chartret) er visse 

dele af Den Europæiske menneskerettighedskonvention61 blevet implementeret direkte i EU’s 

traktatgrundlag. Dermed er konventionen, i sin omarbejdede form, blevet en del af primærretten, 

og derfor en ufravigelig del af EU’s retsgrundlag. Selvom der i Chartrets præambel ikke direkte er 

refereret til ligestilling mellem kønnene, er det dog at spore flere steder i selve Chartret, eksem-

pelvis i artikel 21, stk. 1: 

”1. Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social op-

rindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, 

seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt, ” 

Ligeledes artikel 23: 

”Der skal sikres ligestilling mellem kvinder og mænd på alle områder, herunder i 

forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn. Princippet om ligestilling er ikke til 

hinder for opretholdelse eller vedtagelse af foranstaltninger, der giver det under-

repræsenterede køn specifikke fordele. ” 

Slutteligt artikel 33, stk. 2: 

                                                      

61 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMKR) 
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”2. For at kunne forene familieliv og arbejdsliv har enhver ret til at være beskyttet 

mod afskedigelse på grund af graviditet og barsel samt ret til betalt barselsorlov 

og til forældreorlov efter et barns fødsel eller ved adoption af et barn. ” 

Det er også her tydeligt at hensynet til ligestilling mellem kønnene vejer tungt i primærretten, 

hvorfor det må forventes at være et ufravigeligt krav til lavere rangerende EU retskilder, samt nati-

onal ret. 

 

2.4.2 Ligebehandlingsloven 

Ligebehandlingslovens62 formål, er at sikre at der (jf. § 1, stk. 1): 

”… ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn. Dette gælder både direkte 

forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til 

graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling. ” 

Udgangspunktet i loven, er derfor at sikre lige rettigheder og lige behandling på tværs af kønnene. 

Det er derfor relevant at se på, hvor vidtrækkende denne beskyttelse er i forhold til personalego-

der. Med dette in mente, kunne man overveje om man i den situation at en medarbejder gik på 

barsel, sagligt kunne fjerne lønaccessorier som firmabil, mobiltelefon eller avisabonnement, for 

dermed at sikre at der ikke ville foreligge en ret, til at optjening af betalt ferie?  

 

Ligebehandlingslovens § 9 fastsætter at en lønmodtager, ikke må udsættes for mindre gunstige 

vilkår, eller opsiges, fordi denne har fremsat krav om ret til fravær eller har været fraværende ef-

ter barsellovens §§ 6-14, eller i det hele taget på grund af graviditet, barsel eller adoption. Ud fra 

dette må man antage, at det at fjerne et lønaccessorie alene med det formål, at ”snyde” medar-

bejderen for optjening af betalt ferie, ikke harmonerer med ligebehandlingsloven.  Der må dog her 

tages forbehold for den situation, hvor tilbageleveringen enten er aftalt ved ansættelsen, eller go-

det kan kræves tilbage, da godet alene har arbejdsmæssig værdi.  

 

                                                      

62 Lovbekendtgørelse nr. 645 af 08 juni 2011, Ligebehandlingsloven 
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Som udgangspunkt har disse lønaccessorier karakter af naturalier. Selvom dette er tilfældet, er ho-

vedreglen dog at sådanne ydelser, stadig udgør en del af det vederlag arbejdsgiveren er pligtig at 

betale medarbejderen63. Såfremt man fratog et af disse lønaccessorier, ville der derfor være tale 

om en ændringsopsigelse, altså en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, der ville skulle vars-

les med det individuelle opsigelsesvarsel64. Dette ville samtidig være underlagt det samme saglig-

hedskrav, som en normal opsigelse65. Skulle dette finde sted uden respekt for opsigelsesvarslet, 

ville der automatisk være tale om misligholdelse fra arbejdsgivers side66. Der må dog antages, at 

der må være en bagatelgrænse, selvom en ændring af lønnen som udgangspunkt, ikke blot kan 

lade sig gøre fra arbejdsgivers side. 

 

Da ideen med at fjerne lønaccessoriet, ville være at undgå at betale ferie senere hen, ville det 

umiddelbart være meget svært at løfte bevisbyrden, for sagligheden i den varslede ændring. Sam-

tidig ville man med al sandsynlighed risikere, at det ville blive tolket som en slags forskelsbehand-

ling, såfremt lønmodtageren ikke alligevel blev kompenseret, for den tabte ”indkomst” under bar-

sel. Se blandt andet U.2004.2174V der omhandlede en medarbejder der under sin børnepasnings-

orlov, blev varslet til at gå fra områdeansvarlig til en funktion som kasseassistent i et supermarked. 

Denne ændring blev anset som væsentlig og bevisbyrden for sagligheden, samt at det ikke var til-

knyttet til orloven, kunne ikke løftes. Det noteres yderligere i Ligestillingslovene bind II67 at: 

”Nogle lønelementer såsom fri bil og computer har karakter af arbejdsredskaber, 

og den barslende er derfor ikke i en sammenlignelig situation med arbejdende kol-

leger, som skal levere en arbejdspræstation. Om sådanne arbejdsredskaber skal 

tilbageleveres under barselorlov med løn, må afgøres konkret i henhold til ansæt-

telsesaftalen. Beskatningsforpligtelsen kan være et fortolkningsbidrag, idet skat-

tefrihed er betinget af, at godet er et arbejdsredskab. ” 

                                                      

63 (Nielsen, Dansk Arbejdsret, 2012, s. 512) 
64 (Nielsen, Dansk Arbejdsret, 2012, s. 551) 
65 (Nielsen, Dansk Arbejdsret, 2012, s. 551) 
66 (Nielsen, Dansk Arbejdsret, 2012, s. 552) 
67 (Andersen, Nielsen, & Precht, 2006) 
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Dermed kan det antages, at et gode som medarbejderen bliver beskattet af, ikke med rette kan 

fjernes under barsel, uden aftale herom eller kompensation herfor. Såfremt godet ikke beskattes, 

kan der omvendt argumenteres for at det alene er et arbejdsredskab, der dermed kan kræves til-

bageleveret og optjening af betalt ferie kan undgås. Man kunne i denne forbindelse forestille sig 

en firmabil, for hvilken der ikke skete beskatning, da denne alene blev brugt til arbejdsmæssig kør-

sel. Et krav om at bibeholde adgangen til denne under barsel, ville ikke som udgangspunkt være 

rimeligt, hvorimod et krav om tilbagelevering nok ville være sagligt, da der ikke længere foreligger 

et arbejdsmæssigt behov. Vurderingen i den konkrete situation, ville derfor kunne bindes op på 

behovet, beskatningen og typen af godet. 

 

Det kan derfor konkluderes at en fratagelse af et lønaccessorie, må anses som yderst vanskeligt i 

den situation at medarbejderen er på barsel. Det er derfor udgangspunktet, at såfremt medarbej-

deren har et sådan gode, og dermed beholder det under barsel, vil det kunne medføre optjening 

af betalt ferie. Et forsøg på omgåelse heraf, må under alle omstændigheder anses som et forsøg på 

forskelsbehandling og dermed et brud på ligebehandlingsloven, medmindre det pågældende gode 

alene har karakter af et arbejdsredskab og der derved ikke vil være tale om forskelsbehandling. 

Det springende punkt vil derfor være, hvorvidt en anden arbejdstager, der ikke er på orlov, kan be-

nytte godet uden for arbejdet også. 

 

2.4.3 Det omarbejdede Ligestillingsdirektiv 

Direktiv 2006/54/EF, det omarbejdede ligestillingsdirektiv68, er som nævnt ovenfor indarbejdet i 

ligebehandlingsloven, hvorfor denne skal fortolkes og administreres i overensstemmelse med di-

rektivet. Det omarbejdede direktiv skal ses som et opsamlingsdirektiv, for alle de tidligere direkti-

ver der søgte at fremme ligebehandlingen i EU. Da disse direktiver stod for at blive opdateret, og 

da der var så mange, mente Rådet at det ville være nemmere at skrive alt dette sammen til et nyt 

og mere overskueligt dokument jf. præamblen punkt 1. 

 

                                                      

68 Dir. 2006/54/EF af 5. juli 2006 
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Da ligebehandlingsloven er behandlet oven for i afsnit 1.2.3, synes det relevant at analysere for-

tolkningsbidraget dertil.  

 

Præcis som ligebehandlingsloven sigter ligestillingsdirektivet at fremme ligestillingen mellem køn-

nene i EU, deriblandt løn jf. artikel 1, litra b. I forhold til dette defineres løn i artikel 2, nr. 1, litra e 

som,  

”den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser arbejdstageren 

som følge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indirekte fra arbejdsgiveren i 

penge eller naturalier”. 

Altså kan man ud fra dette argumentere for, at betaling under ferie også er dækket af direktivet. 

Det er derfor interessant, at forskelsbehandling i direktivets forstand netop ses jf. artikel 2, nr. 2, 

litra c som: 

”enhver form for dårligere behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet 

eller barselsorlov…” 

Altså allerede her må det antages at direktivets udgangspunkt er, at kvinder på barsel, lønmæssigt, 

skal behandles ens med de medarbejdere der ikke er på barsel. Dette fremhæves igen i artikel 4, 

hvor fokus er på, at forskelsbehandling af ”alle lønelementer og lønvilkår” fjernes. Igen her må 

man antage, at dette må betyde, at der uden tvivl ikke kan forskelsbehandles omkring personale-

goder alene med grundlag i en medarbejders barsel. 

 

I relation til ferieloven gennemgået ovenfor i afsnit 1.3.2, synes det relevant at der i artikel 9, nr. 1 

litra g, defineres forskelsbehandling som: 

”regler, der suspenderer rettigheder eller adgangen til erhvervelse af rettigheder 

under lovbestemt eller overenskomstmæssig barselorlov eller orlov af familiemæs-

sige årsager, som betales af arbejdsgiveren” 

Suspensionen af rettigheden til optjening af betalt ferie under barselsorlov, synes derfor direkte at 

modstride direktivet. Da netop denne bestemmelse ikke direkte er videreført i ligebehandlingslo-

ven, eller anden dansk lov, kan man argumentere for at dette muligvis ikke er en korrekt, eller i al 
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fald tilstrækkelig, implementering af direktivet. Da selve bestemmelsen synes meget konkret, ville 

der eventuelt kunne støttes ret på erstatning af et eventuelt tab, grundet den mangelfulde imple-

mentering over for den danske stat. Alene ud fra denne bestemmelse kan der derfor argumente-

res for, at der ikke i dansk ret, kan bibeholdes det udgangspunkt, at der ikke optjenes ret til betalt 

ferie under barsel uden løn. Det må derfor forventes, at der skal ske en revision af de danske op-

tjeningsregler for ferie på et tidspunkt med dette in mente. Samtidig må det forventes, at der med 

udgangspunkt i direktivet ville kunne rejses sager i ligebehandlingsnævnet, såfremt ovenstående 

princip, og altså manglende optjening af ferie, blev brudt. Der rejses dog ingen af disse sager på 

nuværende tidspunkt, hvilket må antages at være fordi der ikke er klarhed, omkring hvorvidt de 

danske optjeningsregler er forenelige med EU-retten. 

 

Sidst, men ikke mindst, fremgår det igen tydeligt af artikel 14, nr. 1 litra c, at der ikke må frem-

komme forskelsbehandling på grund af køn for så vidt angår: 

”ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse, samt løn…” 

Altså endnu en klarificering af det princip, at der på trods af køn skal ligebehandles vedrørende 

løn. Dette princip er grundlæggende for ligebehandlingsloven, hvorfor det er naturligt at det på 

nuværende tidspunkt også indgår i fortolkningen af sager under denne. 

 

2.4.4 Konklusion 

Det må derfor ud fra ovenstående konkluderes at ligebehandlingsloven i store træk er forfattet, og 

administreres, korrekt i forhold til det bagvedliggende direktiv. Der må dog indrømmes at der sy-

nes at være en umiddelbar mangel, da loven ikke bibeholder retten, til fortsat at optjene rettighe-

der under barsel i samme omfang som direktivet har ment. At der ligebehandlingsloven og ferielo-

ven imellem ikke umiddelbart er nogen form for samspil, må derfor synes utilstrækkeligt.  

Principperne fra det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv gør, at vi med dette som fortolkningsbi-

drag, kan konkludere at der ej heller kan støttes ret på at fjerne personalegoder for at undgå at en 

barslende kvinde optjener ret til betalt ferie. Ydermere må det konkluderes at ligebehandling, 

samt sikring af rettigheder under og efter barsel, er fundamentale rettigheder i EU, hvorfor disse 

ikke kan forventes sagligt fraveget med hensyn til ferie. 
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2.5 Juridisk konklusion 

Efter at have foretaget ovenstående analyse kan det derfor konkluderes følgende: 

1) Der findes ikke i dansk ret en entydig måde at definere hvad ”delvis løn” dækker over. Det bed-

ste kriterie, vil derfor umiddelbart være, hvorvidt medarbejderen bliver beskattet af et givent 

gode. Dermed kan der ikke på nuværende tidspunkt konkret afgøres, hvorvidt der optjenes ret til 

betalt ferie. 

2) Den danske optjeningsmodel strider efter alt at dømme imod EU-retten, da den kræver faktisk 

arbejdstid i referenceperioden, for at der optjenes ret til de 4 ugers minimumsferie.  

3) Tysk og svensk ret ser ej heller ud til at overholde EU-retten, da der også her på visse punkter er 

krav om faktisk arbejdstid for at opnå ret til minimumsferien. Det må derfor forventes, at det på et 

tidspunkt, bliver et generelt problem i EU, at der ikke optjenes betalt ferie efter de krav arbejds-

tidsdirektivet og Dominguez dommen sætter op.  
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3. Økonomisk analyse 

3.1 Indledning 

I denne, den økonomiske del af analysen, vil det blive undersøgt hvorvidt den ovenfor afledte rets-

stilling kan siges at lede til diskrimination på arbejdsmarkedet. Dette med henblik på, at få et dy-

bere indblik i barslende kvinders muligheder og situation på det danske arbejdsmarked. 

 

Retsstillingen vil blive anskuet gennem henholdsvis diskriminationsteori og human capital teori, da 

disse anses for de bedst egnede.  

3.2 Diskriminationsteori 

Diskriminationsteorien blev udviklet af Kenneth Arrow og præsenteret første gang i 197169 ved en 

konference om ”Discrimination in Labor Markets”. Arrows teori gik i al sin enkelthed ud på, at 

visse grupper på arbejdsmarkedet kunne siges at opleve en form for diskrimination ud fra visse 

nærmere definerede kriterier. Ved at kontrollere disse kriterier kunne man derfor analysere hvor-

for, og i hvilke tilfælde, en given grupper ville opleve diskrimination – samt hvilken form for diskri-

mination de oplevede. 

 

Diskrimination i økonomisk teoretisk forstand vil som udgangspunkt fokusere på forskellen i pro-

duktivitet70, men som Arrow allerede i hans introduktion pointerer, er det for at forklare forskelle i 

løn og adgang til arbejdsmarkedet, mere relevant at se på følgende: 

”The notion of discrimination involves the additional concept that personal char-

acteristics of the worker that are unrelated to productivity are also valued on the 

market.” 

Arrows teori arbejdede som udgangspunkt med race som den primære grund til gruppedannelse, 

og dermed også hans basis for diskrimination. Teorien er dog anvendelig på enhver form for defi-

nerbar gruppe på arbejdsmarkedet, da den alene forsøger at isolere gruppen og finde årsagen til 

diskriminationen, samt den tilsvarende diskriminerende gruppe. Det vil derfor være relevant at 

                                                      

69 (Arrow, 1971) 
70 (Arrow, 1971, s. 1) 
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gennemgå denne teori og forsøge at tilpasse den til barslende kvinder, for derigennem at finde ud 

af hvorvidt, de rent faktisk oplever diskrimination, og hvilken gruppe på arbejdsmarkedet det er 

der diskriminerer. 

3.2.1 Diskriminationsteori – en nærmere gennemgang 

Som nævnt ovenfor beskæftigede Arrow sig primært med race som analysepunkt, samt hvorvidt 

det enten var den overordnede, eller kolleger der stod for diskriminationen – altså hvorvidt de 

ikke fik ansættelse fordi lederen ikke ville have en bestemt race, eller fordi kollegerne primært var 

en anden race og dermed ikke ville arbejde sammen andre racer. Derigennem fandt han frem til 

hvilke faktorer, der havde indflydelse på diskrimination af en bestemt gruppe, samt hvilken betyd-

ning for graden af diskrimination tilstedeværelsen af bestemte faktorer havde.  

 

Som nævnt ovenfor udskiftede Arrow det klassiske økonomiske fokus på produktivitet, med mere 

personlige karakteristika, hvilke i sig selv må siges at være meget værdiladede. Netop dette ind-

rømmede Arrow ikke fuldstændig kunne udelukkes fra analysen, men dog kunne kontrolleres nok 

til stadig at kunne bruges som analysepunkter. 

 

Da Arrows analyse fokuserede på forskellen mellem mulighederne på arbejdsmarkedet for sorte 

og hvide, vil det være nødvendigt at tilpasse den problemstillingen i denne afhandling. Dette kan 

som udgangspunkt gøres forholdsvist nemt, da det blot vil være en simpel substitution i de be-

handlede ligninger. Arrows udgangspunkt er, at i det tilfælde en arbejdsgiver diskriminerer, accep-

terer han en nedgang i profit, π, til fordel for en specifik fordeling af arbejdskraft71. Det må derfor 

antages, at arbejdsgiveren søger at maksimere nytte og ikke profit. Udgangspunktet for vores ana-

lyse er derfor: 

𝜋 = 𝑓(𝑊 + 𝐵) − 𝑤𝑊𝑊−𝑤𝐵𝐵 

Hvor f er udbytte, W og B angiver henholdsvis hvide og sort, mens w angiver lønniveauet som sat 

af arbejdsgiveren. I det følgende vil vi derfor erstatte W og B med M og K, altså mand og kvinde. 

Da det må antages, at Arrows konklusioner, kan bruges uden større omskrivning på diskrimination 

                                                      

71 (Arrow, 1971, s. 5) 
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mellem kønnene, vil fokus nærmere være på forudsætningerne for Arrows konklusioner og et for-

søg på at forstå konsekvenserne af ovenstående situation.  

 

For at inkludere diskriminationsfaktoren kommer Arrow frem til følgende:72 

𝑤𝑀 − 𝑤𝐾 = 𝑑𝐾 − 𝑑𝑀 > 0 

Altså er udgangspunktet at mænds løn nødvendigvis må være højere end kvinders for at ligningen 

er tilfredsstillet73. I Arrows analyse ses at det han indledningsvist forudsætter, at denne diskrimi-

nation sker på observerbare præferencer hos enten arbejdsgiveren, eller de andre medarbejdere - 

altså en præference til ikke at arbejde sammen med eller ansætte sorte. Ligeledes kan dette over-

føres til vores analyse med det udgangspunkt at diskriminationen, altså den lavere løn eller lavere 

ansættelsesrate, kan findes i en manglende præference for at ansætte eller arbejde sammen med 

kvinder. For at gøre op for denne forskel i præferencen, kan en lavere løn netop kompensere for 

det tab i ønsket arbejdskraft, som ansættelsen af en kvinde derfor vil være. Arrow noterer at dette 

må forudsættes at gå begge veje, hvorfor en kvindelig arbejdsgiver må antages at have den 

samme, om end omvendte, præference og derfor være villig til at give kvinder en højere løn end 

mænd. Flere kvindelige ledere, ville derfor betyde flere ansatte kvinder og bedre vilkår til dem. 

 

Det er altså vores udgangspunkt, at diskrimination af en part fører til højere lønninger, eller større 

chance for ansættelse, af den modsatte part. Det er derfor også Arrows konklusion, at dette fører 

til at K findes i de mindst diskriminerende sektorer, mens M findes i de mere diskriminerende. 

Altså sker der en form for segregering på tværs af arbejdsmarkedet, hvor arbejdsstyrken bliver op-

delt. Hans egen observation er dog, at det med hensyn til denne segregering burde føre til, at jo 

mere diskriminerende en virksomhed er, jo mindre er den74. Dette fordi selve diskrimineringen 

fungerer som en yderligere udgift for virksomheden, da 𝑤𝑀 jo er større end 𝑤𝐾. Da diskriminatio-

nen koster mere, vil det derfor begrænse størrelsen på virksomheden. Arrow noterer dog selv, at 

dette må anses for at være en overdreven konklusion, da det ellers i det lange løb ville medføre, at 

alene det mindst diskriminerende firma overlever. Dette vil nok være svært at bevise empirisk.  

                                                      

72 (Arrow, 1971, s. 6) 
73 (Udsen, Skønheden og Udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, 1992, s. 47) 
74 (Arrow, 1971, s. 8) 
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I forhold til vores analyse må pointen stå i at firmaers konkurrenceevne stiger, jo mindre diskrimi-

nerende de er. I og med de kan vælge imellem en større arbejdsstyrke, og den samlede lønudgift 

er mindre, har virksomheden bedre forudsætninger for at konkurrere.   

 

Arrows næste interessante tilgang til diskrimination er at se på det han kalder for employer discri-

mination75. Employer discrimination kan ses som en refleksion, ikke af præferencer, men af opfat-

telsen af virkeligheden. Altså det faktum, at man har en forudfattet tanke omkring den pågæl-

dende medarbejdergruppe gør, at man er mindre tilbøjelig, til at ansætte dem eller vil betale dem 

ringere. I forhold til kvinder, er det for eksempel sandsynligheden for at de vil få børn, at de vil gå 

på lang barsel og at de vil optjene betalt ferie i den periode hvor de er fraværende. Netop dette 

kan anses som en forudfattet mening der ikke nødvendigvis har noget med virkeligheden at gøre, 

men som alligevel må anses som en mulig diskriminations grund. Altså går teorien på, at denne 

forudfattede mening gør, at arbejdsgiveren tildeler den ene gruppe lavere produktivitet end den 

anden, hvorfor det ikke kan betale sig at ansætte denne gruppe76. 

 

Arrow opstiller herefter tre kriterier77 for at dette kan medføre til diskrimination af en bestemt 

gruppe.  

For det første skal det være muligt at adskille grupperne af medarbejdere, samt at dette skal 

kunne gøres forholdsvist let. Hudfarve eller køn er information, der gør det nemt at adskille grup-

per, hvorimod dybere psykologiske problemer, om end relevante, ikke er lige til at opdage og der-

for ikke kan bruges som kriterier.  

For det andet skal arbejdsgiveren bære en form for omkostning for at opnå information om med-

arbejderens sande produktivitet, da han ellers ikke ville nøjes med den uperfekte information om 

deres produktivitet - altså arbejdsgiverens forudindtagede mening. I vores tilfælde er det netop 

meget omkostningsfuldt, at finde ud af hvorvidt den pågældende kvinde rent faktisk får børn i lø-

bet af ansættelsesforholdet, hvor mange, hvor lang barsel hun tager og til sidst hvorvidt der rent 

                                                      

75 (Arrow, 1971, s. 25) 
76 (Udsen, Skønheden og Udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, 1992, s. 59-60) 
77 (Arrow, 1971, s. 25) 
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faktisk vil være en ret til at optjene betalt ferie. Alle disse kræver, at medarbejderen ansættes og 

der derfor investeres tid og ressourcer i denne. Denne omkostning må derfor opvejes over for den 

mulige produktivitet, der kan opnås af selv en medarbejder der passer på alle fordommene78. Man 

kan derfor argumentere for, at jo kortere en ansættelse varer, jo mindre risiko vil arbejdsgiveren 

være villig til at tage. Dette er fordi tidsrammen hvor investeringen skal indtjenes, set over for den 

risiko der er for at medarbejderen ikke er fuldt produktiv, har langt større indflydelse på korttids-

ansættelser end længere ansættelser. 

For det tredje kræves det, at arbejdsgiveren har en ide om fordelingen af sandsynligheden for høj 

produktivitet i de to grupper, mænd og kvinder. Altså vil det være alt afgørende at arbejdsgiveren 

har en ide om hvor stor en sandsynlighed der er for, at kvinderne går på barsel, hvor længe de er 

væk samt hvor stor en effekt det har på deres samlede produktivitet, set henover ansættelsesfor-

holdets længde. Igen her står pointen, at jo kortere ansættelsesforhold jo større indflydelse vil et 

potentielt fravær have på den produktivitet der kan opnås. I længere ansættelsesforhold må det 

antages at andre faktorer vil have større indflydelse på den opnåede produktivitet79. Som eksem-

pel kan nævnes evnen til at møde til tiden, arbejdstempo, sygefravær samt hvor hurtigt medarbej-

deren lærer nye arbejdsopgaver. Disse er, som chancen for barsel, skjulte faktorer som arbejdsgi-

veren kun kan finde fuldstændig ud af, såfremt medarbejderen bliver ansat. Samtidig er det fakto-

rer der ikke er tilknyttet det ene køn specifikt.  

 

Ud fra dette kan det konkluderes at Arrows diskriminationsteori opererer på to niveauer: det før-

ste niveau værende den direkte diskrimination på grund af observerbare præferencer, hvilket re-

sulterer i diskriminationsfaktoren, samt enten lavere løn eller lavere villighed til at ansætte. Det 

andet niveau værende de ikke observerbare grunde til lavere produktivitet. Disse kan først obser-

veres når der investeres i medarbejderen, altså medarbejderen ansættes, hvorfor det bliver ar-

bejdsgiverens egen vurderede sandsynlighed, for niveauet af produktivitet der bestemmer hvor-

vidt der sker diskrimination eller ej. I forhold til barsel og optjening af betalt ferie, dækker begge 

niveauer problemstillingen, idet graviditet er både en direkte observerbar præference, samt en 

                                                      

78 (Ploug, 1990, s. 11) 
79 (Ploug, 1990, s. 12) 
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sandsynlighed, der først kan opdages efter ansættelsen. Selve optjeningen af ferie er, qua gen-

nemgangen i den juridiske analyse, en observerbar præference for de arbejdsgivere der enten er 

på forkant med EU-retten, eller udbetaler pension under barsel, mens det blot må ses som en 

sandsynlighed, for alle andre arbejdsgivere afhængig af situation på barselstidspunktet samt de 

eventuelle løngoder medarbejderen har. 

3.2.2 Diskriminationsteori - dataanalyse 

Efter gennemgangen af Arrows diskriminationsteori ovenfor, synes det relevant at gennemgå kon-

kret data for det danske arbejdsmarked, med denne teori in mente. I det følgende vil vi derfor 

gennemgå data fra Danmarks Statistik80, for at analysere hvorvidt ovenstående teori kan siges at 

have en indvirkning, på det danske arbejdsmarked, set i lyset af problemstillingen vedrørende op-

tjening af betalt ferie under barsel. Fokus vil derfor være på, hvorvidt der findes forskelle i de ar-

bejdsfunktioner mænd og kvinder arbejder i, hvorvidt der er væsentlige lønforskelle og hvorvidt 

barsel rent faktisk fører mere fravær med sig for kvinder end for mænd81. 

 

3.2.2.1 Arbejdsmarkedsstatus 

Til at starte med vil det være relevant at se på befolkningens arbejdsmarkedsstatus: 

 

                                                      

80 (Danmarks Statistik, 2015) 
81 (Udsen, Skønheden og Udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, 1992, s. 39) 
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0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Arbejdsmarkedsstatus

Mænd Kvinder



48 
 

Som det kan ses af ovenstående tabel er der omtrent 130.000 flere beskæftigede mænd på ar-

bejdsmarkedet end der er kvinder. Kvinderne har, som set ovenfor, derimod valgt at tage uddan-

nelser eller stille sig uden for arbejdsstyrken. Dette kan til dels forklares ved hjemmegående hus-

mødre, der i højere grad forekommer hos den kvindelige del af befolkningen, end den mandlige. 

Det er dog stadig interessant i forhold til ovenstående diskriminationsteori, at vi allerede her kan 

se at ca. 5 % af både mænd og kvinder (beskæftigede plus arbejdsløse) er arbejdsløse. Dette bety-

der, at vi allerede her må konkludere at diskriminationsteoriens tese om at det ville være sværere 

for kvinder at få job, må antages at være forkert. Det er dog ikke til at sige om vi ville se den 

samme trend, eller højere arbejdsløshed blandt kvinder, hvis de ca. 100.000 flere kvinder bevæ-

gede sig ind på arbejdsmarkedet. Såfremt man ser på OECD’s rapport82, er udgangspunktet dog: 

”… many OECD countries note large-scale detruction of male-dominated occupati-

ons. Segregation might be seen in these cases to serve as protection from compe-

tition with unemployed men. “ 

Altså burde flere kvinder på arbejdsmarkedet, ikke nødvendigvis lede til flere arbejdsløse, da det 

historisk set ikke er deres arbejdsfunktioner der er på vej væk.  

 

Det næste relevante at analysere, er hvorvidt der er arbejdsfunktioner med en klart bedre afløn-

ning af det ene køn, altså om den teoretiske diskrimination vi ser ovenfor, kan siges at lede til en 

form for segregering på arbejdsmarkedet.  

 

3.2.2.2 Lønstatistik 

Fra Danmarks Statistik er hentet en oversigt over gennemsnitlig løn fordelt på arbejdsfunktion (se 

bilag 1), hvilken er blevet tilføjet en procentmæssig oversigt, over forskellen mellem mænd og 

kvinder. I statistikken er arbejdsfunktioner uden noget sammenligningsgrundlag blevet udeladt. 

Disse kan opstå hvor antallet af beskæftigede, og dermed ikke indberettet løn, ikke lever op til mi-

nimumskravet fra Dansk Statistik. Det er i denne sammenhæng relevant, at se på i hvilke arbejds-

                                                      

82 (OECD, 1998) 



49 
 

funktioner mænd og kvinder enten tjener det samme, hvor kvinder tjener mere og hvor mænd tje-

ner væsentligt mere. I litteraturstudieprojektet for Beskæftigelsesministeriet83 skriver Sanne Ud-

sen blandt andet: 

”Der hvor der er sket størst nedbrydning af kønsopdelingen, er, hvor der kræves en 

form for eksamensbevis for at få adgang. Når adgangsbilletten til faget er et ek-

samensbevis, er det tilsyneladende lettere for kvinder at komme ind, end hvis der 

er tale om ufaglært arbejde. Det skyldes formentlig, at netop inden for de ufag-

lærte områder fungerer de såkaldte kønsmærkninger, eller kønsstereotyperne, 

særligt stærkt, som det er nærmere beskrevet nedenfor. At have et eksamensbevis 

hjælper til at vise, at man har de fornødne kvalifikationer, selv om omgivelserne 

ikke umiddelbart ville forvente det, fordi det ikke passer med omverdenens mere 

eller mindre bevidste forestillinger om, hvad mænd og kvinder kan, og hvad deres 

naturlige anlæg er. ”84 

I det følgende vil vi undersøge hvorvidt denne antagelse viser sig sand, eller hvorvidt der stadig ek-

sisterer tydelige kønsforskelle i de valgte arbejdsfunktioner. 

 

For det første vil vi se på hvilke arbejdsfunktioner hvor kønnene som udgangspunkt gennemsnitligt 

tjener det samme: 

Ligeløn 

Arbejdsfunktion Mænd 

Kvin-

der 

Mænd 

% 

Kvinder 

% 

2153 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation 55.702 55.431 100% 100% 

4322 Registreringsarbejde inden for produktion 31.143 31.062 100% 100% 

2343 Pædagogisk arbejde 32.712 32.636 100% 100% 

3412 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau 37.092 37.015 100% 100% 

2152 Ingeniørarbejde inden for elektronik 56.082 56.046 100% 100% 

2352 Specialundervisning 43.132 43.237 100% 100% 

 

                                                      

83 (Udsen, Kønsarbejdsdeling og arbejdsmarkedet, 2012) 
84 (Udsen, Kønsarbejdsdeling og arbejdsmarkedet, 2012, s. 12) 
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Som det kan ses er der, ud fra statistikken, meget få sektorer hvor lønnen er næsten lige. Det mest 

overraskende i denne oversigt, må være at ingeniørarbejde er en arbejdsfunktioner hvor der løn-

nes lige. Den umiddelbare forklaring på dette kunne være at det er en arbejdsfunktion der kræver 

speciel uddannelse. Både produktionsarbejde, socialt rådgivningsarbejde, undervisning og pæda-

gogik er omfattet af overenskomster, hvilket som udgangspunkt kan forklare en lige løn, givet at 

fordelingen i hierarkiet er omtrent lige. Dog kan forskelle i arbejdstypen, sager eller lignende, gøre 

at der under overenskomst stadig ses en ulige fordeling af løn85. Dette kan dog ikke spores her. 

Det må derfor konkluderes, at der i ovenstående sektorer må antages at være en forholdsvis lige 

fordeling på tværs af niveauerne og dermed ikke en klar præference for det ene køn over det an-

det. Da alle, undtagen produktionsarbejdet, kræver specifikke uddannelser, er observationerne 

her i tråd med Sanne Udsens teori. Det faktum at man her skal forevise et eksamensbevis, for at 

bevise ens evner, lader til at gavne kvinderne og nedtone effekten af barselsorlov.  

 

Som det næste vil vi se på hvilke arbejdsfunktioner kvinder er de bedst betalte inden for (101 % 

eller højere af mænds løn): 

Kvinder mere 

Arbejdsfunktion Mænd 

Kvin-

der 

Mænd 

% 

Kvin-

der % 

512 Kokkearbejde 27.333 27.471 99% 101% 

5120 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) 27.330 27.471 99% 101% 

4211 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder 34.848 35.053 99% 101% 

3512 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationstekno-

logi 40.837 41.114 99% 101% 

352 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation 40.874 41.158 99% 101% 

1324 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. 58.143 58.621 99% 101% 

8141 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter 28.451 28.770 99% 101% 

5321 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem) 30.907 31.320 99% 101% 

44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 32.095 32.538 99% 101% 

441 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 32.095 32.538 99% 101% 

532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 29.066 29.591 98% 102% 

2353 Anden sprogundervisning 42.108 42.934 98% 102% 

                                                      

85 (Udsen, Skønheden og Udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, 1992, s. 40) 
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2263 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne 42.133 43.125 98% 102% 

2264 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde 34.688 35.638 97% 103% 

4226 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde 28.550 29.356 97% 103% 

43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde 34.457 35.443 97% 103% 

4222 Informationsarbejde på kundekontaktcentre 31.380 32.436 97% 103% 

523 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening 21.853 22.596 97% 103% 

5230 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening 21.853 22.596 97% 103% 

3413 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau 30.073 31.225 96% 104% 

3522 Teknikerarbejde inden for telekommunikation 41.644 43.526 96% 105% 

53 Omsorgsarbejde 27.376 28.641 96% 105% 

531 Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde 24.942 26.159 95% 105% 

5311 Børneomsorgsarbejde 24.922 26.161 95% 105% 

5322 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem) 26.902 28.316 95% 105% 

5113 Turist- og rejselederarbejde 28.284 29.959 94% 106% 

1112 Øverste ledelse i offentlige virksomheder 75.544 80.677 94% 107% 

4227 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse 22.921 24.542 93% 107% 

9412 Køkkenhjælp mv. 22.884 24.757 92% 108% 

3423 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder 24.082 26.160 92% 109% 

94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad 22.447 25.368 88% 113% 

941 Manuelt arbejde med tilberedning af mad 22.447 25.368 88% 113% 

5329 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 29.834 33.749 88% 113% 

9411 Tilberedning af fastfood 21.121 25.486 83% 121% 

 

I denne oversigt ser vi, til at starte med, de arbejdsfunktioner vi anser som klassisk for kvinder, 

nemlig inden for sundhedsområdet, kontorarbejde og kassearbejde. Disse arbejdsfunktioner er 

traditionelt anset som funktioner kvinder normalt vil indtage. Det er derfor ikke den store overra-

skelse at kvinder her også tjener mere, men dog en naturlig konsekvens. De store overraskelser 

her, starter med øverste ledelse i offentlige virksomheder. Følger vi statistikken ovenfor tjener 

kvinder gennemsnitligt 107 % af mænds løn når de arbejder som ledere i det offentlige. Dette kan 

skyldes flere faktorer, men en af de mest oplagte er det faktum, at man i det offentlige i langt hø-

jere grad har haft fokus på, at stille kønnene mere lige og give kvinder flere muligheder. En sådan 

politik vil samtidig fjerne fokus fra ting som barselsorlov eller optjening af betalt ferie heri, da det 

er selve kønsfordelingen der bliver den væsentlige. Dermed kan man argumentere, at dette ikke 

skaber den samme diskriminationsfaktor inden for det offentlige som i andre sektorer. Det næste 
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overraskende punkt, og måske alligevel ikke, er det faktum at kvinder sidder tungt på restaurati-

onsbranchen og generelt arbejde med mad. Traditionelt set er det mor der står i køkkenet, men 

også i lønstatistik kan vi se at kvinder gennemsnitligt tjener mere i brancher der involverer mad. 

Ydermere kan man argumentere, at vidensudviklingen her ikke sker så ”hurtigt” som i andre ar-

bejdsfunktioner. Fravær af længere karakter har derfor ikke samme indflydelse86. Ovenstående 

statistik underbygger i høj grad den tanke at arbejdsfunktioner, der ikke har samme diskriminati-

onsfaktor over for kvinder, måske endda hellere ansætter kvinder, også lønner kvinder bedst. Som 

Sanne Udsen påpeger kan der dog være andre grunde til, at netop kvinder er de mest domine-

rende i specifikke arbejdsfunktioner: 

”Den lavere lønudvikling på kvindetunge områder vil yderligere være med til at 

afholde mænd fra at søge over på området, hvilket igen yderligere forstærker 

kønsopdelingen. Ligeledes medvirker kvinders lavere løn samt lettere adgang til 

omsorgsdage og betalt barsel til yderligere at fastholde og forstærke den nuvæ-

rende kønsarbejdsdeling i husholdningerne. ”87  

Altså kan det, at det traditionelt er kvinder der har været i mange af fagene, og dermed er 

”kvinde” goder der er blevet forhandlet på plads, være med til at sørge for at kvinder stadig domi-

nerer disse arbejdsfunktioner. Rationelt set vil en større andel af et køn, og dermed dårligere for-

deling vertikalt i hierarkiet, føre til mindre lige løn. Dermed giver det god mening at en sådan hi-

storisk fordeling, ville føre til bedre gennemsnitlig løn for kvinder end for mænd i disse arbejds-

funktioner. 

 

Som det næste vil vi se på hvilke arbejdsfunktioner mænd tjener væsentligt mere end kvinder 

(kvinders løn 80 % eller lavere af mænds): 

Mænd væsentligt mere 

Arbejdsfunktion Mænd Kvinder 

Mænd 

% 

Kvinder 

% 

9621 Kurérarbejde og transport af bagage 36.259 20.666 175% 57% 

                                                      

86 (Udsen, Skønheden og Udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, 1992, s. 42-43) 
87 (Udsen, Kønsarbejdsdeling og arbejdsmarkedet, 2012, s. 16) 
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7322 Trykkerarbejde 41.411 27.099 153% 65% 

22 Arbejde inden for sundhedsområdet 61.210 40.726 150% 67% 

1111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder 79.642 59.976 133% 75% 

342 Arbejde med sport og fitness 36.005 27.229 132% 76% 

3311 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta 63.402 48.357 131% 76% 

3213 Arbejde inden for farmaci 50.443 38.731 130% 77% 

3321 Forsikringsarbejde 58.828 45.471 129% 77% 

1 Ledelsesarbejde 72.327 56.527 128% 78% 

142 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel 44.017 34.479 128% 78% 

1420 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel 44.017 34.479 128% 78% 

1211 Ledelse inden for økonomifunktioner 77.003 60.385 128% 78% 

9313 Manuelt arbejde inden for byggesektoren 33.228 26.137 127% 79% 

7421 Elektronikmekanikerarbejde 36.651 28.878 127% 79% 

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisati-

oner 98.530 77.699 127% 79% 

7412 Elektromekanikerarbejde 37.772 29.811 127% 79% 

331 Arbejde med finans, regnskab og matematik 49.822 39.451 126% 79% 

815 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter 32.340 25.658 126% 79% 

134 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag 61.215 48.694 126% 80% 

325 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet 41.348 32.926 126% 80% 

2434 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi 60.770 48.537 125% 80% 

226 Andet sundhedsarbejde 50.743 40.571 125% 80% 

2146 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områ-

der 63.158 50.662 125% 80% 

33 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg 47.573 38.266 124% 80% 

 

Heller ikke for mændene er der til at starte med de helt store overraskelser. Mænd tjener gen-

nemsnitligt væsentligt mere end kvinder i lederstillinger. Dette kan have mange grunde, blandt an-

det, at der er mange flere mandlige ledere end kvinder, det er dog oplagt, at blandt andet fravær 

på grund af barsel, og optjening af betalt ferie i en orlovsperiode, er nogle af de ting der kan for-

værre diskriminationsfaktoren i områder som dette. Da ledere traditionelt set arbejder mange 

flere timer end almindelige ansatte, og skal stå til rådighed selv når de ikke gør, vil fravær i læn-

gere perioder ikke være kompatibelt med dette. Netop dette er helt i tråd med Sanne Udsens ob-

servationer nævnt ovenfor. Det kan dog få yderligere negative konsekvenser som hun nævner: 



54 
 

” Man kan derfor frygte, at der udvikler sig forskellige former for ”frynsegoder” på 

hhv. det kvindelige og det mandlige arbejdsmarked, således at de mandlige fryn-

segoder tager form af firmabil, betalt telefon og avis, aktieløn, mv., mens de kvin-

delige frynsegoder bliver i form af løn under barsel, omsorgsdage og afspadse-

ringsmuligheder. ”88 

At mænd også tjener væsentligt mere inden for finans, økonomi og forsikringer kan på nogle må-

der undre, da disse er meget bestemt efter uddannelsesbaggrund, og på visse punkter stærkt re-

guleret af overenskomster. Ud fra Udsens betragtninger burde netop dette, føre til ligeløn, eller i 

hvert fald lige muligheder for mænd og kvinder. Netop dette viser, at der, muligvis ud fra samme 

grunde som med ledere, findes en stærk præference for mænd i disse sektorer. Som Udsen poin-

terer: 

” Selv om der er forskel på mænd og kvinders uddannelsesvalg, må det i dag anta-

ges, at der er tilstrækkeligt med kvinder med den ”rigtige” uddannelse til, at mang-

len på velkvalificerede kvindelige potentielle kandidater ikke kan være årsagen til 

den ringe andel kvinder blandt danske ledere. ”89 

Arrows teori bekræftes her ved et væsentligt højere niveau af løn, i sektorer hvor de åbenlyst ob-

serverbare kvaliteter, åbenbart ikke er bestemmende over for lønniveauet. Der må derfor være 

nogle ikke observerbare faktorer, der spiller så kraftigt ind, at kvinder enten ikke opnår ansæt-

telse, eller bliver lønnet væsentligt dårligere. Som nævnt oven for kan disse faktorer, netop være 

risikoen for graviditet og dermed barsel, samt at denne barsel pludselig skulle give ret til optjening 

af fuld betalt ferie efter tilbagevenden. 

 

Slutteligt vil det være interessant at se på gennemsnitslønnen, i de arbejdsfunktioner hvor kvinder 

tjener mest kontra de hvor mænd tjener mest som helhed. Dette for at se, hvorvidt mænd pri-

mært er i arbejdsfunktioner, der har højere løn, og hvorvidt kvinder dermed må antages at være i 

arbejdsfunktioner, hvor andre faktorer, end den direkte løn er vigtigst. I de arbejdsfunktioner hvor 

                                                      

88 (Udsen, Kønsarbejdsdeling og arbejdsmarkedet, 2012, s. 16) 
89 (Udsen, Kønsarbejdsdeling og arbejdsmarkedet, 2012, s. 19) 
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kvinder tjener mest er gennemsnitslønnen på kr. 33.231, mens den for mænd i de arbejdsfunktio-

ner de tjener mest er kr. 53.238. Dermed ligger mændenes gennemsnitsløn, i de arbejdsfunktioner 

med størst fordel for mænd, ca. 60 % over den tilsvarende for kvinder. Det er helt tydeligt ud fra 

dette, at mænd vurderer en højere egentlig løn over andre vilkår. Da kvinderne i disse arbejds-

funktioner bliver betalt væsentligt lavere, må man antage at det er en blanding af præference for 

andet end løn samt en diskriminationsfaktor, der gør at de alene ansættes til en lavere løn90. 

 

Af ovenstående kan derfor konkluderes, at der er tydelige spor på arbejdsfunktioner, både hvor 

mænd tjener væsentligt mere og hvor kvinder tjener mere - altså kan der ses en form for segrege-

ring på arbejdsmarkedet. Ydermere bekræfter lønstatistikken, som udgangspunkt, teorien om løn-

forskelle på grund af præferencer og dermed en form for diskriminationsfaktor. 

 

3.2.2.3 Fravær 

Da et af de klare argumenter for diskriminationsteorien i denne sammenhæng var et øget fravær 

grundet barsel, samt mulig optjening af betalt ferie, vil vi i det følgende se på hvorvidt kvinder rent 

faktisk har barsels fravær i et langt videre omfang end mænd.  

 

Data er hentet igen fra Danmarks Statistik og består af en fraværsprocent for hver enkelt arbejds-

funktion fordelt på køn for 2014. Fraværsprocent defineres af Danmarks Statistik som: 

”Måler fraværsdagsværk i året i procent af mulige arbejdsdagsværk i året. De mu-

lige arbejdsdagsværk defineres som det antal arbejdsdagsværk, en person kunne 

have haft, hvis han ikke havde været fraværende og er summen af faktiske arbejds-

dagsværk og fraværsdagsværk. Et dagsværk er defineret som 7,4 timer. ”91 

Dermed opgør det hvor stor en procentdel af årets arbejdsdagsværk der er tabt i den pågældende 

arbejdsfunktion grundet det specifikke fravær. For Barsel- og adoptionsorlov se bilag 2. 

 

                                                      

90 (Udsen, Skønheden og Udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, 1992, s. 53) 
91 (Danmarks Statistik, 2015) 
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I forhold til den forrige analyse er arbejdsfunktioner her alene inddelt under hovedkategorier. Ud-

gangspunktet er dog, forståeligt med barselsreglerne in mente, at kvinder står for forholdsvis me-

get mere fravær end mænd grundet barsel- og adoptionsorlov. Ser vi alene på det gennemsnitlige 

fravær på tværs af alle arbejdsfunktioner er det 2,28 procentpoint højere hos kvinder end mænd. 

Dette svarer til at man mister ≈3 timers arbejde om året for alle mandlige ansatte, mens man mi-

ster ≈20 timer per kvindelig ansat. Man mister derfor 6 2/3 gange så meget arbejde ved kvindelige 

ansatte, som ved mænd. Dette er helt håndgribeligt en stor forskel på de to køn. Som det kan ses i 

tabellen i bilag 2 er der selvfølgelig arbejdsfunktioner der er mere eller mindre ramt, men pointen 

står stadig - kvinder udgør en større mistet arbejdskraft på grund af barsel, end mænd. Om end 

det er forståeligt, er det stadig en faktor man må gå ud fra har indflydelse på diskriminationsfakto-

ren hos arbejdsgiverne. 

 

Ser vi nærmere på de arbejdsfunktioner vi identificerede oven for som bedre lønnede for kvinder 

end for mænd, kommer vi til følgende konklusion: 

Kvinder får mere i løn 

 Mænd Kvinder 

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 0,1 0,65 

13 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed 0,16 0,8 

22 Arbejde inden for sundhedsområdet 0,97 3,99 

23 Undervisning og pædagogisk arbejde 0,7 3,28 

34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur 0,54 2,2 

35 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde 0,43 1,95 

42 Kundeservice 0,26 3,35 

43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde 0,34 2,34 

44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 0,35 2,24 

51 Servicearbejde 0,17 2,22 

52 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde) 0,34 3,89 

53 Omsorgsarbejde 0,33 1,77 

81 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner 0,23 1,18 

94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad 0,39 1,45 
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Gennemsnittet af fravær for disse arbejdsfunktioner er 2,24 %, altså 0,44 procentpoint under gen-

nemsnittet, for alt barsels- og adoptionsorlovsfravær for kvinder. Det kan derfor konkluderes, at 

kvinder som udgangspunkt faktisk får mere løn, i arbejdsfunktioner, hvor de er mindre fravæ-

rende, og diskriminationsfaktoren imod dem må antages at være lavere. Der er dog et par udstik-

kere, navnlig arbejde inden for sundhedsområdet, undervisning og pædagog arbejde, kundeser-

vice samt salgsarbejde (ekskl. agentarbejde). De første tre kan muligvis forklares gennem en histo-

risk størst andel af kvindelige arbejdere92, samt overenskomster der fastsætter vilkårene for bar-

sel. Herigennem ved arbejdsgiveren hvad han kan forvente og fraværet er ikke en ukendt faktor. 

Da det ikke er en ukendt faktor kan det ikke tilføje til Employer Discrimination, da det derfor ikke 

kræver nogen investeringen, at se den potentielle produktivitet - arbejdsgiveren ved hvor længe 

han kan forvente, at medarbejderen gennemsnitligt er væk og kan kalkulere med det. Salgsarbejde 

kan derimod muligvis forklares gennem det faktum, at der, som regel, ikke sker aflønning medmin-

dre der foretages salg.  

 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at kvinder helt håndgribeligt har et væsentligt større fra-

vær på grund af barsel. Dette er forståeligt og forventeligt, men påpeger alligevel en væsentlig for-

skel på de to køn - en helt reel diskriminationsfaktor uagtet den er observerbar eller ej. Da vi har 

påvist, at kvinder gennemsnitligt er mindre fraværende i de arbejdsfunktioner hvor de er bedst 

lønnet, kan der ydermere konkluderes, at kvinder fravælger længere barsel for at opnå en lønfor-

del. Dermed agerer kvinder på samme måde i de arbejdsfunktioner de dominerer, som mænd må 

antages at gøre, der hvor deres løn er væsentligt højere. Endeligt kan der spores en helt reel se-

gregering på arbejdsmarkedet. 

 

3.2.3 Konklusion 

Ud fra analysen i dette afsnit kan der endeligt konkluderes at der på det danske arbejdsmarked 

kan spores en diskrimination, om end ikke i alle arbejdsfunktioner, af kvinder. Denne diskrimina-

tion kan ud fra ovenstående antages, at stamme, til dels, fra ikke observerbare fænomener, som 

for eksempel længden af barselsorlov samt retten til optjening af betalt ferie udledt heraf. At der 

                                                      

92 (Udsen, Kønsarbejdsdeling og arbejdsmarkedet, 2012, s. 17) 
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også må være andre faktorer der tilføjer til diskriminationen og forskellen i løn kan ikke benægtes. 

Det må dog understreges at den uklare retsstilling beskrevet i den juridiske analyse, uden tvivl må 

have en indvirkning. 

 

3.3 Human Capital teori 

Human Capital teori er teorien om den menneskelige kapital, altså individets værdi i forhold til 

markedet. Teorien udspringer af Adam Smiths93 tidligere arbejde, helt tilbage fra 1700 tallet, med 

priser og løn på arbejdsmarkedet. Adam Smith beskæftigede sig i An Inquiry into the Nature and 

Causes of the Wealth of Nations, blandt andet, med at finde ud hvorfor arbejdskraften var opdelt 

som den var, hvorfor nogle var mere produktive end andre, samt hvordan dette kunne føre til at 

nogle nationer var mere succesrige end andre. Dette arbejde førte til at forskere som Gary Becker, 

Jacob Mincer og Solomon Polachek94 begyndte at arbejde med den såkaldte Human Capital teori. 

 

Som udgangspunkt kan det siges, at human capital er svarende til enhver form for viden eller evne 

som individet besidder, hvad enten det er lært eller medfødt, der øger deres produktivitet.95 I 

denne sammenhæng kan det derfor være uddannelse, erhvervserfaring, arbejdsmoral og mange 

andre ting. Det er derfor en forholdsvis bred definition.  

I denne afhandling vil vi primært beskæftige os med Gary Beckers udgave af Human Capital teo-

rien. Becker antager, at human capital er direkte anvendeligt i produktions processen. Dermed kan 

det antages, at human capital øger en arbejders produktivitet i alle slags opgaver, dog muligvis for-

skelligartet afhængig af opgaven, organisationen og situationen. Selvom selve rollen i produktivitet 

synes kompleks i Beckers udgave, gør det alligevel at vi kan anse human capital som en karakteri-

stik og en sammenfatning af al personens viden der direkte omsættes til produktivitet96. Dette gør 

at vi kan sammenligne menneskers humane capital og dermed deres, ceteris paribus, mulige pro-

duktivitet. Det er altså helt centralt her, at arbejdstageren selv har en meget stor indflydelse på 

deres chancer på arbejdsmarkedet97. 

                                                      

93 (Smith, 1904) 
94 (Udsen, Kønsarbejdsdeling og arbejdsmarkedet, 2012, s. 33) 
95  (Becker G. S., 1964) 
96 (Acemoglu & Autor, u.d., s. 4) 
97 (Ploug, 1990, s. 15) 
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I det følgende vil vi derfor analysere hvorvidt human capital teorien i forhold til barselsorlov og po-

tentiel optjening af betalt ferie kan forklare lavere lønninger hos kvinder. 

 

3.3.1 Undtagelser til teorien 

Inden vi begynder analysen synes det vigtigt at være klarlægge de undtagelser, eller faldgruber om 

man vil, der er ved at bruge human capital teori til at forklare lønforskelle. Acemoglu og Autor de-

finerer tre gode grunde til at human capital teorien skal bruges med omtanke, når der analyseres 

empiriske lønforskelle98: 

“1) Compensating differentials: a worker may be paid less in money, because he is 

receiving part of his compensation in terms of other (hard-to-observe) character-

istics of the job, which may include lower effort requirements, more pleasant work-

ing conditions, better amenities etc.  

2) Labor market imperfections: two workers with the same human capital may be 

paid different wages because jobs differ in terms of their productivity and pay, and 

one of them ended up matching with the high productivity job, while the other has 

matched with the low productivity one. 

3) Taste-based discrimination: employers may pay a lower wage to a worker be-

cause of the worker’s gender or race due to their prejudice. “ 

Dette viser netop at human capital teorien ikke er den hellige gral til at forklare lønforskelle på ar-

bejdsmarkedet. De to første grunde går tilbage på forskelle i arbejdsmarkedet og de enkelte an-

sættelsesforhold, som kan være meget svære at finde ind til, mens den sidste grund netop fører 

tilbage til analysen under afsnit 3.2. I forhold til vores problemstilling viser disse tre grunde netop, 

at kvinder kan antages at have lavere løn, fordi de accepterer bedre barselsvilkår, flere omsorgs-

dage, arbejder i de ”forkerte” arbejdsfunktioner eller simpelthen er diskrimineret overfor og der-

for får lavere løn. Intet af dette er direkte relateret til deres human capital. Det er derfor vigtigt, at 

vi holder dette in mente i den forestående analyse, da der ellers nemt kan forekomme en forkert 

konklusion. 

                                                      

98 (Acemoglu & Autor, u.d., s. 4) 
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3.3.2 Opnåelse af human capital 

For at kunne analysere hvordan investering i ens personlige humane capital kan ske, er det rele-

vant at fastlægge hvordan den humane capital kan øges99: 

1) Medfødte evner: mennesker har forskellige medfødte evner og vil derfor have en forskellig 

medfødt human capital fra starten af. Dette er interessant fordi det netop betyder at to 

personer med samme baggrund, uddannelse og arbejde ikke nødvendigvis har samme hu-

man capital og derfor ikke nødvendigvis ret til samme løn. Det er samtidig et problem fordi 

det er svært, at vide hvordan man skal finde denne medfødte evne, samt hvor stor en ind-

virkning man skal tilegne den på forskellen i løn. 

2) Uddannelse: længden og typen af uddannelse er en af de lettest observerbare forskelle på 

mennesker. Det er derfor en af de nemmeste kilder til human capital at kontrollere for. 

Dog må det nævnes at en længere uddannelse ikke nødvendigvis giver højere løn for det 

samme arbejde, hvilket giver indtrykket af, at forskelligheder i uddannelse måske ikke har 

stor indvirkning på human capital. Det er her vigtigt at notere at netop specifik uddannelse, 

f.eks. til en bestemt maskine, i visse tilfælde kan øge human capital værdien og gøre det 

nemmere at få ansættelse, men kun i de tilfælde virksomhederne efterspørger disse evner. 

Er der derimod mere brug for generel uddannelse, vil den specifikke måske virke som en 

hæmsko100. 

3) Kvaliteten af uddannelse samt ikke-uddannelses investeringer: forskellen på to personer 

med samme uddannelse men fra vidt forskellige skoler kan være stor, hvorfor det må anta-

ges at kvaliteten af din uddannelse har samme, eller større, indflydelse på din human capi-

tal end selve uddannelsen. Samtidig kan tilfældige faktorer, eller valg, der har gjort dig 

mere grundig, fået større netværk eller mere selvsikker have indflydelse på din human ca-

pital. Det er dog svært at måle eller definere disse faktorer. 

4) Træning: dette skal anses som uddannelse i arbejdsmæssigt regi, nærmere bestemt træ-

ning på jobbet eller efteruddannelse. Dette punkt kræver ikke alene en personlig investe-

ring, men også en større investering fra arbejdsgiverens side. Det kan derfor være svært at 

                                                      

99 (Acemoglu & Autor, u.d., s. 6) 
100 (Ploug, 1990, s. 3-4) 
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vurdere hvor stor en andel af investeringen medarbejderen egentlig selv står for - og hvor 

stor indflydelse træning derfor har. 

5) Påvirkninger inden indtræden på arbejdsmarkedet: hvilke indflydelser der har været på en 

person, inden de indtræder på arbejdsmarkedet, kan påvirke dem i hvilken retning de ud-

danner sig samt hvilke muligheder de får. Dermed må antages at dette, om end meget 

svært kvantificerbart, igen har indflydelse på human capital. 

Kort sagt kan det siges at human capital opnås når der laves en investering i ens egen værdi. For at 

vurdere hvorvidt denne investering er det værd, skal det gøres op imod den indtægt der er tabt 

imens man uddannes. Dette kan udregnes igennem det der kaldes Kapitalværdimetoden eller Net 

Present Value (NPV)101. Kapitalværdimetoden går ud på at udregne værdien af en investering ved 

at fratrække investeringens omkostningerne, fra nutidsværdien af de potentielle fremtidige afkast. 

 

Forestiller man sig at man skal vælge mellem at starte på en uddannelse nu (periode 0) eller blot 

arbejde i stedet i samme periode, T. Såfremt man vælger at arbejde vil indtjeningen være 𝐻𝑡 , 

mens indtjeningen såfremt man vælger at studere vil være 𝐾𝑡. 𝑟 vil i det følgende antages at være 

markedsrenten. Det er samtidig en antagelse at uddannelse fører til en højere indtjening i fremti-

den end det blot at arbejde, 𝐾𝑡 > 𝐻𝑡: 

𝐾𝑡 − 𝐻𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑡=1

𝑇

 

Men da det ikke er uden omkostninger at tage en uddannelse er der følgende faktorer der skal 

medregnes: 

 Udgifter til uddannelsen som transport, bøger etc., noteres 𝐶0 

 Den indtægt oparbejdet ved at arbejde i stedet for at studere, noteres 𝐹0 

NPV er derfor: 

𝐾𝑡 − 𝐻𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑡=1

𝑇

− 𝐶0 + 𝐹0 

Dermed kan det ses at såfremt NPV > 0 kan det betale sig at tage uddannelsen, mens hvis NPV < 0 

bør uddannelsen droppes. 

 

                                                      

101 (Beyer Scmidt-Sørensen, 1990) 
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Det kan derfor konkluderes at selvom der er mange måder at forøge ens human capital, som 

nævnt ovenfor, er det ikke alle der vil give en forbedring i ens totale indtjening. Selvom ens frem-

tidsværdi måske vil blive højere, vil kapitalværdien måske formindskes som følge af ens fravær fra 

arbejdsmarkedet. Ud fra dette må det antages at samme betragtning kan tages på alt fravær på 

arbejdsmarkedet, ikke blot uddannelse, da fravær muligvis kan give en nye evner man ikke havde 

før, men som øger ens human capital. Man kan forestille sig en kvinde der kommer tilbage fra bar-

sel og pludselig har lært tålmodighed, konfliktløsning (i nogen grad) og er blevet bedre til at plan-

lægge. Alle disse faktorer må antages at øge hendes human capital værdi og burde derfor gøre 

hende mere attraktiv overfor potentielle arbejdsgivere - altså give hende mulighed for højere løn. 

Men såfremt hendes fravær fra arbejdsmarkedet, og den mistede løn, gør at hendes NPV < 0 ved 

fraværet, kan det ikke betale sig rent indtjeningsmæssigt, men snarere bruges til at forklare hvor-

for hendes kollegaer tjener mere. Hvis vi tilføjer at hun, som konkluderet i den juridiske analyse, 

måske ikke engang har ret til betalt ferie ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet, vil tabet af indtje-

ning måske ikke opveje den, mulige, forøgelse af human capital hun har opnået. Man kan samtidig 

forestille sig at fraværet i sig selv fører til et tab af human capital, da medarbejderen går glip af 

både træning på jobbet, samt den daglige forøgelse af viden som følge af arbejdet102. 

 

3.3.3 Konklusion 

Ud fra dette kan det altså konkluderes at barsel som udgangspunkt kan anses som et tab af human 

capital, eller i hvert fald en periode uden forøgelse af værdi, i det medarbejderen er fraværende 

fra arbejdspladsen. Da barselsperioden i sig selv også fører til et tab i løn, og med al sandsynlighed 

også tab af retten til betalt ferie ved tilbagevenden, må det samtidig antages at det ikke kan ”be-

tale” sig at gå på barsel i længere perioder. Dette kan derfor bruges som argument, for det faktum 

at kvinder gennemsnitligt tjener mindre, samt generelt har sværere ved at få ansættelse i højtløns 

arbejdsfunktioner. For at udligne dette skal tabet ved fraværsperioden derfor mindskes, hvilket 

som udgangspunkt kan ske ved garanteret optjening af betalt ferie. Det må dog også konkluderes 

at såfremt incitamentet til at holde betalt ferie forsvinder, ville kvinder få færre fraværsperioder 

og dermed øge deres human capital. Dette er dog nok ikke en holdbar konklusion. 

                                                      

102 (Udsen, Skønheden og Udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, 1992, s. 42) 
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3.4 Økonomisk konklusion 

Ud fra den økonomiske analyse kan det konkluderes, at der på det danske arbejdsmarked kan på-

vises en form for segregering - både i form af lønforskelle mellem kønnene, men også i form af 

valg af forskellige arbejdsfunktioner. I hvor stor grad optjening af betalt ferie under barsel, samt 

den uklare retsstilling, har indvirkning på dette kan ikke umiddelbart udledes, men det kan konklu-

deres at det må have nogen indflydelse. Dette kan dog konkluderes at have størst effekt på kort-

tids ansættelser, da fraværet udgør en relativt meget større del af den periode, arbejdsgiveren for-

venter at få investeringen tilbage i. I lange permanente ansættelser, eller arbejdsfunktioner med 

historisk lav udskiftning, kan det derfor ikke forventes at have samme indflydelse. 

Ydermere kan det konkluderes at kvinders barselsfravær påvirker deres human capital værdi i en 

negativ retning, hvorfor retten til yderligere fravær i form af betalt ferie ved tilbagevenden, fra et 

teoretisk synspunkt, ikke kan anbefales.  

 

4. Diskussion 

I denne del af afhandlingen vil der blive foretaget en retspolitisk analyse med udgangspunkt i de to 

foregående afsnit. Dette gøres med henblik på at komme med forslag og henstillinger til udviklin-

gen af den danske ferielov. Dette kan samtidig give en ide om hvilken retning Beskæftigelsesmini-

steriets nedsatte ferieudvalg (herefter Ferieudvalget)103 forventes at anbefale at ferieloven udvik-

les i. 

 

I den juridiske analyse blev det konkluderet at den nuværende retsstilling ikke umiddelbart er kon-

form med EU-retten. Grundet dette, er det forventeligt at Ferieudvalget vil foreslå ændringer der 

sørger for at bringe den danske ferielov på linje med EU-retten. Det blev samtidig konkluderet at 

kvinder på barsel, som udgangspunkt, ikke kunne støtte ret på at optjene betalt ferie, dog med 

den undtagelse, at såfremt de fik løn ville de optjene betalt ferie. Lønnen i dette tilfælde blev kon-

                                                      

103 (Beskæftigelsesudvalget, Alm. Del 2014-15 (2. samling), bilag 25) 
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kluderet til at måtte omfatte alle slags lønelementer, heriblandt ting som avisabonnementer, mo-

biltelefoner eller lignende. Dette må antages at betyde, at der er mange lønmodtagere der optje-

ner ret til betalt ferie under deres barsel, uden enten at vide det, eller gøre krav på denne bagef-

ter. Af retspraksis kunne dog kun pension definitivt afgøres som feriegivende under barsel. Det 

blev samtidig konkluderet, at disse lønelementer næppe kunne fratages lønmodtageren under 

barsel, da det ville stride i mod både ligebehandlingsloven samt ligebehandlingsdirektivet, såfremt 

lønelementet kunne anses som værende en del af lønmodtagerens lønpakke. Ud over dette kom 

analysen frem til, at den danske ferielov ikke væsentligt adskilte sig fra den svenske, hvorimod den 

tyske brugte en anden løbende optjening af betalt ferie. Dette kunne tyde på at implementeringen 

af Arbejdstidsdirektivet er meget forskellig på tværs af EU, hvorfor Ferieudvalget måske alene ville 

vælge, at fokusere på lønmodtagers ferieret ved indtræden på arbejdsmarkedet.104  

 

I den økonomiske analyse blev det konkluderet at der på det danske arbejdsmarked kunne findes 

spor af segregering, både i form af lønforskelle samt mulig segregering105 i forskellige arbejdsfunk-

tioner. Dette kan skyldes mange forskellige faktorer, heriblandt den uklare retsstilling omkring op-

tjening af ferie, samt barsel helt generelt. Det blev samtidig konkluderet, at der grundet dette, 

kunne antages at være en præference for mænd i visse arbejdsfunktioner, måske netop som en 

konsekvens af ovenstående. Det blev dernæst konkluderet, at det fra et human capital synspunkt, 

resulterede i tab af ”værdi” at være på barsel. Ikke alene resulterede fraværet i mistet træning og 

tid på arbejdsmarkedet, så resulterede det også i tab og løn og muligvis optjening af ferie med den 

nuværende retsstilling. Dermed kunne det konkluderes, at den nuværende retsstilling stillede 

kvinder i en situation, hvor barsel ikke kunne betale sig fra et indtjenings perspektiv. Hvorvidt op-

tjening af betalt ferie vil ændre dette, blev konkluderet til at være uvist, men der kunne argumen-

teres for at yderligere fravær direkte efter barsel, nok ikke var tilrådeligt i et human capital per-

spektiv. 

 

                                                      

104 (Beskæftigelsesudvalget, Alm. Del 2014-15 (2. samling), bilag 25) 
105 (Udsen, Skønheden og Udyret: Kønsarbejdsdelingens økonomiske kompleksitet, 1992, s. 85) 
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I de følgende afsnit vil det blive diskuteret hvorvidt den nuværende retsstilling, eller en alternativ 

model, vil være den mest ønskelige situation ud fra et retspolitisk, de lege ferenda106, synspunkt.  

4.1 Diskussion af retsstillinger 

I den retspolitiske del de lege ferenda er formålet at angive forslag til hvordan en given regel eller 

lov bør ændres107. Dette gøres med udgangspunkt i økonomiske teorier og juridisk analyse, hvor-

for det som nævnt ovenfor vil have udgangspunkt i de konklusioner resten af afhandlingen har an-

ført. 

 

4.1.1 Nuværende retsstilling 

Som gennemgået ovenfor er den nuværende retsstilling usikker. Arbejdstager kan ikke med 100% 

sikkerhed støtte ret på at et bestemt løngode, vil være nok til at optjene ret til betalt ferie under 

barsel. Omvendt kan arbejdsgiver ej heller med sikkerhed nægte arbejdstager ferie, så længe 

denne har haft et løngode af nogen art under barsel. Denne situation kan, som konkluderet i den 

økonomiske analyse, antages at være bidragende til den diskriminationsfaktor som kvinder ople-

ver på det danske arbejdsmarked. Økonomisk set blev det samtidig konkluderet, at kvinders hu-

man capital måtte antages at blive forringet yderligere, såfremt de rent faktisk ville have ret til fe-

rie ved tilbagevenden - yderligere fravær ville ikke være gavnligt i forhold til deres personlige hu-

man capital. Såfremt ferien dog alligevel ville blive afholdt, ville en situation med ret til betaling, 

dog i det mindste formindske tabet herved.  

 

Ud fra dette må den mest åbenlyse anbefaling indledningsvist være at retsstillingen bliver klarlagt. 

Dermed sagt at der helt konkret blev taget stilling til hvilke former, hvis nogen skal undtages, for 

lønelementer der ville give ret til optjening af betalt ferie under barsel. Ved at gøre dette opnås 3 

forskellige, men sammenhængende, fordele: 

1. Retstillingen bliver klar, hvilket betyder at loven bliver tydeligere og mere anvendelig. Sam-

tidig øges retssikkerheden, da det ikke bliver et skøn fra dommer til dommer, men snarere 

en konsekvent afgørelse hvorvidt der er ret til ferie eller ej. Samtidig bliver det mere klart, 

                                                      

106 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 29) 
107 (Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 2011, s. 29) 
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hvorvidt Arbejdstidsdirektivet er korrekt implementeret og Dominguez dommen efterle-

ves. 

2. Diskriminationsfaktoren må antages at blive mindre, da den skjulte udgift, i form af en uvis-

hed om retten til betalt ferie, forsvinder. Det vil være helt tydeligt hvorvidt der foreligger 

en ret eller ej, ud fra hvordan lønpakken er sammensat. 

3. Med viden om hvorvidt der er ret til betalt ferie, kan kvinder bedre selv afgøre om en kor-

tere barsel, og dermed mindre tab af human capital, kan opvejes ved den betalte ferie, el-

ler hvorvidt tabet er acceptabelt. 

Altså vil en klarlægning af den nuværende retsstilling have flere fordele, både økonomiske og juri-

diske. Såfremt Ferieudvalget vælger at foreslå at vi beholder de nuværende optjeningsregler i § 7, 

stk. 2, vil det derfor være klart at foretrække, at der samtidig defineres i loven hvad delvis løn om-

fatter. 

 

Skulle Ferieudvalget derimod vælge at foreslå en ny model for optjening i forhold til § 7, stk. 2, vil 

denne afhandling i de følgende fire afsnit forsøge at komme med et bud på, hvad denne nye mo-

del kunne være, samt hvad konsekvenserne ville være. 

4.1.1.1 Løbende / direkte optjening (tysk model) 

Da denne model, som gennemgået i den juridiske analyse, allerede eksisterer vil det være oplagt 

for Ferieudvalget at foreslå en dansk overgang til denne. Løbende optjening, som under den tyske 

model, har den klare fordel, at arbejdstageren optjener ferie, som kan afholdes med det samme, 

ved tilbagevenden fra barsel. Dermed vil det resultere i en situation, hvor fraværet ikke betyder et 

tab af ferieret, men derimod blot reducerer restferien for ferieåret med 1/12 af 25 dage, for hver 

måneds fravær. Dette vil have følgende konsekvenser i forhold til den nuværende retsstilling: 

- Klar og nem retsstilling, der er til at administrere for både arbejdsgiver og arbejdstager. 

Ikke længere brug for stillingstagen til lønelementer og deres indflydelse på potentiel op-

tjening, dermed heller ikke en risiko for at loven ”forældes” som nye lønelementer opstår. 

- Den danske retstilstand vil med al sandsynlighed nu være konform med Arbejdstidsdirekti-

vet og Dominguez dommen. 

- Umiddelbart lavere diskriminationsfaktor, i det udgiften til kvinders fravær er kendt på for-

hånd og dermed kan indregnes. Ferie vil være direkte relateret til den tid der arbejdes, 
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hvorfor udgiften som sådan er ens, mænd og kvinder imellem. Dette burde reflekteres po-

sitivt i segregeringen på arbejdsmarkedet, da den potentielle udgift i højt løns funktioner, 

eller funktioner hvor kvinder typisk tager meget barsel, vil udlignes mellem kønnene. Selve 

fraværet vil dog stadig være en kilde til diskrimination. 

- Human capital tabet vil, grundet fraværet, formodes at være det samme som under den 

nuværende retsstilling. Dog vil udgiften ved at være fraværende mindskes, da der er ret til 

betalt ferie uagtet lønelementer under barsel. Dette kan tale for at vælge denne løsning, 

da det må antages at fraværet er en komponent der ikke umiddelbart forsvinder. 

Dermed må udgangspunktet være at et skifte til den tyske model, vil betyde at retstilstanden vil 

være langt mere klar, samt at det fra en økonomisk vinkel, formentlig vil resultere i en lavere dis-

kriminationsfaktor mod kvinder.  

4.1.1.2 Elev model 

Et andet alternativ til den nuværende model for optjening af betalt ferie under barsel, kunne være 

at følge den model skitseret i Ferielovens § 9, vedrørende lærlinge og elever. Elever og lærlinge 

har jf. § 9 ret til 5 ugers betalt ferie, i deres første og andet hele ferieår efter indtræden i uddan-

nelsesaftalen. Denne model kunne overføres, så en barslende, ved tilbagevenden, ville have ret til 

betalt ferie på samme vilkår, som lærlinge og elever, hvorefter denne ret naturligt gerne skulle 

være optjent igen. Dermed ville kvinder der vender tilbage fra barsel, ikke miste deres ferieret som 

følge af deres fravær, fravær der er samfundsnyttigt og gerne stadig skulle finde sted. Modargu-

mentet imod dette ville naturligvis være, at arbejdsgiveren hermed i højere grad ville stå med en 

udgift til ferie efter barsel. I det mindste ville denne dog være kendt på forhånd, hvorfor den ikke 

umiddelbart ville føre til skjult diskrimination. Denne model ville have følgende konsekvenser: 

- En klar retstilstand, hvilket betyder at både arbejdsgiver og arbejdstager kender deres ret-

tigheder. Dette ville gøre det klart, præcist hvornår der ville være tale om ret til betalt fe-

rie, samt i hvilke tilfælde der ikke er ret til betalt ferie.  

- Sikre konformitet med Arbejdstidsdirektivet og Dominguez dommen. Da kvinders rettighe-

der til ferie efter barsel ville være sikrede, ville man undgå sager, samt sikre overensstem-

melse med EU reglerne. Samtidig ville der sikres ligebehandling af kvinder og forhindre dis-

krimination i forhold til barsels fravær. 
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- Denne model ville som nævnt sikre at udgiften til ferie efter barsel er kendt af arbejdsgiver, 

hvorfor den vil sikre at optjening af betalt ferie ikke fører til en øget diskriminationsfaktor. 

Desværre kan det argumenteres at en sådan ordning ville føre til færre kort tids ansættel-

ser, eller ansættelse af kvinder på vej tilbage fra barsel, afhængig af hvor betalingspligten 

for den optjente ferie ville ligge. Skulle den følge § 9 ville den ligge hos den aktuelle ar-

bejdsgiver på tilbagevendingstidspunktet, hvorfor en sådan ordning ville føre til større dis-

kriminationsfaktor mod kvinder på vej tilbage på arbejdsmarkedet. At forhindre kvinder i at 

komme tilbage på arbejdsmarkedet efter barsel, kan næppe antages at være ønskeligt. 

- Antageligvis ville en sådan model føre til et tab af human capital, da kvinder med større sik-

kerhed ville bruge retten til alle 5 ugers betalt ferie. Dermed ville der være længere fravær 

fra arbejdsmarkedet, resulterende i mindre erfaring og træning for hver barselsperiode. 

Man kan argumentere for at fraværet ville være der uagtet retten til betaling, hvorfor tabet 

for arbejdstager ville være mindre såfremt der er sikret betaling til ferien. Det ændrer dog 

ikke ved det faktum at længere fravær fra arbejdsmarkedet, utvivlsomt nedsætter human 

capital værdien af medarbejderen. 

En sådan model kan derfor siges at skabe en mere sikker retsstilling en den nuværende, men sam-

tidig med al sandsynlighed, medføre større diskriminationsfaktor og potentielt større tab af human 

capital.  

4.1.1.3 Svensk incitamentsmodel 

Selvom den svenske retsstilling omkring optjening af betalt ferie under barsel er meget lig den 

danske, findes der en meget interessant forskel. I den svenske Semesterlag kan man ved barselor-

lov på under 120 dage, 180 dage som enlig forældre, støtte ret på at optjene fuld ferie under bar-

sel. Dette betyder at arbejdstageren får et incitament til at afkorte barsel, for derved at beholde 

den fulde ferieret. Såfremt man kombinerede dette med en afklaring af rækkevidden af begrebet 

delvis løn, kunne det argumenteres at det ville have følgende konsekvenser: 

- Som udgangspunkt ville dette føre til en klar retsstilling for arbejdstager og arbejdsgiver, 

samt en konformitet med EU retten - i hvert fald i forhold til de der vælger at afbryde bar-

sel inden for tidsrammen. Incitamentet til at komme tilbage for at opnå fuld betalt ferie 
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ville samtidig betyde, at arbejdsgiveren i flere tilfælde ville få mere arbejdskraft ud af med-

arbejderen. Barsel ville derfor måske ikke virke som en så afskrækkende faktor. Det kan 

dog diskuteres hvorvidt 5 ugers betalt ferie kan opveje en længere barsel. 

- I forhold til diskriminationsfaktor vil en sådan ordning muligvis faktisk øge diskriminations-

faktoren, i det der vil opstå en ny ukendt variabel, nemlig hvorvidt medarbejderen kommer 

tilbage, inden for tidsrammen. Dermed vil den sikre retsstilling, samt kortere barsel i visse 

tilfælde, ikke nødvendigvis medføre den mindre diskrimination man kunne ønske. Man kan 

dog argumentere at såfremt det bliver normen at vende tilbage inden for tidsrammen, vil 

diskriminationsfaktoren mindskes. 

- Som ovenfor vil en sådan model ikke nødvendigvis medføre ændringer i human capital i 

forhold til den nuværende retsstilling. For de der vælger at vende tilbage fra barsel inden 

for tidsrammen, må det antages at deres human capital øges som et resultat af kortere fra-

vær fra arbejdsmarkedet. Samtidig bliver udgiften ved barselsorloven afkortet, da arbejds-

tageren hurtigere kommer tilbage til en periode med løn. Denne model kan derfor virke 

som et middel, til at mindske den negative effekt på kvinders løn og avanceringsmulighe-

der, ved simpelthen at sørge for at de er fraværende fra arbejdsmarkedet i kortere tid. 

En sådan model vil derfor muligvis kunne bruges til både at forbedre retsstillingen, samt kvinders 

human capital i forbindelse med barsel. Det vil dog afhænge af hvorvidt det bliver normen, at 

vende tilbage inden for tidsrammen, da det ellers vil medføre samme situation som i dag.  

4.1.1.4 Ren konformitet 

Skulle man gå efter blot at sørge for en EU konform retsstilling, kunne man tænke en model hvor 

man efter en barselsperiode havde fuld ret til 4 ugers betalt ferie. Dermed ville barsel stadig ud-

gøre en fravigelse fra de normale 5 ugers ferie, men ville give ret til de 4 uger Arbejdstidsdirektivet 

arbejder med. Dette skulle i så fald alene være en ret i det ferieår man indtrådte på arbejdsmarke-

det igen, selvfølgelig med ret til at overføre ikke forbrugte ferieuger til næste ferieår. Dette ville 

give følgende konsekvenser: 

- Som udgangspunkt en meget klar og konsekvent retsstilling i forhold til den nuværende. 

Arbejdstager og arbejdsgiver ville vide præcis hvornår der var ret til betalt ferie. Samtidig 

ville en barslende arbejdstager ikke koste lige så meget ferie som andre ansatte, hvilket 

ville skulle gøre op for det ”tab”, virksomheden har under arbejdstagerens fravær.  
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- Konformitet med EU retten og dermed sikring af de grundlæggende rettigheder borgere i 

EU skal kunne støtte ret på. Spørgsmålet vil dog stadig gå på hvorvidt en sådan ordning vil 

kunne anses som diskriminerende i forhold til Ligebehandlingsloven eller direktivet. Givet 

at den nuværende ordning ikke er blevet anset for at være diskriminerende, vil det dog 

tyde på at dette ikke vil være tilfældet. 

- I forhold til diskriminationsfaktor, vil ovenstående model givetvis resultere i en mindre dis-

kriminationsfaktor da udgiften til ferie er kendt. Sammenlignet med nu hvor arbejdstager 

ikke kan støtte ret på at kræve betalt ferie, vil betalingen dog stadig som udgangspunkt 

være større. Man kan derfor argumentere for at en sådan model, vil føre til mere direkte 

diskrimination, specielt i forhold til korte ansættelser hvor udgiften måske ikke vil opveje 

udbyttet af arbejdskraften.  

- Human capital vil under denne model antageligvis faktisk blive forbedret en anelse over 

den nuværende retsstilling. I det man er garanteret 4 ugers betalt ferie, kan det tænkes at 

man alene vil bruge de 4 uger ved tilbagevenden og ikke som nu være fraværende i de 

fulde 5 uger. Hvorvidt denne ene uge vil betyde noget i det store hele, er dog usandsynligt. 

Det kan derfor argumenteres at denne model vil skabe større sikkerhed omkring retsstillingen, om 

end det samtidig kan argumenteres, at dette sker på en forholdsvis diskriminerende måde. Yder-

mere kan det diskuteres hvorvidt denne sikkerhed vil ske på bekostning, af en større direkte diskri-

mination, grundet pligten til at skulle betale ferie for en medarbejder efter barsel. 

4.2 Konklusion 

Gennem ovenstående diskussion er blevet foreslået flere forskellige modeller, der kan bruges til at 

træde i stedet for den nuværende retsstilling. Selvom en klarificering af hvad delvis løn dækker 

over i sig selv vil hjælpe, på den nuværende usikre retsstilling, vil dette ikke medføre EU konformi-

tet eller større økonomiske forbedringer. Den umiddelbart bedste model ud fra ovenstående for-

slag, må være at følge den tyske model for løbende optjening. Ved at gøre dette vil man sikre feri-

eret til kvinder ved tilbagevenden fra barsel, men uden væsentligt at øge udgiften for arbejdsgi-

vere. Dermed bør diskriminationsfaktoren falde og human capital forblive stort set det samme. Al-

ternativt vil den svenske incitamentsmodel muligvis føre til kortere fravær fra arbejdsmarkedet, 

hvilket i sig selv er en gevinst i både arbejdskraft, human capital og retssikkerhed, i det retten til 

ferie er klar og kun går til dem der afkorter barsel. 
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5. Endelig konklusion 

I nærværende afhandling er problemstillingen omkring barsel og optjening af ferie blevet belyst 

igennem en retsdogmatisk, arbejdsmarkedsteoretisk og politisk analyse. 

 

På baggrund af dette kan det konkluderes at arbejdsgivere som udgangspunkt, kan støtte ret på 

ikke at lade barslende optjene betalt ferie, uagtet de beholder mindre personalegoder, da regule-

ringen på området ikke er tilpas klar, samt at retspraksis ikke har taget stilling til dette endnu. 

Ydermere kan det konkluderes at problemstillingen ikke har været et fokusområde for fagforbund 

eller ligebehandlingsnævnet, hvorfor der ej heller her, er praksis at støtte ret på til arbejdstagers 

fordel. Dette kan dermed samtidig konkluderes, at det grundet den uklare retsstilling og de mang-

lende sager, ikke fører til diskrimination i ansættelses eller lønforhandlingssituationer, da den po-

tentielle udgift til ferie slet ikke er kendt eller reel. Det er derfor afgørende at de omfattede løne-

lementer afgøres, enten gennem retspraksis, eller en omskrivning af loven. 

 

Den nuværende retsstilling kan dog ikke antages at være konform med EU-retten, hvorfor det må 

forventes at Ferieudvalget, vil komme med forslag til ændringer til denne. Såfremt en ændring af 

ferieloven fører til EU-retlig konformitet, og dermed fuld ferieret efter barsel, må det konkluderes 

at dette vil føre til øget diskrimination, som følge af den øgede udgift for arbejdsgiveren. Dette vil 

dog primært have betydning i korttids ansættelser, da udgiften her vil være forholdsmæssigt 

større, i forhold til udbyttet ved ansættelsen. 

 

Gennem den integrerede analyse er der blevet foreslået en række alternative forslag til udviklin-

gen af ferieretten efter barsel. I disse forslag var den gennemgående tråd en klar og præcis rets-

stilling, der som udgangspunkt gerne skulle føre til en mindre usikkerhed og dermed diskrimina-

tion. Det skal herigennem konkluderes at det er forfatterens opfattelse, at et skifte til en løbende 

optjeningsmodel, som den i tysk ret, ville give de fleste fordele, samt sikre både arbejdsgiver og 

arbejdstager bedst  
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Løn efter lønkomponenter, lønmodtagergruppe, aflønningsform, sektor, tid, arbejds-
funktion og køn     

Enhed: Kr.     

 Mænd Kvinder 
Mænd 
% 

Kvinder 
% 

9621 Kurérarbejde og transport af bagage 36.259 20.666 175% 57% 

7322 Trykkerarbejde 41.411 27.099 153% 65% 

22 Arbejde inden for sundhedsområdet 61.210 40.726 150% 67% 

1111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder 79.642 59.976 133% 75% 

342 Arbejde med sport og fitness 36.005 27.229 132% 76% 

3311 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta 63.402 48.357 131% 76% 

3213 Arbejde inden for farmaci 50.443 38.731 130% 77% 

3321 Forsikringsarbejde 58.828 45.471 129% 77% 

1 Ledelsesarbejde 72.327 56.527 128% 78% 

142 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel 44.017 34.479 128% 78% 

1420 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel 44.017 34.479 128% 78% 

1211 Ledelse inden for økonomifunktioner 77.003 60.385 128% 78% 

9313 Manuelt arbejde inden for byggesektoren 33.228 26.137 127% 79% 

7421 Elektronikmekanikerarbejde 36.651 28.878 127% 79% 

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 98.530 77.699 127% 79% 

7412 Elektromekanikerarbejde 37.772 29.811 127% 79% 

331 Arbejde med finans, regnskab og matematik 49.822 39.451 126% 79% 

815 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter 32.340 25.658 126% 79% 

134 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag 61.215 48.694 126% 80% 

325 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet 41.348 32.926 126% 80% 

2434 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi 60.770 48.537 125% 80% 

226 Andet sundhedsarbejde 50.743 40.571 125% 80% 

2146 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder 63.158 50.662 125% 80% 

33 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg 47.573 38.266 124% 80% 

742 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation 36.232 29.198 124% 81% 

7512 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri 30.367 24.602 123% 81% 

2261 Tandlægearbejde 67.725 54.980 123% 81% 

1222 Ledelse af reklame og PR 77.634 63.107 123% 81% 

3334 Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde 47.257 38.420 123% 81% 

112 Øverste virksomhedsledelse 101.717 82.775 123% 81% 

1120 Øverste virksomhedsledelse 101.715 82.775 123% 81% 

1221 Ledelse af salg og marketing 69.936 56.930 123% 81% 

7511 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling 29.287 23.914 122% 82% 
14 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel 
og andre serviceområder 46.599 38.072 122% 82% 

2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område 50.600 41.342 122% 82% 

31 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart 45.685 37.327 122% 82% 

3359 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning 49.599 40.529 122% 82% 

13 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed 61.890 50.670 122% 82% 

3135 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion 42.500 34.802 122% 82% 

3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 45.805 37.642 122% 82% 

8159 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter 30.095 24.770 121% 82% 

8212 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr 32.695 26.919 121% 82% 

3324 Erhvervsmæglerarbejde 55.812 46.139 121% 83% 

3331 Speditørarbejde 41.541 34.352 121% 83% 

122 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner 71.330 59.008 121% 83% 

3313 Regnskabsarbejde 45.736 37.839 121% 83% 
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524 Andet salgsarbejde 38.976 32.251 121% 83% 

332 Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb 48.684 40.308 121% 83% 

8189 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner 35.671 29.613 120% 83% 

243 Arbejde inden for salg, marketing og PR 55.542 46.113 120% 83% 

4132 Dataregistreringsarbejde 41.710 34.687 120% 83% 

1411 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller 63.378 52.707 120% 83% 

335 Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning 46.546 38.724 120% 83% 

334 Administrativt sekretærarbejde 43.780 36.525 120% 83% 

2411 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde 57.336 47.841 120% 83% 

3322 Salgsarbejde (agenter) 48.071 40.157 120% 84% 

2163 Arbejde med produkt- og tøjdesign 43.476 36.452 119% 84% 

962 Andet manuelt arbejde 32.186 26.997 119% 84% 

2521 Design og administration af databaser 56.194 47.157 119% 84% 

413 Indtastningsarbejde 41.306 34.677 119% 84% 

52 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde) 28.828 24.207 119% 84% 

73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde 36.369 30.557 119% 84% 

3312 Arbejde med kredit- og långivning 49.409 41.543 119% 84% 

1114 Øverste ledelse i interesseorganisationer 67.867 57.073 119% 84% 

311 Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed 43.639 36.710 119% 84% 

3323 Indkøbsarbejde (agenter) 45.915 38.630 119% 84% 

3113 Teknikerarbejde inden for det elektriske område 46.667 39.283 119% 84% 

2431 Arbejde inden for reklame og marketing 52.517 44.209 119% 84% 

732 Grafisk arbejde 37.649 31.696 119% 84% 

1431 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur 59.649 50.229 119% 84% 

96 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde 32.129 27.087 119% 84% 

241 Arbejde inden for finans og økonomi 57.184 48.270 118% 84% 

2432 Arbejde inden for PR 51.704 43.665 118% 84% 

751 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet 31.494 26.611 118% 84% 

4212 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner 40.771 34.477 118% 85% 

2412 Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering 55.842 47.321 118% 85% 

3339 Andet arbejde inden for forretningsservice 49.082 41.831 117% 85% 

3431 Fotografarbejde 40.855 34.860 117% 85% 

3315 Vurderings- og takseringsarbejde 58.409 49.893 117% 85% 

712 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish 35.740 30.600 117% 86% 

221 Lægearbejde 73.750 63.167 117% 86% 

24 Arbejde inden for økonomi, administration og salg 57.255 49.043 117% 86% 

933 Transport- og lagerarbejde 29.801 25.560 117% 86% 

2211 Almindeligt lægearbejde 73.150 62.797 116% 86% 
93 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og 
transport 30.826 26.484 116% 86% 

TOT I alt 41.802 35.915 116% 86% 

315 Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart 66.194 56.873 116% 86% 

3115 Teknikerarbejde inden for det mekaniske område 44.214 38.001 116% 86% 

1223 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling 77.038 66.244 116% 86% 

7543 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler) 41.587 35.834 116% 86% 
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9 Andet manuelt arbejde 29.951 25.817 116% 86% 

82 Monteringsarbejde 31.752 27.380 116% 86% 

821 Monteringsarbejde 31.752 27.380 116% 86% 

7319 Andet præcisionshåndværk 32.885 28.358 116% 86% 

8211 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner 31.894 27.517 116% 86% 

1346 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet 85.072 73.420 116% 86% 

9334 Arbejde med opfyldning af lager og butik 29.573 25.525 116% 86% 

516 Andet servicearbejde 30.555 26.393 116% 86% 

1349 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag 66.071 57.115 116% 86% 

5249 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds 43.687 37.812 116% 87% 

333 Arbejde inden for forretningsservice 42.822 37.090 115% 87% 

3352 Administration af skatte- og afgiftslovgivning 43.450 37.669 115% 87% 

74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område 34.905 30.264 115% 87% 

3434 Køkkenchefarbejde 37.989 32.964 115% 87% 

7 Håndværkspræget arbejde 33.606 29.201 115% 87% 

12 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner 70.605 61.361 115% 87% 

71 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde 33.248 28.919 115% 87% 

225 Dyrlægearbejde 53.333 46.394 115% 87% 

2250 Dyrlægearbejde 53.333 46.394 115% 87% 

343 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder 38.707 33.677 115% 87% 

4323 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring 39.759 34.648 115% 87% 

7223 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner 34.043 29.675 115% 87% 

731 Præcisionshåndværk 32.272 28.152 115% 87% 

3432 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde 37.506 32.721 115% 87% 

3142 Landbrugsteknikerarbejde 41.043 35.808 115% 87% 

32 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet 40.296 35.164 115% 87% 

818 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner 36.122 31.529 115% 87% 

9622 Forefaldende arbejde 25.767 22.537 114% 87% 

2143 Ingeniørarbejde inden for miljø 53.978 47.221 114% 87% 

522 Salgsarbejde i butik 26.122 22.858 114% 88% 

5223 Salgsarbejde i butik 26.122 22.858 114% 88% 

1219 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner 63.582 55.712 114% 88% 

5169 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds 29.824 26.136 114% 88% 

3112 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg 43.910 38.492 114% 88% 

216 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design 45.987 40.331 114% 88% 

7514 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter 29.294 25.698 114% 88% 

3114 Teknikerarbejde inden for det elektroniske område 43.055 37.776 114% 88% 

5132 Bartenderarbejde 23.839 20.938 114% 88% 

263 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion 45.994 40.404 114% 88% 

313 Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring 45.017 39.552 114% 88% 

961 Renovationsarbejde 32.009 28.161 114% 88% 

21 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed 54.647 48.097 114% 88% 

7222 Værktøjsmagerarbejde 32.493 28.621 114% 88% 

2611 Advokatarbejde 63.640 56.062 114% 88% 
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7212 Svejsearbejde og skærebrænding 33.533 29.575 113% 88% 

7323 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter 32.068 28.288 113% 88% 

01 Militært arbejde på officersniveau 50.186 44.323 113% 88% 

011 Militært arbejde på officersniveau 50.186 44.323 113% 88% 

0110 Militært arbejde på officersniveau 50.186 44.323 113% 88% 

721 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner 32.636 28.831 113% 88% 

2421 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation 63.017 55.691 113% 88% 

816 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 33.575 29.739 113% 89% 

8160 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 33.575 29.739 113% 89% 

212 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier 63.280 56.059 113% 89% 

2120 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier 63.280 56.059 113% 89% 

431 Almindeligt beregningsarbejde 41.483 36.801 113% 89% 

2144 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer 55.744 49.475 113% 89% 

2142 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg 54.689 48.545 113% 89% 

3119 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed 43.686 38.782 113% 89% 
2413 Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension 
og forsikring 62.068 55.116 113% 89% 

2212 Speciallægearbejde 81.020 71.995 113% 89% 
75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede hånd-
værk 31.977 28.421 113% 89% 

741 Installation- og reparation af elektrisk udstyr 34.744 30.911 112% 89% 

5242 Demonstrationsarbejde 29.561 26.303 112% 89% 

26 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur 49.038 43.653 112% 89% 

121 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner 70.056 62.375 112% 89% 

2262 Farmaceutarbejde 67.137 59.780 112% 89% 

811 Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding 34.356 30.626 112% 89% 

2267 Optiker/optometristarbejde 41.578 37.064 112% 89% 

3343 Chef- og direktionssekretærarbejde 44.070 39.308 112% 89% 

4229 Andet kundeinformationsarbejde 37.501 33.450 112% 89% 

3332 Konference- og eventplanlægning 40.835 36.439 112% 89% 

242 Arbejde inden for virksomhedsadministration - privat og offentlig 59.481 53.112 112% 89% 

2112 Arbejde inden for meteorologi 45.151 40.337 112% 89% 

314 Teknikerarbejde inden for biovidenskab 42.588 38.058 112% 89% 

7213 Pladesmedarbejde 31.168 27.866 112% 89% 

4311 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde 38.241 34.191 112% 89% 

261 Juridisk arbejde 57.608 51.537 112% 89% 

2513 Web- og multimedieudvikling 45.127 40.379 112% 89% 

8171 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter 33.248 29.751 112% 89% 
111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisatio-
ner 73.007 65.339 112% 89% 

41 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde 37.416 33.513 112% 90% 

2149 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) 55.487 49.727 112% 90% 

5245 Salgsarbejde på servicestationer 27.954 25.052 112% 90% 

2151 Ingeniørarbejde inden for elektricitet 57.197 51.317 111% 90% 

4110 Almindeligt kontorarbejde 36.866 33.087 111% 90% 

411 Almindeligt kontorarbejde 36.865 33.087 111% 90% 
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2161 Arbejde med bygningsarkitektur 49.606 44.525 111% 90% 

4419 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds 36.563 32.827 111% 90% 

9329 Andet manuelt produktionsarbejde 29.402 26.399 111% 90% 

2114 Arbejde inden for geologi og geofysik 54.778 49.234 111% 90% 

2423 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR 57.457 51.665 111% 90% 

722 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner 34.317 30.871 111% 90% 

3139 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring 45.035 40.513 111% 90% 

8219 Andet monteringsarbejde 31.181 28.067 111% 90% 

931 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren 32.278 29.063 111% 90% 

81 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner 33.829 30.470 111% 90% 

7321 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling 37.621 33.940 111% 90% 

2111 Arbejde inden for fysik og astronomi 52.312 47.196 111% 90% 

2359 Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds 41.589 37.598 111% 90% 

3214 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser 37.938 34.302 111% 90% 

2633 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab 49.890 45.112 111% 90% 

7523 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner 28.923 26.167 111% 90% 

0 Militært arbejde 38.049 34.424 111% 90% 

932 Manuelt produktionsarbejde 29.464 26.684 110% 91% 

713 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger 31.229 28.293 110% 91% 

3141 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område) 45.722 41.472 110% 91% 

72 Metal- og maskinarbejde 33.527 30.418 110% 91% 

4416 Almindeligt kontorarbejde inden for HR 43.597 39.587 110% 91% 
4312 Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsik-
ringer 44.138 40.081 110% 91% 

2529 Andet arbejde med databaser og netværk 51.530 46.838 110% 91% 

9321 Pakkeriarbejde 29.556 26.879 110% 91% 

02 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde) 36.639 33.328 110% 91% 

021 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde) 36.639 33.328 110% 91% 

0210 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde) 36.639 33.328 110% 91% 

3116 Teknikerarbejde inden for det kemiske område 46.835 42.620 110% 91% 

264 Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde 48.473 44.115 110% 91% 

7131 Malerarbejde 31.099 28.306 110% 91% 

921 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 26.370 24.016 110% 91% 

3411 Juridisk arbejde på mellemniveau 53.385 48.642 110% 91% 

1323 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed 56.290 51.321 110% 91% 

92 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 26.367 24.040 110% 91% 

8143 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter 33.001 30.099 110% 91% 

2612 Dommerarbejde 72.101 65.770 110% 91% 

4214 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner 40.134 36.620 110% 91% 

2424 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring 56.346 51.440 110% 91% 

834 Førere af mobile maskiner 32.225 29.425 110% 91% 

723 Mekanikerarbejde 33.035 30.188 109% 91% 

2351 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder 50.413 46.089 109% 91% 

8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde 32.408 29.636 109% 91% 

143 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder 54.802 50.151 109% 92% 
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5419 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere) 32.689 29.917 109% 92% 

2643 Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde 40.844 37.401 109% 92% 

214 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) 55.604 50.966 109% 92% 

7115 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde 31.939 29.289 109% 92% 

7231 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer 32.059 29.411 109% 92% 

23 Undervisning og pædagogisk arbejde 41.094 37.710 109% 92% 

2162 Arbejde med landskabsarkitektur 46.078 42.289 109% 92% 

2619 Andet juridisk arbejde 53.940 49.543 109% 92% 

3118 Teknisk tegnearbejde 38.325 35.207 109% 92% 

141 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration 49.699 45.681 109% 92% 

4131 Tekstbehandlingsarbejde 38.203 35.118 109% 92% 

5 Service- og salgsarbejde 30.249 27.810 109% 92% 

2641 Forfatterarbejde 44.309 40.746 109% 92% 

5131 Tjenerarbejde 26.133 24.035 109% 92% 

222 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde 40.466 37.225 109% 92% 

2131 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder 52.715 48.500 109% 92% 

2511 Systemanalytikerarbejde 57.914 53.294 109% 92% 

2221 Sygeplejerskearbejde 40.432 37.215 109% 92% 

231 Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter 48.344 44.504 109% 92% 

2310 Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter 48.344 44.504 109% 92% 

513 Tjenere og bartendere 25.935 23.881 109% 92% 

1212 Ledelse inden for HR-funktioner 69.383 63.914 109% 92% 

752 Håndværkspræget arbejde i træindustri 28.605 26.376 108% 92% 

7411 Elektrikerarbejde 34.040 31.396 108% 92% 

2145 Ingeniørarbejde inden for kemi 61.687 56.901 108% 92% 

2632 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder 45.421 41.923 108% 92% 

4321 Lagerekspeditionsarbejde 30.086 27.778 108% 92% 

34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur 37.814 34.925 108% 92% 

2166 Arbejde med grafisk og multimediedesign 38.605 35.675 108% 92% 

9312 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren 31.858 29.449 108% 92% 

2422 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy 56.852 52.587 108% 92% 

3314 Arbejde med statistik og matematik 48.652 45.040 108% 93% 

2141 Ingeniørarbejde i industri og produktion 54.089 50.138 108% 93% 

5244 Salgsarbejde i kundekontaktcentre 33.361 30.960 108% 93% 

7513 Fremstilling af mejeriprodukter 35.278 32.754 108% 93% 

2642 Journalistisk arbejde 48.962 45.486 108% 93% 

814 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter 32.667 30.352 108% 93% 

1213 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området 76.278 70.897 108% 93% 

3211 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr 37.034 34.427 108% 93% 

412 Almindeligt sekretærarbejde 39.189 36.457 107% 93% 

4120 Almindeligt sekretærarbejde 39.189 36.457 107% 93% 

252 Arbejde med databaser og netværk 48.935 45.527 107% 93% 

6113 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde 30.102 28.007 107% 93% 

8142 Operatørarbejde ved fremstilling af plast 32.733 30.461 107% 93% 



83 
 

1439 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder 53.873 50.134 107% 93% 

251 Udvikling og analyse af software og applikatoner 54.917 51.119 107% 93% 

8332 Lastbilchauffører 30.052 27.990 107% 93% 

54 Rednings- og overvågningsarbejde 34.937 32.542 107% 93% 

541 Rednings- og overvågningsarbejde 34.937 32.542 107% 93% 

51 Servicearbejde 31.212 29.092 107% 93% 

9629 Andet manuelt arbejde 31.191 29.074 107% 93% 

611 Arbejde med plantevækst 30.024 27.988 107% 93% 

2132 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 46.815 43.660 107% 93% 

3111 Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab 38.766 36.188 107% 93% 

1341 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn 45.992 42.954 107% 93% 

2634 Arbejde inden for psykologi 47.710 44.571 107% 93% 

61 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp 29.724 27.798 107% 94% 

2631 Arbejde inden for samfundsøkonomi 51.806 48.458 107% 94% 

25 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 53.801 50.331 107% 94% 

213 Arbejde inden for biovidenskab 49.297 46.216 107% 94% 

4221 Rejsebureauarbejde 33.478 31.393 107% 94% 

711 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis 32.313 30.328 107% 94% 

4415 Arbejde med arkivering og kopiering 30.568 28.703 106% 94% 

8121 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal 31.863 29.930 106% 94% 

7534 Møbelpolstrerarbejde 28.176 26.468 106% 94% 

2165 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde 48.470 45.552 106% 94% 

1344 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område 51.895 48.779 106% 94% 

211 Arbejde inden for fysik og geologi 54.160 50.936 106% 94% 

1412 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration 41.876 39.445 106% 94% 

9122 Rengøring af transportmidler 25.670 24.194 106% 94% 

2514 Vedligeholdelse og dokumentation af software 52.054 49.062 106% 94% 

2655 Skuespilarbejde 38.284 36.085 106% 94% 

265 Arbejde med kunst og kreative fag 40.814 38.482 106% 94% 
2433 Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommuni-
kationsteknologi) 56.073 52.871 106% 94% 

3342 Advokatsekretærarbejde 36.828 34.731 106% 94% 

511 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser 38.298 36.132 106% 94% 

4225 Oplysnings- og forespørgselsarbejde 37.500 35.393 106% 94% 

8344 Truckførerarbejde 31.158 29.408 106% 94% 

2523 Arbejde med computernetværk 47.275 44.625 106% 94% 

3154 Flyvelederarbejde 64.776 61.146 106% 94% 

5111 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser 38.121 35.997 106% 94% 

912 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet 26.763 25.275 106% 94% 

812 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal 31.646 29.893 106% 94% 

2269 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds 38.541 36.411 106% 94% 

2519 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring 50.626 47.833 106% 94% 

911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 27.206 25.716 106% 95% 

9112 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem 27.210 25.731 106% 95% 

83 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner 31.195 29.505 106% 95% 
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2113 Arbejde inden for kemi 56.439 53.387 106% 95% 

9129 Andet rengøringsarbejde 25.741 24.354 106% 95% 

754 Andet håndværkspræget arbejde 37.425 35.410 106% 95% 

421 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner 37.429 35.416 106% 95% 

8183 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning 34.360 32.516 106% 95% 

91 Rengøringsarbejde 27.145 25.688 106% 95% 

2265 Kost- og ernæringsarbejde 34.489 32.665 106% 95% 

321 Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område 38.199 36.194 106% 95% 

753 Tekstil- og beklædningsarbejde 31.411 29.763 106% 95% 

6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp 29.393 27.899 105% 95% 

5412 Politiarbejde 38.531 36.583 105% 95% 

03 Militært arbejde, øvrige rangordener 31.885 30.284 105% 95% 

031 Militært arbejde, øvrige rangordener 31.885 30.284 105% 95% 

0310 Militært arbejde, øvrige rangordener 31.885 30.284 105% 95% 

8322 Chauffører af biler, taxier og varevogne 28.041 26.632 105% 95% 

832 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler 28.040 26.632 105% 95% 

3511 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 50.594 48.072 105% 95% 

2512 Softwareudvikling 55.032 52.316 105% 95% 

817 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling 29.593 28.174 105% 95% 

2652 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang 40.417 38.488 105% 95% 

234 Undervisning og pædagogisk arbejde 38.146 36.399 105% 95% 
1321 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, 
skovbrug og fiskeri) 62.187 59.431 105% 96% 

4313 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling 38.575 36.865 105% 96% 

813 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter 39.939 38.172 105% 96% 

235 Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde 38.309 36.645 105% 96% 

831 Lokomotivførerarbejde og tograngering 42.089 40.286 104% 96% 

8172 Operatørarbejde ved træforarbejdning 29.118 27.887 104% 96% 

7549 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds 35.032 33.573 104% 96% 

833 Chauffører af busser og lastbiler 29.879 28.657 104% 96% 

2522 Systemadministration 46.127 44.254 104% 96% 
351 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommuni-
kationsteknologi 44.641 42.838 104% 96% 

3353 Formidling af offentlige ydelser 41.165 39.512 104% 96% 

133 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi 71.336 68.497 104% 96% 

1330 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi 71.336 68.497 104% 96% 

215 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi 56.362 54.119 104% 96% 

612 Arbejde med dyreopdræt 28.597 27.460 104% 96% 

8131 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter 40.018 38.448 104% 96% 

2635 Socialrådgivningsarbejde 37.954 36.470 104% 96% 

432 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport 32.229 30.977 104% 96% 

9121 Manuel vask og presning af tøj 27.276 26.230 104% 96% 

3435 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder 39.865 38.403 104% 96% 

2654 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner 40.242 38.804 104% 96% 

422 Kundeinformationsarbejde 31.874 30.735 104% 96% 
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2636 Arbejde inden for religion 39.374 38.002 104% 97% 

3333 Jobformidling 38.635 37.301 104% 97% 

4412 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde 30.665 29.610 104% 97% 

42 Kundeservice 32.713 31.595 104% 97% 

5153 Ejendomsinspektørarbejde 31.996 30.923 103% 97% 

8122 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal 30.334 29.319 103% 97% 

233 Almen undervisning efter grundskoleniveau 47.048 45.564 103% 97% 

2330 Almen undervisning efter grundskoleniveau 47.048 45.564 103% 97% 

2622 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde 42.186 40.868 103% 97% 

4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 34.633 33.555 103% 97% 

3212 Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier 36.071 34.960 103% 97% 

5151 Rengøringsinspektørarbejde 35.576 34.483 103% 97% 

2659 Andet arbejde med kunst og kreative fag 49.338 47.833 103% 97% 

262 Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde 42.143 40.867 103% 97% 
132 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byg-
geri, forsyning, distribution mv. 59.959 58.249 103% 97% 

6129 Andet arbejde med dyreopdræt 28.353 27.552 103% 97% 

2164 Arbejde med by- og trafikplanlægning 48.394 47.045 103% 97% 

8331 Buschauffører 29.567 28.768 103% 97% 

2621 Arkivar- og museumsinspektørarbejde 41.975 40.856 103% 97% 

3355 Politimæssigt undersøgelsesarbejde 48.023 46.760 103% 97% 

35 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde 43.476 42.342 103% 97% 

514 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner 26.977 26.296 103% 97% 

8311 Lokomotivførerarbejde 43.116 42.033 103% 97% 

1345 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet 56.931 55.520 103% 98% 

5112 Kontrolarbejde under rejser 39.987 39.022 102% 98% 

3257 Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed 44.589 43.532 102% 98% 
3513 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikations-
teknologi 49.714 48.632 102% 98% 

3521 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier 38.411 37.580 102% 98% 

5414 Sikkerhedsvagtarbejde 30.895 30.323 102% 98% 

4224 Hotelreceptionistarbejde 27.987 27.516 102% 98% 

2341 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse) 40.626 39.959 102% 98% 

7516 Fremstilling af tobaksprodukter 29.491 29.015 102% 98% 

2354 Anden musik- og sangundervisning 37.500 36.898 102% 98% 

2357 Specialpædagogisk arbejde 34.806 34.257 102% 98% 

341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold 37.703 37.146 101% 99% 

3514 Internetteknikerarbejde 40.126 39.638 101% 99% 

4223 Telefonomstillingsarbejde 30.814 30.440 101% 99% 

5246 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood 22.461 22.202 101% 99% 

7221 Smedearbejde 34.606 34.231 101% 99% 

232 Undervisning ved erhvervsuddannelser 40.840 40.445 101% 99% 

2320 Undervisning ved erhvervsuddannelser 40.840 40.445 101% 99% 

515 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme 32.070 31.877 101% 99% 

2153 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation 55.702 55.431 100% 100% 
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4322 Registreringsarbejde inden for produktion 31.143 31.062 100% 100% 

2343 Pædagogisk arbejde 32.712 32.636 100% 100% 

3412 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau 37.092 37.015 100% 100% 

2152 Ingeniørarbejde inden for elektronik 56.082 56.046 100% 100% 

2352 Specialundervisning 43.132 43.237 100% 100% 

512 Kokkearbejde 27.333 27.471 99% 101% 

5120 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) 27.330 27.471 99% 101% 

4211 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder 34.848 35.053 99% 101% 

3512 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 40.837 41.114 99% 101% 

352 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation 40.874 41.158 99% 101% 

1324 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l. 58.143 58.621 99% 101% 

8141 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter 28.451 28.770 99% 101% 

5321 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem) 30.907 31.320 99% 101% 

44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 32.095 32.538 99% 101% 

441 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 32.095 32.538 99% 101% 

532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 29.066 29.591 98% 102% 

2353 Anden sprogundervisning 42.108 42.934 98% 102% 

2263 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne 42.133 43.125 98% 102% 

2264 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde 34.688 35.638 97% 103% 

4226 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde 28.550 29.356 97% 103% 

43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde 34.457 35.443 97% 103% 

4222 Informationsarbejde på kundekontaktcentre 31.380 32.436 97% 103% 

523 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening 21.853 22.596 97% 103% 

5230 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening 21.853 22.596 97% 103% 

3413 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau 30.073 31.225 96% 104% 

3522 Teknikerarbejde inden for telekommunikation 41.644 43.526 96% 105% 

53 Omsorgsarbejde 27.376 28.641 96% 105% 

531 Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde 24.942 26.159 95% 105% 

5311 Børneomsorgsarbejde 24.922 26.161 95% 105% 

5322 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem) 26.902 28.316 95% 105% 

5113 Turist- og rejselederarbejde 28.284 29.959 94% 106% 

1112 Øverste ledelse i offentlige virksomheder 75.544 80.677 94% 107% 

4227 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse 22.921 24.542 93% 107% 

9412 Køkkenhjælp mv. 22.884 24.757 92% 108% 

3423 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder 24.082 26.160 92% 109% 

94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad 22.447 25.368 88% 113% 

941 Manuelt arbejde med tilberedning af mad 22.447 25.368 88% 113% 

5329 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 29.834 33.749 88% 113% 

9411 Tilberedning af fastfood 21.121 25.486 83% 121% 
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Bilag 2 

Barsels- og adoptionsorlov   

I alt 0,4 2,68 

0 Militært arbejde 0,72 3,58 

01 Militært arbejde på officersniveau 0,98 4,14 

02 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde) 0,7 3,41 

03 Militært arbejde, øvrige rangordener 0,58 3,4 

1 Ledelsesarbejde 0,23 2,26 

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 0,1 0,65 

12 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner 0,23 1,42 

13 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed 0,16 0,8 

14 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre ser-

viceområder 0,66 9,02 

2 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område 0,72 3,67 

21 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed 0,57 4,22 

22 Arbejde inden for sundhedsområdet 0,97 3,99 

23 Undervisning og pædagogisk arbejde 0,7 3,28 

24 Arbejde inden for økonomi, administration og salg 0,82 3,59 

25 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 0,61 2,24 

26 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur 1,02 4,65 

3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 0,38 2,34 

31 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart 0,34 1,65 

32 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet 0,54 2,83 

33 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg 0,39 2,35 

34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur 0,54 2,2 

35 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde 0,43 1,95 

4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 0,34 2,46 

41 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde 0,38 2,31 

42 Kundeservice 0,26 3,35 

43 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde 0,34 2,34 

44 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 0,35 2,24 

5 Service- og salgsarbejde 0,36 2,32 

51 Servicearbejde 0,17 2,22 

52 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde) 0,34 3,89 

53 Omsorgsarbejde 0,33 1,77 
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54 Rednings- og overvågningsarbejde 0,84 3,96 

6 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp 0,34 1,42 

61 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp 0,29 1,38 

62 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt 0,45 .. 

7 Håndværkspræget arbejde 0,21 1,79 

71 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde 0,2 2,27 

72 Metal- og maskinarbejde 0,21 1,15 

73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde 0,3 1,47 

74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område 0,21 1,02 

75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk 0,24 2,05 

8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde 0,22 1 

81 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner 0,23 1,18 

82 Monteringsarbejde 0,19 0,67 

83 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner 0,21 0,68 

9 Andet manuelt arbejde 0,22 1,19 

91 Rengøringsarbejde 0,24 1,16 

92 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 0,01 2,61 

93 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport 0,21 1,02 

94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad 0,39 1,45 

95 Gadesalg og -service .. .. 

96 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde 0,17 1,1 

9999 Uoplyst 0,25 1,61 

 


