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Summary 

Equal pay has finally reached the political agenda, and there are many reasons for this. For many 

years, the explanation for the gap in wages between men and woman has been that women had 

lower levels of education compared to men and women in general had a more distant relationship 

to the job market. Today women are more educated than ever, but apparently without a narrowed 

difference in wages compared to their male colleagues. This obviously raises the question 

whether women are discriminated against in the job market in terms of pay, or even suffers as 

victims of unequal pay? 

 

In order to prevent that from being a reality, the EU has developed a directive on gender equality 

on the labor market, which is required to be implemented by the Member States. Denmark 

implemented this after the “Act no. 32 of 4 February 1976 on equal pay” was passed. 

According to the Equal Payment Act it is prohibited to discriminate based of the individual’s 

gender, if the work is equal or the work is of an equal value. The website “www.ligeloen.dk” 

which is provided by the Ministry of Employment issued the following statement: 

 

"There is a big difference between the wages of women and men in Denmark. New figures show 

that men in average earn between 17 and 21 percent more than women. " 

 

There is some uncertainty related to the calculations of these figures, but it is noteworthy that 

there is so much difference in pay despite the existence of Equal Payment Act. The following 

thesis is determined to analyze the main reasons for these figures, since it is very important to 

define the calculation and reasons for the conclusion regarding the gap in wages between women 

and men. If this gap is in violation with the Equal Payment Act, Denmark has unfortunately not 

been able to establish satisfactory regulation in this area. 

The thesis will attempt to acquire some clarification to when it is appropriate to declare unequal 

pay. Also the thesis will investigate for possible reasons for the above stated gap in wages 

between women and men. At last, based on the legal and economic analysis, possible proposals 

will be given, which can help decrease wage differentials between women and men, and make 

Equal Payment Act more manageable and useful.  
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Del 1 - Teori og metode  

1.1 Indledning 

Ligeløn er for alvor kommet på dagsordenen, hvilket der formentlig er mange grunde til. I mange 

år har en forklaring på lønforskellene mellem kvinder og mænd været, at kvinder havde lavere 

uddannelsesniveau end mænd samt at kvinder i mindre omfang var tilknyttet arbejdsmarkedet. I 

dag uddanner kvinder sig mere end tidligere – uden at lønforskellene er blevet mindre.  Dette 

rejser naturligvis spørgsmålet om kvinderne bliver forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet, hvad 

angår løn og er de dermed offer af uligeløn?  

For at hindre, at der sker lønmæssige forskelsbehandling på baggrund af køn, har EU udarbejdet 

et direktiv om kønsligestilling på arbejdsmarkedet
1
, hvilket skal implementeres af 

medlemsstaterne.  Danmark gennemførte efter vedtagelsen af direktivet heraf lov nr. 32 af 4. 

februar 1976 om lige løn til mænd og kvinder.  

Ifølge ligelønsloven
2
 må man ikke udøve forskelsbehandling på baggrund af køn, hvis der 

foreligger samme arbejde eller arbejde af samme værdi.  På www.ligeloen.dk - som 

Beskæftigelsesministeriet står bag - oplyses følgende: 

”Der er stor forskel mellem lønnen til kvinder og mænd i Danmark. Nye tal viser, 

at mænd i gennemsnit tjener mellem 17 og 21 procent mere end kvinder.”
3
 

Den præcise baggrund for beregningen af disse tal kendes ikke, men det er tankevækkende, at 

der er så stor lønforskel på trods af ligelønslovens eksistens. Der ønskes at analysere baggrunden 

for disse tal, idet det er vigtigt at få fastlagt beregningen samt årsagerne til denne store lønforskel 

mellem kvinder og mænd. Såfremt denne lønforskel er i strid med ligelønsloven, har Danmark 

desværre ikke en effektiv regulering på området. 

Der vil i afhandlingen blive bestræbt efter at få nogle afklaringerne på, hvornår man kan 

påberåbe sig uligeløn samt finde mulige årsager til den ovenstående lønforskel mellem kvinder 

og mænd. 

                                                           
1
 Oprindelig 1975/117/EØF, nu ophævet og afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF. 

2
 LBK nr 899 af 05/09/2008. 

3
 Citatet fremgår af forsiden på www.ligeloen.dk. 

http://www.ligeloen.dk/
http://www.ligeloen.dk/
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Arbejdstageren 

Kønnenes 
arbejdsmønster Gældende ret 

1.2 Synsvinkel 

Der har været en del fokus på ligelønsområdet gennem det sidste stykke tid.
4
  Taget dette i 

betragtning har der gennem tiden været manglende fokus på, hvorfor der netop er denne 

lønforskel. 

Der findes ingen regulering i Danmark, der regulerer lønfastsættelsen på det danske 

arbejdsmarked.
5
 Derfor er der aftalefrihed mellem parterne, hvilket betyder, at det står frit op til 

arbejdsgiveren og lønmodtageren at fastsætte lønstørrelsen.  

I afhandlingen er det blevet valgt, at se problematikken fra arbejdstagerens synsvinkel, da det 

findes interessant at undersøge, hvordan de nedenstående faktorer påvirker arbejdstagerens løn. 

Opstår lønforskellen, fordi lovgivning, hermed ligelønsloven tillader dette eller sker 

forskelsbehandlingen på baggrund af forhold, som kan forklare lønforskelle mellem kvinder og 

mænd. 

Disse faktorer vil tages i betragtning gennem analysen: 

       

    

    

 

  

    

Analysen vil blive udarbejdet på baggrund af disse fag: 

 EU- ret 

 Arbejdsret 

 Videregående arbejdsret og personaleøkonomi 

 

                                                           
4
 www.ligeloen.dk 

5
 Medmindre ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst. 
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1.4 Problemstilling 

Som nævnt foroven, så blev direktivet om kønsligestilling på arbejdsmarkedet
 6

 implementeret i 

Danmark for mere end 36 år siden. Men betyder dette, at der i dag (2012) ikke er en lønforskel 

mellem kvinder og mænd? Spørgsmålet må desværre besvares med et nej.  

 

Mænd får udbetalt mere i løn end kvinder.
7
 Men hvorfor er det, at der eksisterer et løngab 

mellem kvinder og mænd, når vi har en ligelønslov
8
?  

Ifølge ligelønsloven må man ikke udøve forskelsbehandling på baggrund af køn, hvis der 

foreligger samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Hvis en virksomhed har ansat en 

kvindelig og en mandlig medarbejder, der udfører samme arbejde, eller arbejde af samme værdi, 

så er der forbud mod lønmæssige forskelle.  Udfordringen ligger i, hvad der egentlig forstås ved 

det juridiske begreb, samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Dernæst er det også relevant 

at undersøge fortolkning af begrebet, løn.  

Taget det ovenstående i betragtning, vil der i afhandlingen blive analyseret følgende: 

Hvorfor eksisterer der så stort et løngab mellem kvinder og mænd på trods af ligelønslovens 

eksistens i Danmark? 

1.4.1 Juridisk problemformulering 

Afhandlingens problemstilling vil blive besvaret ved hjælp af disse juridiske delspørgsmål: 

 Hvad forstås der ved, samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, jf. 

ligelønsloven § 1, stk. 2?  

 Hvordan sker sammenligningen af løn?  

 Hvordan påvirker den nuværende bevisbyrderegel ligelønnen mellem kvinder og mænd? 

 

 

 

                                                           
6
 Oprindelig 1975/117/EØF, nu ophævet og afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF. 

7 www.ligeloen.dk-  forside 
8
 LBK nr. 899 af 05/09/2008. 

http://www.ligeloen.dk-/
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1.4.2 Økonomisk problemformulering 

For at komme tættere på besvarelsen af problemstillingen, ønskes der at analysere forhold, der 

kan have indflydelse på lønforskelle mellem kvinder og mænd i Danmark. Dette gøres ved hjælp 

af disse økonomiske delspørgsmål: 

 Hvilket lønbegreb er anvendt ved udarbejdelse af statistikken (17-21 procent)? 

 Hvorledes har kønnenes arbejdsmønster indflydelse på lønforskelle mellem kvinder og 

mænd i Danmark? 

1.4.3 Integreret problemformulering 

Der ønskes at forbedre den nuværende retstilling indenfor ligelønsområdet mellem kvinder og 

mænd. Da der muligvis er forskel mellem lovgivningens definition og arbejdsgiverens forståelse 

af lønbegrebet, kan der være brug for et begreb, der er et kompromis mellem arbejdsmarkedets 

parter. 

Samtidig er der behov for at have udviklet metoder til systematisk og kønsneutral bedømmelse af 

arbejde af samme værdi. Metoderne skal bruges til at danne grundlag for lønfastsættelsen. 

En forbedring af den nuværende retstilstand søges gennem disse delspørgsmål: 

 Hvilke mulige forbedringer skal der til i ligelønsloven for at dermed optimere ligeløn 

blandt kvinder og mænd? 

 Hvilket lønbegreb giver et retvisende billede af lønforskel mellem kvinder og mænd? 

 Hvordan kan lønforskellen reduceres? 
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1.5 Afgrænsning 

Der afgrænses fra EU-rettens øvrige regulering end dem anvendt i afhandlingen. Der findes flere 

former for ligeløn - ligeløn for arbejde af samme værdi, ligeløn mellem mænd og kvinder samt 

ligeløn mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Ikke alle aspekter af ligelønnen 

bliver behandlet. Fokus vil være på ligeløn mellem mænd og kvinder, når de udfører samme 

arbejde eller arbejde, de tillægges samme værdi.  

 

I den juridiske del af afhandling, del 2 vil der ikke blive beskæftiget med betalingsforpligtelsen 

under barselsorlov og forældreorlov i forhold til ligelønsprincippet. Forskelsbehandling af 

deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte vil heller ikke blive behandlet i afhandlingens juridiske 

del, da det ikke har relevans for problemstillingen.  

Der afgrænses fra § 1b i ligelønsloven, hvori der fremgår, at kun offentlige arbejdsgivere har 

pligt til at arbejde aktivt for ligeløn, idet dette er en problemstilling for sig og har yderligere ikke 

relevans for afhandlingens problemstilling. 

Der er i afhandling kun taget udgangspunktpunkt i de statistikker, der har været offentlig 

tilgængelig, hvilket betyder at der visse steder i del 3 er anvendt statistiker fra 2010, da disse har 

været de seneste nye. Dette betyder også, at der kunne have været anvendt bedre/dybdegående 

og retvisende statistikker mod betaling, men dette er bevidst valgt fra. 

Lønbegrebet, betalte timer analyseres ikke i del 3, idet begrebet ikke er anvendeligt ved 

udarbejdelse af lønstatistikkerne.  

Der er afgrænses fra yderligere forhold, som kunne være anvendt for at analysere i kønnenes 

arbejdsmønster i del 3 end de allerede anvendte forhold. 

Lovændringer, retspraksis, litteratur, rapporter, publikationer, statistikker offentliggjort efter den 

1. december 2012 medtages ikke i afhandlingen.  
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1.6 Teori og metode 

Problemstillingen vil blive analyseret i henhold til de nuværende gældende nationale 

reguleringer og EU-retlige reguleringer. For at afhandlingen kan anvendes og leve op til 

nuværende virkelighed, benyttes teoretiske fortolkninger fra juridisk litteratur, relevante artikler, 

statistiske data fra Danmarks Statistik, samt materiale udarbejdet af/for ministerier, 

forskningscenteret og Landsorganisationen. Disse materialer vil blive anvendt og analyseret i 

afhandlingen, når dette betragtes som at værende relevant. 

1.6.1 Juridisk teori og metode 

Der vil i analysen blive undersøgt, hvad ligelønsprincippet indebærer.  Da Danmark er medlem 

af EU og bestemmelserne om ligeløn stammer fra EU-retten, så finder EU-retten anvendelse og 

har dermed forrang for national ret, jf. C6/64, Costa Enel-sagen
9
.  

 

Der anvendes følgende retskilder indenfor EU-retten: 

 Primærregulering: EUF-traktaten (Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsområde) og den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder. 

 Sekundærregulering: Direktiver 

 Praksis: EU-domstolens praksis 

Det er kendetegn for EU-retten, at der ikke findes et hierarki indenfor retskilderne, der 

fastlægger den interne rangorden. De almindelige retsgrundsætninger, såkaldte domstolskabte 

principper (proportionalitetsprincippet, legalitetsprincippet med mere) stilles på samme niveau 

som traktaten, idet principperne også er bestemmende for fortolkningen af traktaten.
10

 

EU-domstolens fortolkning af EUF-traktaten tager som udgangspunkt i selve ordlyden af 

retsakterne. I traktaten er mange bestemmelser formuleret meget generelt, hvorfor EU-

domstolene ved fortolkning af EUF-traktaten anvender en formålsfortolkning som 

fortolkningsprincip. Dette betyder, at de traktatsikrede rettigheder vedrørende ligeløn mellem 

kvinder og mænd i artikel 157 TEUF skal fortolkes bredt. 

                                                           
9
 Retskilder og retsteori af Ruth Nielsen og Christina Tvarnø, 3. udgave, 2011, side 138-139. 

10
 EU-retten af Karsten E. Sørensen & Poul Runge Nielsen, 3.udgave 2004, jurist og økonomiforbundets Forlag, side 125 
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Et andet kendetegn for EU-domstolens fortolkningsstil er, at de ikke anvender forarbejderne til 

fortolkning af traktaten (dog er EU-domstolens praksis ikke helt entydig på det punkt). 

Domspraksis betydning som retskilde underbygges af, at EU-domstolene i sine afgørelser ofte 

henviser til tidligere domme eller bruger samme ordvalg, som anvendt i tidligere domme.
11

 

Afhandlingens juridiske del bygger på den retsdogmatiske metode, hvor den relevante regulering 

samt retspraksis vil blive undersøgt og analyseret. I afhandlingen anvendes Alf Ross’ prognose 

teori, som går ud på at den enkelte retskilde analyseres med moderne formel logik som et 

væsentligt redskab. Udgangspunktet er at klarlægge og analysere retskilderne med henblik på at 

udlede den gældende ret.  Gældende ret refererer ikke til noget, der allerede er sket, men dog til 

den opfattelse, at det må forventes at domstolene vil undersøge den regel, der er relevant i den 

aktuelle sag.
12

 

Indledningsvist startes der med en kort retshistorie på ligelønsområdet gennem de sidste cirka 

100 år. Udviklingen vil give et overblik over retsstillingen både før og efter EU-medlemsskabet. 

Dernæst analyseres en af de grundlæggende rettigheder i EU, hvilket er ligeløn for kvinder og 

mænd, som fremgår i EU’s charter om grundlæggende rettigheder artikel 21 og 23. Charteret er i 

dag en bindende del af forfatningstraktaten, hvilket gør, at Charteret har opnået en højere rang i 

retskildehierarkiet end hidtil. EU’s charter om grundlæggende rettigheder sætter mennesket i 

centrum for sit virke med indførelsen af unionsborgerskabet og skabelsen af et område med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed. Den bygger på udelelige og universelle værdier: menneskets 

værdighed, frihed, lighed og solidaritet. Dette betyder, at EU’s charter om grundlæggende 

rettigheder bygger på demokrati- og retsstatsprincippet. 

Yderligere findes bestemmelsen omkring ligeløn for kvinder og mænd i artikel 157 TEUF. På 

baggrund af denne artikel, er der udarbejdet et direktiv
13

 med hjemmel i artikel 115 TEUF. Dette 

direktiv er implementeret i Danmark gennem ligelønsloven
14

. Fortolkningen af lovvalgets ordlyd 

vil blive belyst ved hjælp af relevante nationale – og EU-domme samt faglige voldgiftssager. 

Dette vil anvendes i det omfang, der er behov for det. 

                                                           
11

 EU-retten af Karsten E. Sørensen & Poul Runge Nielsen, 3.udgave 2004, jurist og økonomiforbundets Forlag, side 121 
12

 For nærmere information, se Retskilder og retsteori af Ruth Nielsen og Christina Tvarnø, 3. udgave, 2011, side 386. 
13

 Oprindelig 1975/117/EØF, nu ophævet og afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF 
14

 LBK nr. 899 af 5.9.2008. 
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Dernæst analyseres selve lønbegrebet, hvilket findes i artikel 157, stk. 2 TEUF. Begrebet vil 

blive analyseret ved hjælp af tidligere retspraksis, hvori EU-domstolene har fastlagt forståelsen 

af dette begreb. Da EU-domstolens afgørelser sikrer en ensartet fortolkning af EU-retten, skal 

disse afgørelser accepteres af Danmark som præjudikater.
15

 

Afslutningsvist – efter en analyse af det ovenstående - vil retsstillingen omkring bevisbyrde i 

forhold til ligelønsloven blive analyseret.  Hvis bevisbyrdereglerne i ligelønsloven ikke er 

effektive, så kan målsætningen om ligeløn mellem kvinder og mænd ikke realiseres. 

Bevisbyrdereglerne vil blive undersøgt gennem national og EU- retspraksis. 

1.6.2 Økonomisk teori og metode 

Der startes med at analysere begrebet løn med udgangspunkt i det Europæiske 

Nationalregnskabs System (ESA) 95
16

.  

Dernæst forklares og analyseres de to mulige anvendte lønbegreber, præsterede timer og den 

standardberegnede timefortjeneste, som kan have været baggrunden for den lønstatistik, som 

Beskæftigelsesministeriet nævner på hjemmesiden www.ligeloen.dk. 

Når baggrunden for lønstatistikken kendes, er det relevant at analysere mænd og kvinders 

tilknytnings- og arbejdsmønster på arbejdsmarkedet, som kan have en betydning for den 

beregnet lønforskel mellem kvinder og mænd.  Dette gøres ved hjælp af statistikker fra 

Danmarks Statistik indenfor følgende forhold: erhvervs- samt beskæftigelsesfrekvens, ledighed, 

uddannelse samt arbejdsområde, sektor, arbejdstid, fertilitet, barsel samt forældreorlov, 

sygefravær (egen og børnenes), pensionsindbetaling samt tilbagetrækningsmønster. 

På baggrund af disse forhold søges lønforskellen forklaret ved hjælp af relevante rapporter 

udarbejdet af beskæftigelsesministeriet samt SFI. SFI er et uafhængigt nationalt 

forskningscenter, som hører ind under Socialministeriet. 

1.6.3 Integreret teori og metode 

På baggrund af den juridiske og økonomiske analyse, beskrives der mulige tiltage, der kan være 

med til at forbedre ligelønsområdet. Der gives forslag til forbedring af ligelønsloven blandt andet 

                                                           
15

  Retskilder og retsteori af Ruth Nielsen og Christina Tvarnø, 3. udgave, 2011, del 3.6. 
16

 Rådets forordning nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det Europæiske national- og regionalregnskabssystem i det Europæiske 
fælleskab. 
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med udgangspunkt i lovforslaget fra LO-dokumentationen nr. 1/2012
17

, hvor begrebet som 

samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi og arbejdsgiver bliver behandlet. 

Dernæst er der et forslag til effektivisering af bevisbyrdereglerne. 

Der gives et forslag til forbedring af lønstatistikkerne, således at disse giver et mere realistisk 

billede af lønforskellen mellem kvinder og mænd. Dette kan kun lade sig gøre, hvis det rette 

lønbegreb bliver anvendt til at udarbejde lønstatistikken, hvilket kan læses i afsnit 4.2.1. 

Dernæst gives der forslag til at reducere lønforskellen ved blandt andet at reducere kvindernes 

andel af orlov. Til sidst gives der et forslag til, hvad der kan gøres for at udligne lønforskellen 

mellem kvinder og mænd, således at det kønsopdelte arbejdsmarked på længere sigt ikke vil 

eksistere. 

1.7 Kildekritik 

Det meste af den anvendte litteratur i afhandlingen er skrevet af kvinder og dette kan litteraturen 

bære præg af. 

Alle forfatterne ser mænd og kvinder for at værende ligeværdige. Det er vigtigt, at være 

opmærksom på, at ikke alle i samfundet deler de meninger, som litteraturen giver udtryk for samt 

kan der være delte meninger omkring, hvad ligeløn og lønforskel egentlige er for nogle begreber.  

1.8 Struktur 

Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvorfor der i 2012 stadig er et løngab mellem 

kvinder og mænd. For at afklare denne problemstilling er der opstillet en række delspørgsmål, 

som vil være relevant at analysere undervejs. Disse spørgsmål vil blive behandlet i en bestemt 

rækkefølge, således at den juridiske problemstilling bliver behandlet først. Dernæst kommer den 

økonomiske problemstilling og endelige den integrerede problemstilling, som indeholder både 

jura og økonomi.  
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 LO-dokumentation, nr. 1/2012, Ligeløn og arbejde af samme værdi, Ruth Nielsen. 
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Rækkefølgen er valgt således, da det er vigtigt at få fastlagt den nuværende retstilling på 

ligelønsområdet. Dernæst kommer den økonomiske problemstilling, hvor der analyseres mulige 

økonomiske årsager til løngabet mellem kvinder og mænd. Den integrerede problemstilling vil 

indeholde et forslag på baggrund af den juridiske samt økonomiske analyse til, hvordan den 

nuværende situation omkring ligeløn samt lønforskelle kan forbedres mellem kvinder og mænd.  

Strukturen i afhandlingen vil være således: 
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Del 2 - Juridisk analyse 

2.1 Historisk udvikling på ligelønsområdet 

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at det er arbejdsmarkedets parter, som regulerer 

ansættelsesforholdet, herunder lønforholdet også. Det har betydet, at der i Danmark har været 

tradition for, at der ikke lovgives indenfor lønområdet. Dog er der sket en del udvikling i 

forbindelse med EU-medlemskabet.  

I den forbindelse er det særlig relevant at undersøge den historiske udvikling før og efter EU-

medlemsskabet.  I dansk ret har ligelønsproblematikken været et kæmpe problem. 

Opgraderingen til den nuværende ligelønslov er sket i flere etaper. 

Inden EU-medlemsskabet var der i Danmark en del fokus på ligeløn mellem kvinder og mænd. I 

1917 blev der nedsat en kommission indenfor tjenestemandsområdet, hvori opgaven lå at 

undersøge principperne for tjenestemandsaflønninger. Kommissionen kom frem til princippet, 

ligeløn.  Dette betød, at der blev indført ligeløn for lige arbejde for tjenestemænd, og hermed 

blev kønsdiskriminationen afskaffet.  I stedet for direkte kønsdiskriminationen blev der indført et 

forsørgerbegreb med forsørgertillæg, hvor alle gifte mænd (i modsætning til gifte kvinder) blev 

anset som forsørgere og dermed fik forsørgertillæg. Kønsdiskriminationen blev derfor ikke reelt 

fjernet endnu, da gifte kvinder ikke kunne modtage dette forsørgertillæg.
18

  Dette blev der ændret 

på i 1958, hvor der blev vedtaget en ny tjenestemandslov, hvor kvinder og mænd fik adgang til 

lige reguleringstillæg.  

De første årtier var fagbevægelsernes fokus på ligeløn ikke særlig stor. Da HK blev stiftet i 1900 

var ligeløn med i forbundets målsætninger, hvorimod Kvindeligt Arbejderforbund (en del af 3F 

nu) og De Samvirkende Fagforbund (nu LO) først på længere sigt fokuserede på ligeløn.
19

  

I 1960 ratificerede Danmark ILO’s ligelønskonvention nr. 1000 fra 1951. Dog afviste Danmark 

at vedtage en ligelønslov og overlod dermed ligelønsproblematikken til 

overenskomstreguleringerne.  
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 LO-dokumentation, nr. 1/2012, Ligeløn og arbejde af samme værdi, Ruth Nielsen, side 21. 
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 LO-dokumentation, nr. 1/2012, Ligeløn og arbejde af samme værdi, Ruth Nielsen, side 21. 
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Indtil cirka 1970 var det normalt, at parterne i normalløns- og minimallønsoverenskomsterne 

aftalte forskellige satser for kvinder og mænd, således at mændene fik højere satser end 

kvinderne. Allerede i 1965 skete der dog et gennembrud på HK’s område. HK opnåede ligeløn 

på minimalløn området, ved at minimalsatserne blev ens for kvinder og mænd og hermed blev 

direkte diskrimination afskaffet. Kønsskævheden i personlige tillæg var dog fortsat et problem. 

I 1971 medførte Forligsmandens mæglingsforslag en tilnærmelse af kvinder og mænds grundløn. 

Mæglingsforslaget blev indført således, at det kun var kvinder og mænd indenfor LO og DAs 

overenskomstmæssige område, som fik lige lønsatser.  

Den 1. januar 1973 blev Danmark medlem af EU. Dette betød, at Danmark var nødt til at tilpasse 

sig EU-domstolenes fortolkning af indholdet af EU-reglerne og de krav, som EU stillede.  De 

danske regler skulle fremover fortolkes EU-konformt og Danmark skulle leve op til de regler og 

direktiver, som EU vedtog. Begrundelsen for dette er, at EU-retten har forrang, jf. C-6/64, Costa 

Enel-sagen
20

  samt vertikal direkte virkning, jf. C-26/62, Van Gend en Loos - sagen
21

. I praksis 

betyder dette, at en dansk lønmodtager kan påberåbe sig artikel 157 TEUF direkte overfor en 

arbejdsgiver, overfor de danske domstole eller et Ligebehandlingsnævn. I dette tilfælde vil dansk 

ret blive fortolket i overensstemmelse med EU-retten, det vil sige EU-konformt. 

Efter EU-medlemskabet var Danmark tvunget til at implementere ligelønsdirektivet
22

 i 1975. EU 

har kun fastsat minimumskrav indenfor ligelønsområdet, hvilket betyder, at det er op til 

medlemslandene at sikre ligeløn mellem kønnene bedre end det mindsteniveau for 

ligelønssikring, som EU kræver opfyldt, ved hjælp af at stille krav til arbejdsgiverne. Derimod 

må arbejdstagere ikke stilles ringere.
23

 Endvidere betyder minimumskravene, at Danmark skal 

respektere de krav, som EU stiller i forhold til ligeløn. Dette gælder blandt andet ved, at der skal 

være delt bevisbyrde og arbejdsgiverne skal respektere forbuddet mod diskrimination. Der er dog 

intet til hinder for, at Danmark skærper reglerne, så arbejdstagerne er bedre stillet end direktivet. 

                                                           
20

 Flaminio Costa mod Italien. Dommen er afsagt den 15. juli 1964. I sagen opstod der tvivl om, hvorvidt EU-retten har forrang 
for de nationale love. EU-domstolene nåede frem til, at EU-retten har forrang for medlemsstaternes nationale love, jf. artikel 
249 EF (hvilket i dag svarer til artikel 288-292 TEUF), hvor forordninger og direktiver har bindende virkning. 
21

 Van Gend & Loos mod Holland. Dommen er afsagt den 5. februar 1963. Sagen omhandlede, hvorvidt EU-retten har direkte 
virkning. EU-domstolene fastlog, at EU-retten har direkte virkning. 
22

 1975/117/EØF, nu ophævet og afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF. 
23

 LO-dokumentation, nr. 1/2012, Ligeløn og arbejde af samme værdi, Ruth Nielsen, side 26. 
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Implementeringen af direktivet i Danmark vil give kvinder og mænd ret til ligeløn. De fleste af 

arbejdsmarkedets parter var imod sådan en regulering af ligeløn, men grundet EU-medlemskabet 

var Danmark tvunget til at implementere ligelønsdirektivet
24

  i 1975. Ved fremsættelsen af 

lovforslaget var Danmark af den overbevisning, at Danmark på forhånd havde gennemført 

ligelønsprincippet efter vedtagelsen af forligsmandens mæglingsforslag i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne i 1973.  Dog kunne Danmark give Kommissionen ret i, at alle reelt 

ikke havde krav på ligeløn og at alle dermed ikke kunne håndhæve kravet om ligeløn. Derfor 

blev ligelønsloven udvidet til de områder, hvor ligelønnen ikke var overenskomstsikret og alle 

havde krav på ligeløn.  

Ligelønsloven blev revideret i 1986 efter en traktatbrudssag
25

 mod Danmark. Ligelønslovens § 1 

blev udvidet fra at omfatte ligeløn for samme arbejde til også at omfatte lige løn for arbejde af 

samme værdi. 

I lov nr. 243 af 19. april 1989 blev godtgørelsesniveauet forhøjet.  I 1992 af lov nr. 374 af 20. 

maj blev bevisbyrde regler skærpet, således at de levede op til EU-retspraksis
26

.  Begrebet, 

arbejdets værdi blev også beskrevet heri. 

Endvidere, i lov nr. 445 af 7. juni 2001, fik arbejdstagerne nu mulighed for at videregive 

oplysninger om deres egne lønforhold, jf. ligelønsloven § 2a.  Arbejdsgiverne blev hermed også 

forpligtet til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik. I dag (2012) skal arbejdsgivere med mindst 35 

ansatte udarbejde en kønsopdelt lønstatisk, jf. ligelønsloven § 5a, stk. 1.  

Med lov nr. 558 af 17. maj 2008 blev det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv
27

 gennemført i 

ligelønsloven. Det omarbejdede direktiv samlede og forenklede ligelønsdirektivet og 6 andre 

direktiver om ligebehandling, erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger (ikke offentlige 

finansieret sikring) og bevisbyrde.
28
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 1975/117/EØF, nu ophævet og afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF. 
25

 C-143/83 Kommissionen mod Danmark. Dommen er afsagt den 30. januar 1985. Kommissionen anlagde sag mod Danmark, 
idet Danmark ikke havde implementeret direktivet tilstrækkeligt. 
26

 C-109/88, Danfoss-dommen. Handels- og Kontorfunktionærers forbund i Danmark mod Dansk arbejdsgiverforening (for 
Danfoss). Dommen er afsagt den 17. oktober 1989. Der blev stillet præjudicielle spørgsmål om, hvorledes anciennitet, 
fleksibilitet og uddannelsesbaggrund kan legitimere lønforskelle samt bevisbyrden i forhold til ligelønssager. 
27

 2006/54/EF. 
28

 Ligestillingslovene med kommentarer, bind 2 af Ruth Nielsen, Agnete Andersen og Kirsten Precht, 6. udgave, 2010, side 180-
185. 
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I VKO-regeringens tid fra 2001 til og med 2011 ønskede regeringen kun at overholde 

mindstekravene på ligelønsområdet og man var hermed ikke villig til at stille strengere krav til 

arbejdsgiverne. Sidste år begik Danmark traktatbrud, da man nægtede at oprette et uafhængigt 

ligestillingsorgan til sikring af ligestilling, herunder ligeløn. Idet EU-Kommissionen besluttede 

for at anlægge sag mod Danmark, valgte Danmark at vedtage en ændring af loven om etablering 

af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love. Den 

ændrede lov
29

 trådte i kraft den 15. marts 2011, hvilket betyder, at i dag (2012) er Institut for 

Menneskerettigheder det danske uafhængige organ. Organet har til opgave at overvåge og 

fremme ligestilling mellem kønnene, herunder lige løn for mænd og kvinder.  

Efter gennemførelsen af den ændrede lov overholder Danmark i dag EU’s mindstekrav til regler 

om ligeløn, dog giver dansk ret ikke højere beskyttelsesniveau end det krævede.   
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2.2 Ligelønsprincippet fra EU 

En af de ti vigtige målsætninger for EU er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. 

artikel 3, nr. 3 TEU. Set ud fra et EU-retligt perspektiv er ligeløn ikke en handelsvare, men en 

grundlæggende ret i Unionen. I den senere retsudvikling spiller ligestilling en fremtrædende 

rolle. EU-retten behandler ligeløn som et retsforhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og 

opstiller dermed en række krav til arbejdsgiverne.  

De vigtigste EU-regler om ligeløn som en grundlæggende rettighed er fastsat i artikel 21 og 23 i 

EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, hvilket i dag er bindende. 

 

Af Charteret artikel 21, nr. 1 fremgår der følgende:  

”Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, 

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.” 

Artiklen indeholder et generelt diskriminationsforbud, idet den bestemmer at generel 

forskelsbehandling på baggrund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske an-

læg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 

mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller enhver andet forhold 

er forbudt. 

Af Charteret artikel 23 fremgår der følgende:  

”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 underrepræsenterede køn specifikke fordele." 

Denne artikel handler om kønsligestilling. Der skal sikres kønsligestilling mellem kønnene på 

alle områder, herunder beskæftigelse, arbejde og løn. 

Da ligeløn mellem kvinder og mænd er en vigtig målsætning for EU, findes der en 

traktatbestemmelse om ligeløn i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).  

Artikel 157 TEUF er den eneste bestemmelse i traktaten, der eksplicit pålægger medlemsstaterne 

pligt til at gennemføre princippet og ligeløn mellem kvinder og mænd og giver hjemmel til at 
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Europa-Parlamentet og Rådet kan vedtage foranstaltninger, der skal sikre anvendelsen og 

gennemførelse af ligebehandlingsprincippet indenfor beskæftigelse og erhverv. Beskæftigelse og 

erhverv refererer til lønmodtagere, men også til selvstændige erhvervsdrivende.  

På baggrund af dette er der vedtaget et direktiv
30

, med hjemmel i artikel 115 TEUF. Dette 

direktiv er blandt andet med til at forskyde perspektivet i EU-regler om ligestilling fra fokus på 

det indre marked til at lægge vægten på ligestilling som en universal grundlæggende rettighed.
31

  

Af direktivets artikel 4 om ligeløn fremgår der følgende: 

”Forbud mod forskelsbehandling” 

”For samme arbejde eller for arbejde, som tillægges samme værdi, afskaffes enhver direkte eller 

indirekte forskelsbehandling med hensyn til køn for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår.  

Især når et fagligt klassifikationssystem anvendes for lønfastsættelsen, bygges dette system på 

samme kriterier for mandlige og kvindelige arbejdstagere og indrettes således, at det udelukker 

forskelsbehandling med hensyn til køn.” 

I afsnit 2.3 analyseres ligelønsprincippet nærmere. 

2.2.1 Rettigheds- og pligtsubjekter 

Det er vigtigt, at fastlægge hvilke subjekter, der er omfattet af denne omtalte ligelønsprincip i 

artikel 157 TEUF og i det pågældende direktiv. Formulering af ligelønsprincippet er ret bred, 

således at det ikke kun omfatter retsforholdet mellem en arbejdsgiver og arbejdstager. Ifølge 

artikel 157 TEUF skal ligelønsprincippet gennemføres i medlemsstaterne, hvori direktivet 

indebærer et ligelønsprincip, som betyder at enhver forskelsbehandling
32

 med hensyn til køn for 

så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår afskaffes. Dette betyder, at pligtsubjektet er enhver, 

som medvirker til forskelsbehandling med hensyn til lønelementer omfattet af artikel 157 

TEUF.
33
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 Oprindelig 1975/117/EØF, nu ophævet og afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF. 
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 Se nærmere ”Europæisk arbejdsret” af Ruth Nielsen, Kbhnv 2003, Kap II og VII. 
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 Direkte og indirekte forskelsbehandling. Ved direkte diskrimination er det afgørende, at køn er årsag eller motiv til 
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 Ligestillingslovene med kommentarer, bind 2 af Agnete Andersen, Ruth Nielsen og Kirsten Precht, 2010, 6. udgave, side 188. 
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Myndighederne kan måske også holdes ansvarlige for gennemførelsen af ligelønsprincippet.  C-

356/03, Mayer-sagen
34

 omhandlede en kvinde, der under sin barselsorlov modtog en skattefri 

supplerende ydelse.  Denne ydelse blev ikke medregnet i beregning af pensionen, da de nationale 

regler alene medtog skattepligtige vederlag i pensionsberegningen. EU-domstolene afgjorde her, 

at den nationale ordning var i strid med ligebehandlingsprincippet, da den var kønsrelateret regel, 

der suspenderer adgangen til erhvervelse af rettigheder under barselsorlov.   

I C-207/04, Vergani-sagen
35

 opnåede kvinder en skattefordel som 50-årige, mens mænd først 

opnåede den som 55-årige. Her afgjorde EU-domstolen, at denne forskel i skattebehandlingen 

udgjorde en direkte forskelsbehandling på grund af køn og var i strid med 

ligebehandlingsprincippet. Det havde ingen betydning, at den skattemæssige fordel ikke i sig 

selv var omfattet af daværende artikel 141 EF (nu artikel 157 TEUF). 

Disse to domme kan anføres som et præjudikat for at gøre myndighederne ansvarlige for 

gennemførslen af ligelønsprincippet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Elisabeth Mayer mod Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Dommen er afsagt den 13. januar 2005. Sagen vedrører 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, 
som ændret ved direktiv 96/97. 

35
 Paolo Vergani mod Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona. Dommen er afsagt 26.april 2004. Sagen vedrører fortolkningen af 

artikel 141 EF og direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår.  
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2.3 Ligelønsloven i Danmark 

Som tidligere nævnt blev det respektive direktiv
36

 implementeret i dansk ret i 1975, hvilket 

betyder, at vi i dag (2012) har en ligelønslov
37

 i Danmark. 

Af ligelønsloven § 1, stk. 1-4 fremgår der følgende: 

§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne 

lov. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. 

Stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle 

lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. 

Især når et fagligt klassifikationssystem anvendes for lønfastsættelsen, bygges dette system på 

samme kriterier for mandlige og kvindelige lønmodtagere og indrettes således, at det 

udelukker forskelsbehandling med hensyn til køn. 

Stk. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante 

kvalifikationer og andre relevante faktorer. 

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse i det omfang, en tilsvarende pligt til at yde lige løn følger 

af en kollektiv overenskomst. 

 

Ligelønsloven § 1 definerer ligelønsprincippet således, at forskelsbehandling, direkte og 

indirekte ikke må finde sted på baggrund af køn og enhver arbejdsgiver skal yde mænd og 

kvinder lige løn, herunder lige lønvilkår for samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme 

værdi.   

 

Forskelsbehandlingen består i, at der i sammenlignelige situationer anvendes forskellige 

bestemmelser eller, at den samme bestemmelse anvendes på forskellige situationer. Foreligger 

der ikke en kønsdiskrimination er forskelsbehandlingen tilladt, da den ikke er i strid med 

ligelønsprincippet. Dette betyder, at en forskelsbehandling uden relation til køn er tilladt og der 

må gerne ydes forskellig løn for samme arbejde og ved arbejde, der tillægges samme værdi. 

Begrebet samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi vil blive analyseret nærmere i 

afsnit 2.4. 
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 Oprindelig 1975/117/EØF, nu ophævet og afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF. 
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 LBK nr. 899 af 5.9.2008 om lige løn til mænd og kvinder. 
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Ligelønsloven § 1, stk. 3 fastlægger, at bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en 

helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre faktorer, som kan begrunde forskellige 

aflønninger til mænd og kvinder. Helhedsvurderingen handler om de kvalifikationer og andre 

relevante faktorer, der skal tages i betragtning ved den retlige vurdering af, om der foreligger 

arbejde af samme værdi.  Der gøres opmærksom på, at helhedsvurderingen i ligelønsloven § 1, 

stk. 3 dermed ikke handler om de forskellige lønelementer og har intet at gøre med 

helhedsvurdering i forbindelse med præceptivitet punkt for punkt (nærmere omkring dette i 

afsnit 2.6). Ligelønsloven § 1, stk. 3 handler derimod om de kvalifikationer og andre relevante 

faktorer, der skal tages i betragtning ved den retlige vurdering af, om der foreligger arbejde eller 

arbejde af samme værdi (nærmere omkring dette i afsnit 2.5). 

Ligelønslovens § 1, stk. 4 omfatter de aftaler, som sikrer retten til ligeløn og herunder giver 

retten til lønforskellen.
38

 

 

Når mænd og kvinder udfører samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, skal de 

som udgangspunkt have samme løn. Undtagelsen hertil er, at forskelsbehandling er begrundet i 

objektive forhold, som intet har at gøre med køn. 
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 Ligestillingslovene med kommentarer, bind 2 af Agnete Andersen, Ruth Nielsen og Kirsten Precht, 2010, 6. udgave, side 187-
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2.4 Begrebet, samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi 

Da ligelønsprincippet samt rettigheds- og pligtsubjekter er defineret foroven, bliver begrebet 

samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi analyseret i det kommende afsnit. 

Formålet med dette afsnit er, at komme tættere på ligelønsprincippet ved at fastlægge hvornår 

ligelønsloven § 1, stk. 2 finder anvendelse.  

Begrebet, arbejdets værdi i ligelønsloven § 1, stk. 2 blev indført i loven efter en traktatbrudssag
39

 

mod Danmark. Under traktatbrudssagen gjorde Danmark gældende, at kravet om ligeløn var 

sikret på overenskomstområderne og henviste sagen til FDB
40

, som udgjorde den danske 

retspraksis på daværende tidspunkt, samt til en fælleserklæring fra LO, DA og FTF af 

16.12.1982, hvor organisationerne tilsluttede sig kendelsen vedrørende betydningen af begrebet 

arbejdets værdi: 

”.. Om to arbejdsfunktioner har samme værdi, må afgøres ud fra en af den almindelige 

løndannelse uafhængig, direkte vurdering af de pågældende arbejdsgruppers indsats i 

produktionen…” (Dansk fortolkningsbidrag til begrebet, arbejde af samme værdi)
41

 

Kommissionen var dog ikke enig, idet arbejde af samme værdi kun var sikret på 

overenskomstområderne, hvilket betød, at kun organiserede arbejdstagere ville være i stand til at 

kende deres rettigheder, som fremgik af direktivet, jf. præmis 10. Dermed blev Danmark anset 

for at tilsidesætte sine forpligtelser. Ligelønslovens § 1, stk. 2 blev herefter også ændret til at 

omfatte arbejde, der tillægges samme værdi. 
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 C-143/83. 
40

 Udtalelse af 8. december 1977, afgivet af forligsmanden, amtsmand Sigurd Wechselmann til brug for 
overenskomstforhandlingerne mellem FDB og LO for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark. Sagen drejede sig om, hvorvidt 
ufaglærte kvinder og mænd, som var beskæftiget med transport og pakning af frugt og grønt, kunne anses for at have arbejde 
af samme værdi. De to grupper var omfattet efter hver sin normallønsoverenskomst indgået mellem virksomheden og 
henholdsvis KAD og SID. KAD-medarbejderne udførte ompakning af frugt og grønt til detailsalgspakning, mens SID-
medarbejderne ved hjælp af trucks og el-heste førte de transporterede varer via kølerum til pakkerierne og efter pakningen 
blev de leveret til butikkerne. Forligsmanden henviste til bemærkningerne i lovforslaget til lov om ligeløn, hvoraf det fremgår, 
at lovens udtryk ”samme arbejde” også dækker ”arbejde, der tillægges samme værdi” efter direktivet om kønsligestilling på 
arbejdsmarkedet. Forligsmanden lagde til grund, at formålet med arbejdet i grønt – og frugtpakkerierne var at gøre varerne klar 
til levering til FDB’s butikker og dermed blev arbejde anset til at have samme værdi. 
41

 Ligestillingslovene med kommentarer, bind 2 af Agnete Andersen, Ruth Nielsen og Kirsten Precht, 2010, 6. udgave, side 192. 
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2.4.1 Vurderingsfaktorer 

Af ligelønslovens
42

 § 1, stk. 2 og 3 fremgår der følgende: 

”Stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle 

lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Især 

når et fagligt klassifikationssystem anvendes for lønfastsættelsen, bygges dette system på samme 

kriterier for mandlige og kvindelige lønmodtagere og indrettes således, at det udelukker 

forskelsbehandling med hensyn til køn. 

Stk. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante 

kvalifikationer og andre relevante faktorer.” 

I det ovenstående fremgår det, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn for 

samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi. EU-reglerne giver ingen retlig 

definition af begreberne, samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi.  

Da det ovenstående ikke indeholder en klar og tydelig definition af begreberne samme arbejde 

eller arbejde, der tillægges samme værdi, er det nødvendigt at se på retspraksis.  

 

EU-domstolen har i nogle domme fastlagt indholdet af begreberne. For det første vedrører 

begreberne samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi udelukkende arten af 

arbejdsydelser arbejdstagerne udfører
43

 eller arbejdets beskaffenhed.
44

 

For det andet kan et lønkriterium som for eksempel fleksibilitet og uddannelse anvendes lovligt, 

såfremt kvalifikationerne har betydning for udførelsen af de konkrete arbejdsopgaver. Denne 

forudsætning blev også bekræftet i 2009 af en Højesterets dom
45

. Endvidere er det fastslået, at 
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 LBK nr. 899 af 05/09/2008. 
43

 C-381/99, Bruunhofer-sagen. Susanna Brunnhofer mod Bank der österreichischen Postsparkassen AG. Dommen er afsagt den 
26. juni 2001. Sagen vedrører begrebet samme arbejde og arbejde af samme værdi, når arbejdstagere bliver indplaceret i 
samme faggruppe ifølge en kollektiv overenskomst. 
44

 C-237/85, Rummler-sag–uddybes senere i analysen. Gisela Rummler mod Firma Dato-Duck GmbH. Dommen blev afsagt den 
1. juli 1986. Sagen omhandlede, hvorvidt en virksomhed i forbindelse med et fagligt kvalifikationssystem kunne opstille 
muskelanstrengelse som et krav. 
45

 U 2009.2993H (dissens). Teknisk Landsforbund som mandater for K (den kvindelige medarbejder) mod A/S F. Dommen blev 
afsagt den 24. september 2009. Den kvindelige medarbejder arbejde som kundekonsulent i en betonvarevirksomhed. Efter 
nogle år overgik to mandlige medarbejdere i virksomheden til samme afdeling som den kvindelige medarbejder. Det betød, at 
de mandlige medarbejdere beholdt deres hidtidige løn, som var højere end kvindens løn.  Højesteret udtalte: ”De forhold, som 
F har henvist til som begrundelse for A's og B's højere lønninger, herunder at de skal have haft en særlig ekspertise fra deres 
tidligere arbejdsområder, har ingen betydning haft for dem i deres arbejde som kundekonsulenter, og de kan derfor ikke 
tillægges betydning for sagen”. Højesteret fastlog dermed, at kvinden havde krav på lønforskellen, jf. ligelønslovens § 2, stk. 1.  
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ved vurderingen af, hvorledes arbejdstagerne udfører samme arbejde eller arbejde, der tillægges 

samme værdi, skal det analyseres ud fra en helhedsvurdering på baggrund af arbejdets art, 

uddannelseskrav og arbejdsforhold samt om de disse arbejdstagere kan anses for at være i en 

sammenlignelig situation.
46

 Der vil i det følgende foretages en nærmere analyse af det 

ovenstående. 

 

Det fremgår af ligelønsloven § 1, stk. 2, at såfremt der anvendes et fagligt kvalifikationssystem 

for lønfastsættelsen, skal dette system bygges på samme kriterier for så vidt angår kvindelige og 

mandlige arbejdstagere. Endvidere skal dette system udelukke forskelsbehandling med hensyn til 

køn. I det omarbejdede direktiv
47

 fremgår der ikke en definition af det faglige 

kvalifikationssystem. Der er ikke pligt til at oprette et fagligt kvalifikationssystem. Der skal dog i 

tilfælde af oprettelsen af sådan et system anvendes lige kriterier for henholdsvis kvindelige og 

mandlige arbejdstagere. 

Begrebet helhedsvurdering i ligelønsloven § 1, stk. 3 blev indført i 1992 i ligelønsloven. Ved 

helhedsvurdering menes der forhold, som skal tages med i betragtning ved fastlæggelsen af, om 

der foreligger arbejde af samme værdi. Ved fastlæggelsen skal der indgå jobrelevante forhold, 

det vil sige kvalifikationer og andre faktorer, som har direkte betydning for arbejdets udførelse. 

Det fremgår af lovbemærkningerne
48

, at såfremt der anvendes kriterier, som kun de mandlige 

arbejdstagere er egnet til at opfylde, så skal der også være kriterier, som kvindelige arbejdstagere 

særligt kan opfylde. Disse kriterier kan blandt andet være muskelstyrke og fingerfærdighed, 

hvilket fremgår af Rummler-sagen
49

.  

Gisela Rummler var en kvindelig arbejdstager, som var ansat som en faglært arbejder i et 

trykkeri. Hun betjente falsemaskiner og andre forskellige mindre maskiner. Hun blev lønnet efter 

et lønsystem, som var baseret på, hvor store belastninger arbejdet medførte.  Gisela Rummler var 

indplaceret i lønramme 3, men mente at hun burde blive indplaceret på lønramme 4.  Sagsøgte 

gjorde gældende, at medarbejderen ikke engang var berettiget til at blive indplaceret i lønramme 

                                                           
46

 C-400/93, Royal Copenhagen-sagen. Specialarbejderforbundet i Danmark mod Dansk Industri for Royal Copenhagen A/S. 
Dommen er afsagt den 31. maj 1995. 
 C-309/97, Wiener Gebietskrankenkasse-sag.  
C-381/99 Bruunhofer-sagen.  
47

 Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006. 
48

 L 236 fremsat 21. februar 1992 efter vedtagelse Lov nr. 374 f 17. juli 1992.  
49

 C-237/85.  
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3, på grund af muskelstyrken, men hørte snarere til lønramme 2. Der opstod hermed tvivl hos de 

tyske domstole, om hvorvidt de opstillede kriterier var i overensstemmelse med direktivet
50

. I 

den forbindelse stillede de tyske domstole to præjudicielle spørgsmål til EU-domstolene:  

”Følger det af bestemmelserne i Rådets direktiv af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes lovgivninger om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og 

kvinder
51

, at der i faglige klassifikationssystemer ikke må sondres efter:  

a) i hvilket omfang et arbejde stiller krav til / belaster musklerne, 

b) hvorvidt et arbejde er hårdt eller ikke?” 

 

EU-domstolene kom frem til, at ligebehandlingsdirektivet ikke er til hinder for, at der bliver 

opstillet en betingelse som muskelanstrengelse, hvorved hårdheden af det fysiske arbejde er 

afgørende for udførelsen af arbejdsopgaverne, under den forudsætning, at der ikke udøvet 

forskelsbehandlings på baggrund af køn. Selvom en sådan en betingelse vil stille en mandlig 

arbejdstager bedre, er det ikke en forskelsbehandling på baggrund af køn og er dermed ikke i 

strid med direktivet, jf. præmis 15. Endvidere fastlog EU-domstolene, at kriterierne for 

indplacering af de forskellige lønniveauer skal sikre lige løn for, hvad der objektivt set er det 

samme arbejde, uanset om arbejdet udføres af en kvindelig eller en mandlig arbejdstager.  

Derudover fastlog EU-domstolen, at for at et fagligt kvalifikationssystem ikke skal være 

forskelsbehandlende i sin helhed, skal det også indeholde andre kriterier, som kvindelige 

arbejdstagere særligt kan opfylde, såfremt arbejdsopgaver i en virksomhed tillader det, jf. præmis 

15. 

På baggrund af dette kan det konkluderes, at begrebet helhedsvurdering er meget bred og 

indeholder derfor også alle de relevante kvalifikationer og jobkrav, som medtages ved vurdering 

af arbejdets værdi, herunder også de kvalifikationer som kvinder og mænd er særlig egnede til at 

honorere.  

2.4.1.1 Arbejdets art 

En af de faktorer, som skal medtages i vurdering af, hvorvidt der er tale om samme arbejde eller 

arbejde, der tillægges samme værdi, er arbejdets artikel I praksis drejer det sig om at vurdere 
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 Det dagældende direktiv 75/117/EØF. 
51

 Oprindelig 1975/117/EØF, nu ophævet og afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF. 
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betydningen af kvaliteten og kvantiteten af de forskelle, som der konstateres. Ved vurderingen 

undersøges om arbejdsdelingen mellem sammenligningspersonerne er tilfældig eller om det er 

begrundet i uddannelsesbaggrund eller andre kvalifikationer.  

I FDB-sagen
52

 udtalte opmanden, at henholdsvis pakkearbejde og truckkørsel, som ufaglærte 

kvinder og mænd udførte, havde samme l formål, at gøre varerne klar til levering til butikkerne. 

Dermed havde arbejdet det samme værdi.  Derimod i Hammer Tæpper-sagen
53

 nåede den faglige 

voldgift til det modsatte resultat. I denne sag blev der lagt vægt på, at mændene i modsætning til 

kvinderne betjente kostbare maskiner og derfor havde arbejdet ikke samme værdi. 

I Bilka-sagen
54

 fandt det faglige voldgift ikke, at kvindernes arbejde var en integreret del af 

lagerfunktionen, som mændene stod for. Kvindernes arbejde var i form af service- og 

hjælpefunktion og derfor fandt den faglige voldgift ikke, at der var tale om arbejde, der kunne 

tillægges samme værdi. 

I Nordjyllands Bogtrykkeri-sagen
55

 udførte de kvindelige og mandlige medarbejdere 

bogbinderiarbejde. Den mandlige medarbejder havde på et tidspunkt ansvaret for styring for 

ajourføringsopgaverne. Den faglige voldgift fastlog, at selvom den mandlige medarbejder på et 

tidspunkt havde ansvaret for styring af ajourføringsopgaverne, så blev det stadig karakteriseret 

som det arbejde de kvindelige medarbejdere udførte. Dermed blev det fastslået, at der reelt forelå 

samme arbejde, selvom fordelingen af opgaverne var varierende.  

I Danæg-sagen
56

 var der beskæftiget cirka 20 ufaglærte medarbejdere, hvor halvdelen af 

medarbejderne var kvinder. Deres funktioner, oplæringstid, kravene til kendskab til varerne og 

emballage og andre særlige kvalifikationskrav var forskellige. På trods af de nævnte forhold var 

forskellige blev det fastlagt, at arbejdet kunne tillægges samme værdi.  
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 Udtalelse af 8. december 1977. Afgivet af forligsmanden, amtsmand Sigurd Wechselmann til brug for 
overenskomstforhandlingerne mellem FDB og LO for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark. Sagen drejede sig om, hvorvidt 
ufaglærte kvinder og mænd, som var beskæftiget med transport og pakning af frugt og grønt, kunne anses for at have arbejde 
af samme værdi. De to grupper var omfattet efter hver sin normallønsoverenskomst indgået mellem virksomheden og 
henholdsvis KAD og SID. KAD-medarbejderne udførte ompakning af frugt og grønt til detailsalgspakning, mens SID-
medarbejderne ved hjælp af trucks og el-heste førte de transporterede varer via kølerum til pakkerierne og efter pakningen 
blev de leveret til butikkerne. Forligsmanden henviste til bemærkningerne i lovforslaget til lov om ligeløn, hvoraf det fremgår, 
at lovens udtryk ”samme arbejde” også dækker ”arbejde, der tillægges samme værdi” efter direktivet om kønsligestilling på 
arbejdsmarkedet. Forligsmanden lagde til grund, at formålet med arbejdet i grønt – og frugtpakkerierne var at gøre varerne klar 
til levering til FDB’s butikker og dermed blev arbejde anset til at have samme værdi. 
53

 Faglig Voldgifts kendelse 12.02.1990 BKTF mod TI for Hammer Tæpper A/S. 
54

 Faglig Voldgiftskendelse 4.9.1994 HK mod DHS for Bilka Lavprisvarehus A/S. 
55

 Faglig Voldgiftskendelse 12.3.1994 GF mod GA for Nordjyllands Bogtrykkeri A/S. 
56

 Faglig Voldgiftskendelse 3.12.1996 KAD mod DI for Danæg A/S. 
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Efter en nærmere analyse af arbejdets art, kan det konkluderes, at der ikke er klare retningslinjer 

for, hvordan arbejdets art vurderes. I de tre første voldgiftssager er der blevet lagt vægt på, hvad 

formålet egentlig er med arbejdet. Såfremt arbejdet ikke har samme formål, så tyder det på, at 

arbejdet tidligere ikke kunne anses for at være samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme 

værdi. Tendensen i de to sidste domme tyder på, at selvom kvindernes og mændenes funktioner, 

oplæringstid og andre særlige kvalifikationer kan være forskellige, anses det umiddelbart for 

samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi. Den faglige voldgift har i deres seneste 

sager ikke benyttet en streng bedømmelse af arbejdets art i forhold til de tidligere sager.   

2.4.1.2 Uddannelse 

Ved bedømmelsen af samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, ser man på om 

udførelse af arbejdet forudsætter en uddannelse eller særlige kvalifikationer såsom fleksibilitet, 

fysisk styrke eller erfaring. Det er omdiskuteret, hvorvidt forskellige uddannelser medfører, at 

arbejdet har forskellig værdi og dermed kan aflønnes forskelligt. 

I Danfoss-sagen
57

 behandledes spørgsmålet om uddannelse også. Helt konkret drejede det sig 

om, i hvilket omfang en arbejdsgiver kan differentiere lønnen for samme arbejde med henvisning 

til forskellig uddannelsesbaggrund. EU-domstolene fastlog i dommen, at såfremt uddannelsen er 

af betydning for udførelsen af arbejdsopgaverne, kan lønforskellen legitimeres, jf. præmis 23.  

I en anden sag C-309/97, Wiener Begietkrankenkasse
58

 blev samme arbejde udført af 

medarbejdere med forskellige ekspertiser og profession, henholdsvis en læge og en psykolog. 

EU-domstolene fastlog, at der ikke var tale om samme arbejde, da psykologerne efter de 

dagældende lønregulativer var indplaceret på niveau med kontorfunktionærer, plejepersonale og 

tandteknisk personale. Derimod var lægernes lønregulativ placeret som andre læger og 

tandlæger. EU-domstolene udtalte, at der ikke er tale om samme arbejde, såfremt samme 

beskæftigelse udøves over et længere tidsrum af arbejdstagere med forskellige faglige 

kvalifikationer. Baggrunden for dette var, at de to forskellige grupper af arbejdstagere ikke 

befandt sig i en sammenlignelig situation, idet de to grupper havde forskellige faglige 

uddannelser og dermed forskellige kvalifikationer, som var grundlaget for deres ansættelse. 
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 Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse mod Wiener Gebietskrankenkasse. Dommen er afsagt den 14. 
oktober 1999. Sagen drejer sig om, hvorvidt forskellige grupper af arbejdstagere, der udfører et tilsyneladende identisk arbejde, 
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arbejde af samme værdi, jf. artikel 157. 
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Taget dette i betragtning blev det fastlagt, at de to arbejdstagere udførte forskellige 

arbejdsopgaver.  

I K.I. Jensen-sagen
59

  rejste kvindelige kollegaer et krav om ligeløn. Både de kvindelige og 

mandlige kollegaer beskæftigede sig med at betjene og passe forskellige tilskæringsmaskiner. 

Den faglige voldgift fandt ikke, at mandens uddannelse som smed havde betydning, da 

uddannelsen kun var brugt få gange i forbindelse med udøvelsen af arbejdet og dermed blev det 

anset som samme arbejde. De kvindelige medarbejdere fik derfor medhold. 

I Randers Amtsavis-sagen
60

 og Esselte-sagen
61

 fastlog den faglige voldgift i sagen, at mændenes 

arbejde havde større værdi end de kvindelige medarbejderes, idet de mandlige arbejderes arbejde 

forudsatte besiddelse og anvendelse af truckførercertifikat, mens de kvindelige medarbejderes 

arbejde ikke krævede nogen uddannelse.  

I den danske Færgerestauranters-sagen
62

 blev lønnen for smørrebrødsjomfruer sammenlignet 

med lønnen for kokke, idet kokkenes lønninger var højere end smørrebrødsjomfruernes. 

Smørrebrødsjomfruer var kvinder (som arbejde- de i det kolde køkken) og alle kokkene var 

mænd (arbejdede i det varme køkken). Retten lagde til grund, at der ikke forelå samme arbejde, 

idet dette kom til udtryk i forskellige krav, der blev stillet til ansvar og kvalifikationer. 

Som nævnt foroven, så fastlægger Danfoss-sagen
63

, at såfremt en uddannelse er af betydning for 

arbejdet udførelse, kan en lønforskel legitimeres. EU-domstolen udtrykker det klart og præcist, at 

uddannelsen skal have betydning for arbejdets udførelse. Der kan efter Wiener 

Begietkrankenkasse-dommen
64

  også udledes, at selvom kvinder og mænd udfører nogenlunde 

identisk arbejde med forskellige uddannelsesbaggrund, vil det ikke anses for samme arbejde eller 

arbejde, der tillægges af samme værdi, hvis deres forskellige faglige uddannelse og 

kvalifikationer har været grundlaget for ansættelsen.  
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 Faglig voldgiftskendelse 28.2.1994 DBTF mod TBI for K.I. Jensens Tilskæreri. 
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Ud fra de ovenstående danske faglige voldgiftssager kan det konkluderes, at sagerne er afgjort 

EU-konformt, idet EU-domstolenes domspræmisser bliver anvendt, hvilket peger i den positive 

retning. 

2.4.1.2.1 Oplæringstiden 

Et andet forhold, som kan have en betydning for bedømmelse om arbejdet har samme værdi, er 

oplæringsperioden.  For det første vil længden af oplæringsperioden være en parameter for 

arbejdets værdi, idet den viser arbejdsopgaverne sværhedsgrad. For det andet kan 

arbejdsopgaverne i oplæringsperioden afvige fra den opgave, som lønnen er blevet fastsat i 

forhold til. Det betyder, at i oplæringsperioden er medarbejderens løn høj i forhold til det udførte 

i oplæringsperioden, men i fremtiden vil arbejdsopgaverne og forventninger til medarbejderen 

afspejle sig i lønnen. 

Der er i enkelte gange blevet lagt vægt på længden af oplæringsperioden. Hammer-sagen
65

 

omhandlede et tæppefirma, hvor kvindelige medarbejdere udførte noppearbejde (eftersyn af 

maskinfremstillede tæpper og udbedring af fejl) og de mandlige medarbejdere passede 

vævemaskinerne. I denne sag fik kvinderne lavere timeløn end mændene. Mændene fik også et 

smudstillæg. Opmanden konkluderede, at væverne og nopperne udførte to forskellige slags 

arbejde. Begrundelsen var, at væverne havde flere arbejdsopgaver i henhold til 

arbejdsbeskrivelsen og væverne havde en længere opsigelsesvarsel, hvilket udtrykker 

arbejdsopgaverne sværhedsgrad og omfang. Dermed fik den klagede ikke medhold. Modsat 

Danæg-sagen
66

 blev der ikke lagt vægt på, at kvindernes arbejde krævede kortere oplæringstid 

end mændenes og dermed tillagde opmanden enen helhedsvurdering, at der var tale om arbejde 

af samme værdi. 

U. 1990.871H KODA-sagen
67

 omhandlede en kvindelig konsulent med en høj anciennitet og to 

nyansatte mandlige kollegaer, som havde samme stillingsbetegnelse som den kvindelige 

konsulent. Den kvindelige konsulent fremlagde, at de mandlige konsulenter fik højere løn end 

hende. Sagsøgte, KODA påstod, at denne lønforskel ikke var kønsrelateret, men relateret til 

uddannelse og kvalifikationer. Efter en kort oplæringsperiode fik de to nye mandlige konsulenter 

det tilsigtede arbejdsområde, og det kunne derfor ikke lægges til grund, at den kvindelige 
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 Faglig voldgiftskendelse 15.10.1990 DBTF mod T1 for Hammer Tæpper A/S. 
66

 Faglig voldgiftskendelse 3.12.1996 KAD mod DI for Danæg A/S, Tølløse afd. 
67

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark som mandatar for Lilly Margrethe Nielsen mod KODA. 
Højesteretsdommen blev afsagt den 2. oktober 1990.  



Hvorfor eksisterer der så stort et løngab mellem kvinder og mænd på trods af ligelønslovens 

eksistens i Danmark? 

 

Side 31 af 121 
 

konsulents arbejde havde samme værdi som de nyansattes. Sagsøgte blev frifundet, da retten 

fandt, at de to konsulenter havde et andet arbejdsområde end den kvindelige konsulent og skulle 

derfor udføre andre arbejdsopgaver, som den kvindelige konsulent ikke havde udført tidligere og 

ville heller ikke udføre det i fremtiden. Der kan hermed udledes af dommen, at 

stillingsbetegnelsen i sig selv ikke betyder, at arbejdet har samme værdi. Der skal foretages en 

helhedsvurdering af sammenligningspersonernes arbejdsopgaver for at vurdere om arbejdet har 

samme værdi. 

I McDonalds-sagen
68

 var der to nyansatte i stillingen som Manager Trainee. Kvinden og manden 

udførte ensartede opgaver i en periode under deres ledertræningsuddannelse. Retten fandt det 

bevist, at der som følge af ekspansion i antallet af restauranter var behov for lederegenskaber. 

Idet den mandlige medarbejder udførte mere ledelsespræget og ansvarsfuldt arbejde under 

uddannelsen end kvinden, havde den mandlige medarbejder lederfunktioner, som kvinde ikke 

havde. Retten fastlog, at lønforskellen hermed kunne legitimeres.   

2.4.1.3 Anciennitet/erfaring 

Anciennitet og erfaring kan være forhold, som medfører, at arbejdet ikke har samme værdi. 

Kravet om anciennitet og erfaring kan have flere aspekter. Kravet om anciennitet kan for det 

første anvendes til at afspejle medarbejderens erfaring, som er af betydning for udførelse af 

arbejdet og dermed et jobkrav. Dette krav bliver typisk allerede fastsat inden ansættelsen og 

indgår hermed i fastlæggelsen af arbejdets værdi. Såfremt anciennitetskravet bliver anvendt 

således, skal sådan en stilling være en betroet stilling, ledelsesstilling eller en stilling med 

opgaver, som adskiller sig fra de opgaver, som kollegaer med lavere anciennitet udfører. For det 

andet kan anciennitetskravet anvendes generelt, det vil sige, at erfaringen bliver belønnet. En 

længere erfaring betyder, at medarbejderen er bedre til at udføre sine arbejdsopgaver og 

kvaliteten af arbejdet er bedre.
69

 

Til sidst kan kriteriet indgå i et objektivt anciennitetsbestemt lønsystem, for eksempel et trin- 

eller skalasystem. Sådan et system indebærer, at lønnen stiger i takt med ansættelsesperioden. 

Umiddelbart må man tro, at sådan et system er objektivt fastsat, da anciennitetsstigningen 
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udløser lønforhøjelse for både mandlige og kvindelige medarbejdere. Hvorvidt sådan et system 

er sagligt er indtil videre ikke blevet efterprøvet i dansk ret.   

I Danfoss-sagen
70

 fastlog EU-domstolene, at anciennitet kan legitimere lønforskelle uden at 

arbejdsgiveren behøver at bevise, hvilket omfang ancienniteten havde betydning for udførelsen 

af arbejdsopgaverne, jf. præmis 24. Dette princip blev ændret ved C-184/89, Nimz-dommen
71

.  

Det fremgik af dommen, at anciennitetskriteriet skal være objektivt begrundet. Der skal foretages 

en konkret vurdering af de samlede omstændigheder, herunder hvordan og hvor længe 

anciennitet opnås, jf. præmis 14.  

I C-17/05, Cadman-sagen
72

 fastlog EU-domstolen, at når der anvendes et anciennitetskriterium, 

som indebærer lønforskelle mellem kvinder og mænd, skal arbejdsgiveren ikke bevise, at der er 

anvendt objektive kriterier, medmindre arbejdsgiveren fremlægger elementer, som giver 

anledning til tvivl. Årsagen til dette er, at anciennitetskriteriet normalt i sig selv udgør et lovligt 

formål, nemlig at medarbejderen kan udføre sine arbejdsopgaver bedre på grund af den lange 

anciennitet. 

I dansk retspraksis er der blev afgjort en del sager omkring anciennitet og erfaring.  Det fremgår 

af sagerne, at anciennitetskriteriet skal være begrundet i arbejdets kvalitet. 

I Royal Arctic-sagen
73

 gav den faglige voldgift virksomheden medhold omkring lønforskellen, 

idet kollegaens arbejdsansvar var forbundet med hans 10 år lange anciennitet. Kalundborg 

Folkeblad-sagen
74

 omhandlede to redaktionssekretærer. Den kvindelige redaktionssekretær var 

utilfreds med lønforskellen i forhold til hendes mandlige kollega. Den kvindelige medarbejder 

havde en erfaring på 4 år, hvorimod den mandlige medarbejder havde en erfaring på 30 år. Ikke 

længe efter den kvindelige medarbejder blev ansat, blev hun stedfortræder for redaktionschefen 

og superbruger af et nyt kompliceret system til trods for hendes korte erfaring i forhold til sin 

kollega. Til trods for den kvindelige medarbejders kvalifikationer og arbejdsområder i forhold til 

hendes kollega, begrundede arbejdsgiveren stadig lønforskellen med den mandlige medarbejders 
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lange erfaring. Opmanden fastlog, at mandens høje tillæg var saglig begrundet, men kun i den 

første halvdel af den 4 årig sammenligningsperiode. I den sidste del af sammenligningsperioden 

fandt opmanden, at begge medarbejdere udførte samme arbejde. 

Ud fra sagen, kan der umiddelbart konkluderes, at anciennitet kan begrunde lønforskelle de 

første år af ansættelsen og derefter vil det være mindre rimeligt at begrunde lønforskelle med 

anciennitet. Dog er anciennitetskravet ikke særlig klart i praksis. 

Et flertal i en Højesteretsdom
75

 krævede, at erfaringsbaserede kvalifikationer skal have 

betydning for arbejdets udførelse. Dommen omhandlede en kundekonsulent i en 

betonvarevirksomhed. Efter 4 år blev to mandlige ansatte i virksomheden flyttet til 

kundekonsulentens afdeling og dermed ansat som kundekonsulenter. I den forbindelse bevarede 

de mandlige medarbejdere deres hidtidige løn, som betød, at de fik højere løn end deres 

kvindelige kollega. Arbejdsgiveren begrundede lønforskellen med, at medarbejderne havde en 

lang anciennitet og havde dermed en særlig baggrund og en bred viden. Højesteret fastlog d, at 

de mandlige medarbejders særlige baggrund og brede viden ikke havde betydning for arbejdet. 

Dette betød, at arbejdsgiveren blev dømt til at betale lønforskellen.  

Ovenstående dom viser det klart og tydeligt, at lønforskelle ikke accepteres blot ved at henvise 

til ancienniteten. Der skal være en sammenhæng mellem den krævede anciennitet og det udførte 

arbejde.  I så fald ancienniteten ikke er af betydning for arbejdets udførelse, vil en lønforskel 

ikke kunne legitimeres. I dommen kan det tydeligt ses, at dommeren tager udgangspunkt i 

Danfoss-sagen
76

, idet EU-domstolene kommer frem til den samme afgørelse. 

Man kunne forestille sig, at i videns tungt arbejde (akademiske stillinger og forsker stillinger) vil 

anciennitet kunne retfærdiggøre lønforskelle, idet en længere anciennitet normalt betyder en 

bedre udførelse samt forbedre kvaliteten af arbejdet. Tales der om manuelt arbejde, vil dette 

måske ikke være tilfældet.  

2.4.1.4 Fleksibilitet 

Arbejdsgivere henviser ofte til, at sammenligningspersonen er mere fleksibel i forhold til den 

medarbejder, som føler sig diskrimineret.  I det følgende vil der blive undersøgt, hvorledes 
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fleksibilitet kan indgå i bedømmelsen af arbejdets værdi og i, hvilket omfang en medarbejders 

fleksibilitet må afspejle sig i lønnen. 

I Danfoss-dommen
77

 blev der taget direkte stilling til, hvorledes fleksibilitet må afspejle sig i 

lønnen. Der blev stillet følgende præjudicielt spørgsmål om medarbejderfleksibilitet: 

”Er det i strid med ligelønsdirektivet at betale større løn til mandlige lønmodtagere, der udfører 

samme arbejde / arbejde af samme værdi som kvindelige lønmodtagere, alene under henvisning 

til subjektive kriterier — eksempelvis medarbejderfleksibilitet?” 

Til besvarelsen af spørgsmålet sondrede EU-domstolene medarbejderfleksibilitet på følgende 

måder, jf. præmis 19: 

1) Medarbejderen bliver honoreret for kvaliteten af det udførte arbejde. 

2) Medarbejderen bliver honoreret for at tilpasse sig skiftende arbejdstider og- steder. 

Til det første fleksibilitetskriterium fastlog EU-domstolene, at kriteriet er fuldstændigt 

kønsneutralt, medmindre det anvendes på en måde, hvor det stiller kvinder ringere, jf. præmis 

20. Såfremt dette er tilfældet, kan dette kun bero på, at arbejdsgiveren har misbrugt kriteriet, jf. 

præmis 20. Dette betyder hermed, at et sådan fleksibilitetskriterium ikke vil kunne retfærdiggøre 

lønforskellen. 

Hvad angår det andet kriterium er retsstillingen anderledes. EU-domstolene fastslog, at såfremt 

lønmodtageren har evne til at tilpasse sig skiftende arbejdstider og -steder, som har betydning for 

udførelsen af de konkrete arbejdsopgaver, kan dette kriterium godt retfærdiggøre lønforskelle, jf. 

præmis 22.  

Fra den ovenstående EU-dom kan udledes, at såfremt en medarbejder er mere fleksibelt i forhold 

til skiftende arbejdstider og-steder og, hvor det har betydning for udførelsen af arbejdet, kan 

dette anvendes som en objektiv begrundelse for en lønforskel. I det følgende tages danske 

voldgiftssager med i betragtning. 

I flere voldgiftssager indgår fleksibilitet som et indirekte kriterium. Der bliver lagt vægt på, 

hvorledes de sammenlignede personer kan erstatte hinanden ved spidsbelastninger og hvorledes 
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de indgår i en rotationsordning.
78

  Hvis medarbejderen kan tilpasse sig de skiftende arbejdstider 

og- steder samt er i stand til at påtage sig flere opgaver, så anses dette som at der bliver udført 

samme arbejde. Dette kommer også til udtryk i de nedenstående voldgiftsager. 

I Danæg-sagen
79

 lagde retten til grund, at kvinderne i en rotationsordning kunne udføre alle 

funktioner i pakkeriet, således at både mændene og kvinderne udførte flere funktioner og dermed 

var kravene til fleksibilitet det samme. De øvrige kvalifikationskrav, som arbejdsgiveren 

henviste til, kunne ikke begrunde lønmæssig forskelsbehandling. Dermed blev arbejdet tillagt 

samme værdi. 

I en voldgiftsag
80

 oplyste arbejdsgiveren, at medarbejderen havde egenskaber såsom talent, 

gennemslagskraft og personlig ballast, som begrundede, at der var lønmæssige forskel. 

Voldgiftsretten fastlog, at sådanne mere ”diffuse forhold” kunne være relevante, men fandt det 

ikke godtgjort, at disse forhold kunne retfærdiggøre den lønmæssige forskel.  

I Steff-Houlberg-sagen
81

 var en kvindelig og en mandlig kontorassistent ansat i driftskontrollen i 

virksomhedens forædlingsafdeling. Kvinden var dog lavere lønnet end manden. Kvinden var 

uddannet i virksomheden og havde siden da været beskæftiget i denne afdeling. Derimod havde 

manden forud for ansættelsen beskæftiget sig med jord- og betonarbejde og som ufaglært 

kontormedhjælper. Opmanden lagde vægt på, at de fleste af medarbejdernes opgave var ens og 

disse blev udført uden nogen fast aftalt arbejdsfordeling. Opmanden tillagde hermed arbejdet 

samme værdi. Indklagedes oplysninger om mandens større initiativ, fleksibilitet og anciennitet 

kunne ikke begrunde lønforskellen.  

Sagen illustrerer, at det er ikke nok blot at henvise til medarbejderens fleksibilitet, når det ikke 

kan påvises, at det har haft betydning for arbejdets udførelse. Sagen er hermed afgjort EU-

konformt. I lige netop denne sag var langt de fleste af medarbejderes opgaver ens og hvis der 

ikke forelå en aftale om arbejdsfordeling, må det umiddelbart betyde, at fleksibilitet ikke har haft 

en betydning ved arbejdets udførelse. 
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2.4.1.5 Fysiske og psykiske krav 

Såfremt fysiske og psykiske krav er jobrelevante for at udføre arbejdet, kan dette godt begrunde 

lønforskelle. Fysiske krav kan indeholde mange forskellige kvalifikationer og færdigheder, 

såsom medarbejderens styrke, fingerfærdighed, omhu, nøjagtighed og hurtighed.  Psykiske krav 

kan karakteriseres som engagement, ansvarlighed og nærvær. Et omsorgsjob - som er besat af 

flest kvinder - kan både indeholde psykiske og fysiske krav.  Det er tilladt at opstille fysiske 

krav, såfremt det er en nødvendighed for udførelsen af arbejdet. Et belastende arbejdsvilkår kan 

honoreres, når arbejdsopgaverne forudsætter denne belastning. Dog skal der være en kønsmæssig 

balance i valget af kriterier, som udløser lønnen. Hvorvidt det arbejde, som der udføres er 

belastende eller ej, tilkommer det domstolen at bedømme.  Der er ingen retningslinjer for, 

hvornår der udføres belastende arbejde. Arbejdsmiljøundersøgelser viser, at fysiske og psykisk 

belastning indgår i forskellige slags job, også kvindejobs, som normalt ikke bliver betragtet som 

krævende. Et arbejde som betjening af IT-udstyr, stillesiddende arbejde og stressbetonet 

administrativt arbejde er forhold som kan udgøre en belastning. Et krav om nærvær, for 

eksempel i omsorgssektoren kan også udgøre en belastning. Som nævnt før i Rummler-sagen
82

, 

så fastlog EU-domstolen, at ligelønsdirektivet ikke er til hinder for, at en virksomhed i et fagligt 

kvalifikationssystem lægger vægt på anstrengelse eller belastning af musklerne, hvor det fysiske 

er afgørende for udførelse af arbejdet. EU-domstolen fremhævede også, at såfremt både 

muskelstyrke – som typisk er mandlig kvalifikation – og fingerfærdighed – som typisk er en 

kvindelig kvalifikation – er jobrelevante, skal begge kvalifikationer belønnes. Der er hermed 

intet til hinder for at opstille fysiske og psykiske kriterier, så længde de er jobrelevante.  

2.4.1.6 Individuelle aftaleforhold   

Der er en del sager omkring lønforskelle, som er opstået på baggrund af individuelle aftaler 

mellem arbejdsgiver og medarbejder. Selvom en medarbejder har medvirket til at påvirke sin 

løn, er det arbejdsgiverens forpligtelse at sikre sig, at der ikke betales uligeløn mellem kønnene 

på arbejdspladsen. Det blev fastslået t i C-127/92, Enderby-sagen
83

, at en lønmæssig 

forskelsbehandling, kan legitimeres, såfremt forskellene er begrundet i objektive forhold, som 

intet har at gøre med køn, jf. præmis 19. Dette betyder, når en medarbejder er med til at påvirke 

lønaftalen, kan det blive anset som en objektiv begrundelse og dermed retfærdiggøre en eventuel 
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 Pamela Mary Enderby mod Frenchay Health Authority, Secretary of State for Health. Dommen er afsagt den 27. oktober 
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lønforskel. 
84

 Dog skal der bemærkes, at en medarbejder ikke kan give afkald på sin ret til 

ligeløn, jf. ligelønsloven § 5. 

I en voldgiftssag
85

  beskæftigedes ufaglærte kvinder og ufaglærte mænd i kartonnageafdelingen i 

virksomhedens færdigvarer lager. Kvindernes arbejde bestod i ekspedition og klargøring af de 

enkelte ordrer. Mændenes arbejde bestod primært i intern transport med truck. Opmanden 

fastlog, at medarbejdernes opgaver lignede hinanden, men fandt alligevel, at mændenes arbejde 

var forskelligt fra kvindernes, idet de skulle besidde truckkørercertifikat for at udføre arbejdet. 

Endvidere lagde opmanden vægt på parternes lokale lønforhandlinger. Dette forhold skabte 

formodning for, at lønforskellen ikke var begrundet i forskelsbehandling på grund af køn. Klager 

fik ikke medhold.  

I Kalundborg Folkeblad-sagen
86

 blev der direkte taget stilling til betydning r af lokale 

forhandlinger som kunne retfærdiggøre lønforskellen. Medarbejdernes tillæg blev fastsat ved 

ansættelsen og blev reguleret ved krav fra medarbejderne. Opmanden henviste til ligelønslovens 

§ 5, hvor det er arbejdsgiverens forpligtelse at sikre sig, at der ikke betales uligeløn mellem 

kønnene. Endvidere henviste opmanden til Enderby-sagen
87

, hvor det blev fastslået, at en 

henvisning til at lønnen er fastlagt ved forhandlinger ikke er en tilstrækkelig begrundelse for 

uligeløn.  

På baggrund af det ovenstående kan det konkluderes, at en lønmæssig forskelsbehandling kan 

legitimeres, såfremt det begrundes i objektive faktorer, som er relevante for jobbets udførelse og 

som intet har med køn at gøre, jf. Enderby-sagen
88

, præmis 19. 

 

 

 

 

                                                           
84
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 Faglig Voldgiftskendelse 10.7.2005 HK mod DA for EsselteDymo A/S. 
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2.5 Sammenligningsgrundlag 

Som udgangspunkt skal kvinder og mænd, som udfører samme arbejde eller arbejde, der 

tillægges samme værdi, have samme løn. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan dette kun begrundes 

med objektive forhold, som ikke er kønsrelateret. 

Håndhævelse af ligelønsprincippet forudsætter, at der er det rette sammenligningsgrundlag. I den 

sammenhæng har retspraksis taget stilling til en række spørgsmål omkring 

sammenligningsgrundlaget. I sammenligningsgrundlag indgår sammenlignelig situation, samme 

kilde og sammenligningsperson, som vil blive analyseret i de nedenstående afsnit.  

2.5.1 Sammenlignelig situation 

Ifølge EU-domstolens faste praksis består forskelsbehandlingen i, at der i sammenlignelige 

situationer anvendes forskellige bestemmelser eller, at den samme bestemmelse anvendes i 

forskellige situationer.  

Dette betyder at begrebet sammenlignelig situation indgår i definition af princippet om forbud 

mod forskelsbehandling. Hvorvidt der er tale om en sammenlignelig situation afhænger af sagens 

konkrete forhold, da hverken artikel 157 TEUF eller ligelønsdirektivet indeholder en retlige 

definition af begrebet. I det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv
89

 bliver begrebet 

sammenlignelig situation anvendt i definitionen af arbejdets værdi.  

Af direktivets præambel punkt 9 fremgår der følgende: 

”Til vurdering af, om arbejdstagere varetager samme arbejde eller arbejde af samme værdi, bør 

det i overensstemmelse med Domstolens faste retspraksis fastslås, hvorvidt disse arbejdstagere 

kan anses for at være i sammenlignelige situationer under hensyntagen til en række faktorer, 

blandt andet arbejdets art, faglig uddannelse og arbejdsvilkår.” 

 

Begrebet kommer dermed til at få betydning i Domstolenes vurdering af, hvilken grupper det er 

relevant at sammenligne, for at vurdere om der foreligger en situation, der er i strid med 

ligelønsprincippet. Begrebet bliver således anvendt som en forudsætning for anvendelse af 
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ligelønsprincippet, men også som et kriterium. Formålet med dette er at undgå vilkårlighed i 

forbindelse med sammenligninger, der indgår i ligelønsprincippet.
 90

 

Retspraksis har medvirket til at fortolke begrebet.  

C-309/97, Wiener Gebietskrakenkasse
91

 omhandlede to arbejdstagere, der tilsyneladende 

udførte det samme arbejde. Dog havde disse arbejdstagere forskellige faglige kvalifikationer. 

Den ene arbejdstager var læge, mens den anden var psykolog. EU-domstolene udtalte, at disse 

to arbejdstageres situation ikke var sammenlignelig på trods af, at de tilsyneladende udførte 

samme arbejde. I forbindelse med udførelse af deres arbejde anvendte disse arbejdstagere 

kundskaber og erfaringer, som arbejdstagerne havde erfaret fra deres henholdsvis psykologi- 

og medicinstudium jf. præmis 20 og 21. Endvidere understregede den nationale retsinstans, at 

det faktum, at den ene arbejdstager i kraft af de faglige kvalifikationer er berettiget til også at 

udføre anden beskæftigelse uden for det fælles område gør, at der ikke er tale om en 

sammenlignelig situation. 

 

Dette må betyde, at to gruppe arbejdstagere der har forskellige uddannelser, udøver ikke samme 

arbejde, selv om de udfører samme slags arbejde. Yderligere medfører forskellen i den faglige 

uddannelse at arbejdet, der udføres af hver af persongrupperne, ikke har samme værdi og dermed 

befinder vi os ikke i en sammenlignelig situation.   

Det kan konstateres, i Wiener Gebietskrakenkasse- sagen har EU-Domstolen lagt vægt på 

kundskaber og erfaring for at fortolke begrebet. 

 

C-381/99, Brunnhofer-sagen
92

 omhandlede to arbejdstagere, en kvinde og en mand, der blev 

indplaceret på det samme løntrin ifølge overenskomsten. Sagsøgeren var af den opfattelse, at hun 

var udsat for forskelsbehandling på grundlag af køn og dermed i strid med ligelønsprincippet, 

idet den månedsløn, hun fik udbetalt, var lavere end den, der blev udbetalt til en mandlig kollega. 

Den kvindelige arbejdstager mente, at hun udførte samme arbejde som sin mandlige kollega eller 
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 Ligestillingslovene med kommentarer, bind 2 af Agnete Andersen, Ruth Nielsen og Kirsten Precht, 2010, 6. udgave, side 225. 
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 Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse mod Wiener Gebietskrankenkasse. Dommen er afsagt den 14. 
oktober 1999. Sagen drejer sig om, hvorvidt forskellige grupper af arbejdstagere, der udfører et tilsyneladende identisk arbejde, 
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 Susanna Brunnhofer mod Bank der österreichischen Postsparkasse AG. Dommen blev afsagt den 26. juni 2001. Sagen 
handlede om begrebet samme arbejde og arbejde af samme værdi, når arbejdstagere bliver indplaceret i samme faggruppe 
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i det mindste arbejde af samme værdi. EU-domstolen udtalte i sagen, at ved vurderingen af om 

arbejdstagere udfører samme arbejde eller arbejde, der må tillægges samme værdi, må det ud fra 

en helhed af faktorer, herunder arbejdets art, uddannelseskrav og arbejdsforhold, undersøges, om 

de pågældende arbejdstagere kan anses for at befinde sig i en sammenlignelig situation, jf. 

præmis 43.
93

 

 

Yderligere blev det fastlagt i præmis 44, at den omstændighed, at de berørte arbejdstagere er 

indplaceret i samme faggruppe ifølge den kollektive overenskomst, der regulerer deres 

ansættelsesforhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at det må fastslås, at de udfører samme 

arbejde eller arbejde af samme værdi. 

Præmis 43 illustrerer at, begrebet samme arbejde eller arbejde, der må tillægges samme værdi er 

et kvalitativt begreb, idet det udelukkende er knyttet til naturen af det leverede arbejde. EU-

domstolen indikerer her, at det eneste kriterium for, om der er tale om samme arbejde eller 

arbejde af samme værdi, er de arbejdsydelser, som arbejdstagerens faktisk udfører.  Dermed kan 

det konkluderes at det faktum, at den ene arbejdstager i kraft af de faglige kvalifikationer er 

berettiget til også at udføre anden beskæftigelse
94

, ikke må indgå i vurdering om der foreligger 

sammenlignelig situation eller ej. 

2.5.2 En og samme kilde 

EU-domstolene har fastslået
95

, at ligelønsprincippet i visse forhold ikke er begrænset til de 

situationer, hvor mænd og kvinder udfører arbejde for samme arbejdsgiver. En kvinde ansat hos 

en arbejdsgiver kan ikke kræve sig lige behandlet med en mand ansat under en anden 

arbejdsgiver, jf. Lawrence-sagen præmis 18.  Medarbejdere med forskellige overenskomster 

ansat hos forskellige arbejdsgiver, opfylder ikke kravet om samme kilde til uligelønnen. 

Medarbejdere med forskellige overenskomster ansat hos samme arbejdsgiver opfylder derimod 

kravet.
96

 Det afgørende her er, at der findes en enhed, der er ansvarlig for forskelsbehandlingen, 

og som kan genoprette ligebehandlingen. En ulovlig forskelsbehandling efter artikel 157 TEUF, 
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 Det vi i dag (2012) kan læse i det omarbejdet direktivs præambel punkt 9. 
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 National retsinstans i Wiener Gebietskrakenkasse- sagen understreget dette i dommen. 
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 320/00, Lawrence-sagen. A.G. Lawrence m.fl. mod Regent Office Care Ltd, Commercial Catering Group, Mitie Secure 
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stk. 1 kan tilskrives en og samme kilde, hvis den hidrører fra en national regulering, en kollektiv 

overenskomst, et virksomhedsreglement eller en og samme arbejdsgiver.
97

 Dette princip er ikke 

blevet tydeliggjort i den danske ligelønslov. 

2.5.3 Sammenligningsperson 

Udvælgelse af sammenligningspersoner og – grupper sker ud fra forskellige forhold, såsom køn, 

arbejde og løn.
98

 Udvælgelse af sammenligningsperson har stor praktisk betydning, da det kan 

være afgørende for sagens udfald.  En undersøgelse af, om ligelønsprincippet er overholdt, 

indebærer en sammenligning mellem de lønninger, der udbetales til arbejdstagere af forskelligt 

køn, som udfører sammen arbejde eller arbejde af samme værdi.  Dette betyder at 

udgangspunktet for sammenligningen er arbejdstagere af forskelligt køn. 

 

Der er blevet taget stilling til sammensætningen af de grupper, der kan sammenlignes i C-

400/93, Royal Copenhagen-sagen
99

. Denne sag omhandlede to grupper af medarbejdere. Den ene 

gruppe af medarbejdere var ansat som blåmalere, alle kvinder (bortset fra én). Denne gruppe var 

lavere akkordlønnet i gennemsnit i forhold til rollerdrejere, som var mænd. Der blev i sagen 

stillet følgende præjudicielt spørgsmål: 

 

”Under forudsætning af, at den ene gruppe overvejende består af kvinder, og den anden 

overvejende består af mænd, kan man da stille krav til gruppernes sammensætning, for eksempel 

med hensyn til antal af personer i grupperne eller andel af samtlige medarbejdere i 

virksomheden?” 

 

EU-domstolene udtalte følgende
100

: 

 

”Domstolene skal hertil bemærke, at undersøgelsen af, om ligelønsprincippet er overholdt, 

indebærer en sammenligning mellem de lønninger, der udbetales til arbejdstagere af forskelligt 

køn for samme arbejde eller for arbejde, som tillægges samme værdi. 
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Når en sådan sammenligning angår gennemsnitslønnen for to grupper akkordlønnede 

arbejdstagere, skal den for at være relevant angå grupper, der hver omfatter alle de 

arbejdstagere, som, henset til en helhed af omstændigheder, herunder arbejdets art, 

uddannelseskrav og arbejdsforhold, kan anses for at befinde sig i en sammenlignelig situation. 

Sammenligningen skal endvidere angå et forholdsvis omfattende antal arbejdstagere for at 

udelukke, at de konstaterede forskelle er udtryk for tilfældige eller kortvarige omstændigheder 

eller skyldes, at de pågældende arbejdstageres individuelle arbejdsresultater er forskellige.” 

  

Det fremgår af svaret fra EU-domstolen, at grupper af medarbejdere, der skal sammenlignes, 

skal være homogene, omfatte alle i en sammenlignelig situation og være af vis størrelse. Dette 

må forstås således, at der ikke er hjemmel til at opstille et krav om, at personen eller gruppen er 

repræsentativ for alle ansatte i virksomheden, som forudsætning for, at forholdet er omfattet af 

reglerne.
101

 Det afgørende må være, at de udvalgte udgør en vis del af personalet og er 

repræsentative for sagens tvist. Dette er logisk nok, eftersom sammenligningen kun er relevant, 

såfremt den foretages mellem repræsentative grupper af arbejdstagere. Det vil ikke være 

acceptabelt at acceptere en udvælgelse, der bevidst er foretaget med henblik på at underbygge 

den ene af parternes argumentation. 

 

I den efterfølgende voldgiftskendelse i Royal Copenhagen-sagen var sammensætningen af 

gruppe medarbejdere det afgørende for sagens udfald. Voldgiftsretten var enig om, at arbejdet 

havde samme værdi og at virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at der ikke forelå 

lønmæssig forskelsbehandling på baggrund af køn. Dog mente to opmænd ikke, at 

sammenligningsgrupperne levede op til de krav, som EU-domstolene stillede. Dette begrundede 

de med, at sammensætningen af sammenligningsgrupper var så vilkårlig, at sammenligningen 

ikke vil danne grundlag for en bedømmelse af, hvorvidt den lønmæssige forskelsbehandling var 

lovlig eller ej. Endvidere mente opmændene, at klager burde have valgt en anden, højere lønnet 

kvindegruppe, hvis uddannelse svarede til mandegruppens. En opmand fandt ikke grundlag for at 

kritisere udvælgelsen af sammenligningsgruppen, som havde to formål: at vælge homogene 

grupper og vælge en kvindegruppe. Denne opmand afviste, at klager burde havde valgt at den 

højtuddannede kvinde. 
102
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Denne sag er den første, som tager stilling til sammensætningen af sammenligningsgrupper. På 

grund af sagens dissens, er det ikke helt klart, hvordan udvælgelsen af sammenligningsgrupper 

skal foretages i ligelønssager. På den ene side skal udvælgelsen ikke være usaglig og vilkårlig, 

men på den anden side er sagsøgerne nødt til at udvælge netop den gruppe kvinder, der har et 

ligelønsproblem. 

  

I en Højesteretssag
103

 er der ligeledes blevet behandlet spørgsmålet om udvælgelse af 

sammenligningsgrupper. Dommen omhandlede 3 konsulenter i virksomhedens afløbsafdeling. I 

den forbindelse valgte virksomheden at inddrage sin belægningsafdeling – som havde en lavere 

gennemsnitlig løn – i sammenligningen. Landsretten fandt, at der ikke skulle ses bort fra 

lønningerne i belægningsafdelingen. Højesterets flertal afviste at inddrage konsulenterne i 

belægningsafdelingen, idet virksomheden ikke havde oplyst om konsulenternes uddannelse, 

kvalifikationer og resultater. Dette betyder, at Højesterets flertal ikke ville have afvist 

inddragelse af konsulenter fra belægningsarbejdet, såfremt der var fremkommet oplysninger til 

vurderingen af, hvorvidt der er tale om samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi.  

Dette er i overensstemmelse med EU- domstolens udtalelse i Royal Copenhagen-sagen. 

Sammenligning af de 3 konsulenterne med belægningsafdeling vil kun være saglig, hvis 

belægningsafdeling befinder sig i en sammenlignelig situation. Som tidligere nævnt, skal en 

udvælgelse, der bevidst er foretaget med henblik på at underbygge den ene af parternes 

argumentation ikke accepteres. 

 

I Globetrotter-sagen
104

 var valget af sammenligningspersoner også af stor betydning.  

Sagsøgte, virksomheden, gjorde gældende, at selvom der var en lønforskel på to 

rejsekonsulenter, så kunne det ikke anses som en lønforskel, idet samtlige medarbejdere i FDM’s 

og datterselskabet Globetrotters produktionsafdelinger skulle inddrages.  For samtlige 

medarbejdere i FDM’s og datterselskabet Globetrotters produktionsafdelinger var der ingen 

væsentlige lønmæssige forskelle. Virksomheden gjorde gældende, at der derfor ikke var tale om 
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de rette sammenligningspersoner. De to rejsekonsulenter havde stort set identiske 

jobbeskrivelser, hvor manden have lang anciennitet i branchen, mens kvinden havde kortere 

anciennitet. Kvinden havde dog en bedre uddannelse. Sø- og Handelsretten fandt, at virksom-

heden med rette tillagde de to medarbejderes arbejde forskellig værdi og henviste til mandens 

betydelige rutine og deraf følgende mindre ressourceforbrug. Kvindens bedre uddannelse kunne 

over for mandens større erfaring og rutine medvirke til, at arbejdet måtte tillægges samme værdi. 

Der blev vægt på, at medarbejdernes funktioner var næsten ens og derfor blev det anset for at 

være rimeligt, at deres lønforhold skulle indgå i vurdering af om der var lønnet i strid med loven. 

Dommen illustrerer, at lønoplysninger, der styrker en formodning om lønmæssige 

diskrimination, bliver anvendt, selvom den ikke vedrører sammenligningspersoner. Dommen 

lægger op til at en person, der føler sig forskelsbehandlet, kan sammenligne sig selv med en 

”hypotetisk” sammenligningsperson. Sø- og Handelsretten udtalte, at kvindens bedre uddannelse 

kunne over for mandens større erfaring og rutine medvirke til, at arbejdet måtte tillægges samme 

værdi. Dette er i overensstemmelse med EU-retten, da EU-domstolen har udtrykkeligt udtalt
105

, 

at ved vurderingen af om arbejdstagere udfører samme arbejde eller arbejde, der må tillægges 

samme værdi, må det ud fra en helhed af faktorer, herunder arbejdets art, uddannelseskrav og 

arbejdsforhold, undersøges, om de pågældende arbejdstagere kan anses for at befinde sig i en 

sammenlignelig situation. 
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2.6 Præceptivitet 

Hvis der foreligger der samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, er det vigtigt at 

fastlægge, hvordan sammenligning af løn skal ske. 

Præceptivitet i forhold til ligelønsprincippet drejer sig om, hvordan de enkelte lønelementer 

indeholdende i lønbegrebet, skal bedømmes for at vurdere om der foreligger en lønforskel, som 

betyder, at der er lønmæssig forskelsbehandling. Formålet med dette er at opnå gennemsigtighed, 

der kan gøre det muligt at opnå effektiv kontrol samt være med til at realisere ligeløn mellem 

kvinder og mænd. Princippet om præceptivitet er derfor et operationelt værktøj for det 

overordnede gennemsigtighedsprincip, som er en forudsætning for at opnå effektiv kontrol. 

EU-domstolen har taget stilling til fortolkning af de præceptive regler i EU-retten. I C-324/86, 

Daddy’s Dance Hall- sagen
106

 fastslog EU-domstolene, at en arbejdstager ikke kan give afkald 

på de rettigheder, vedkommende har i henhold til de præceptive bestemmelser, som det fremgår 

af ligelønsdirektivet. Det er uden betydning, at de ulemper, dette afkald påfører vedkommende, 

opvejes af visse fordele, at vedkommende efter en samlet bedømmelse ikke stilles ringere.
107

 Det 

fremgår også af ligelønslovens § 5, at en lønmodtager ikke kan afgive sine rettigheder efter 

loven. 

 

Yderligere i C-262/88, Barber-sagen
108

 udtalte EU-domstolene følgende i præmis 34:  

 

”Med hensyn til måden, hvorpå det kan efterprøves, om ligelønsprincippet overholdes, må det 

konstateres, at hvis de nationale domstole var forpligtet til at foretage en vurdering og 

sammenligning af alle de forskellige former for ydelser, der alt efter omstændighederne 

udbetales til mænd og kvinder, ville domstolskontrollen være vanskelig at gennemføre, og som 

følge heraf ville artikel 119's (nuværende artikel 157 TEUF) effektive virkning vil blive svækket. 
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Heraf følger, at virkelig gennemskuelighed, der gør det muligt at udøve en effektiv kontrol, kun 

opnås, hvis ligelønsprincippet gælder for hver enkelt del af den løn, mænd og kvinder 

modtager.” 

 

På baggrund af dommen, kan det konstateres, at der ikke må foretages en samlet vurdering i 

forhold til ligelønsprincippet, men derimod skal de hver enkelte lønelementer, som 

arbejdstagerne modtager vurderes hver for sig. Dette må betyde punkt for punkt præceptivitet.  

2.6.1 Sammenligninger af lønelementer i praksis 

I C-236/98, JämO-sagen
109

 skulle lønnen for jordmødre sammenlignes med ingeniørernes løn. 

Ingeniørerne var på fast dagstid og dermed bestod lønnen af fast grundløn, mens jordemødrenes 

løn bestod af grundløn samt tillæg for ubekvem arbejdstid. Tillæg for ubekvemme arbejdstider 

blev normalt kun betalt for arbejde udført på hverdage mellem kl. 19.00 og 6.00. Jordemødrene 

havde regelmæssigt modtaget et sådant tillæg, hvorimod klinikingeniøren ikke havde arbejdet på 

tidspunkter, der gav ret til tillægget.  

Nationale domstole var i tvivl om, hvilke lønelementer, der skulle medtages i lønberegning ved 

sammenligningen. Tvivlen bestod i om tillægget for ubekvemme arbejdstider skulle medtages 

eller ej.  

EU-domstolene understregede endnu en gang i præmis 43, at for at sikre gennemskuelighed, der 

gør det muligt at udøve en effektiv kontrol gælder ligelønsprincippet for hver enkel del af den 

løn, som mænd og kvinder modtager. Det forhold, at tillægget for ubekvemme arbejdstider 

varierer fra måned til måned alt efter, hvornår i løbet af dagen de pågældende arbejdstimer har 

ligget, gør det vanskeligt at foretage en meningsfuld sammenligning mellem på den ene side en 

jordemoders løn samt tillægget (set under ét) og på den anden side grundlønnen for 

klinikingeniøren. På baggrund af dette finder EU-domstolene ikke sådan et tillæg egnet til at 

indgå den lønberegning, der skal danne grundlag for sammenligningen. 
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Begge type medarbejdere arbejdede fuldtid, men i henhold til overenskomsten skulle en 

jordemoder arbejde 34 timer og 20 minutter i treholdsskift, mens en klinikingeniør skulle arbejde 

40 timer fra mandag til fredag for at blive anset som fuldtidsmedarbejder. Forskellen i 

arbejdstiden skyldtes, at arbejdstagere, der arbejder i treholdsskift, udsættes for et langt større 

pres og flere anstrengelser som følge af de uregelmæssige arbejdstider, som skifteholdsarbejdet 

indebærer. Parterne i sagen var dermed uenige om, hvorvidt forskellen i arbejdstiden skulle tages 

med i betragtning af lønsammenligning. EU-domstolen slog fast, at forskellen i arbejdstiden, 

imidlertid kan udgøre objektive faktorer, som kan begrunde en lønforskel og dermed intet har at 

gøre med forskelsbehandling på grund af køn. EU-domstolen slog fast, at der ikke skal tages 

hensyn til ubekvemme arbejdstider ved beregningen af lønnen, som danner grundlag for 

lønsammenligningen i henhold til artikel 119 (nu artikel 157) og daværende ligelønsdirektiv. 

Endvidere slog EU-domstolene fast, at såfremt der konstateres en lønforskel mellem de to 

sammenligningsgrupper, hvor de flest kvinder end mænd er dårligt stillede, skal arbejdsgiveren 

begrunde denne forskel ved objektive faktorer, som intet har at gøre med køn, jf. præmis 54. 

Forskellen i arbejdstiden udgør objektive faktorer, som kan begrunde en lønforskel og har 

dermed intet at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn.  

2.6.2 Sammenligning af tillæg 

I Brunnhofer-sagen
110

 havde en kvindelig og en mandlig ansat den samme grundløn, men 

forskelligt personligt tillæg. Begge ansatte fik yderligere et rådighedstillæg, som var ens. 

Kvindens personlige tillæg var lavere end mandens. Arbejdsgiveren mente, at den samlede løn 

for begge ansatte var ens, da de kvindelige medarbejdere sammenlignet med de mandlige 

medarbejdere ikke havde ydet overarbejde for sit rådighedstillæg. EU-domstolen henviste til 

Barber-dommen
111

 i præmis 35 og slog fast, at med hensyn til måden, hvorpå det kan 

efterprøves, om ligelønsprincippet er overholdt, når der er foretaget en sammenligning af lønnen 

for de berørte arbejdstagere, kan virkelig gennemskuelighed, der gør det muligt at udøve en 

effektiv kontrol, kun opnås, såfremt det nævnte princip gælder for hver enkelt del af den løn, 

mænd og kvinder modtager. Det er udelukket at foretage en samlet vurdering af de ydelser, de 

berørte arbejdstagere modtager.  Arbejdsgiverens påstand om at medarbejdernes samlede løn var 

ens, blev derfor afvist. 
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I C-285/02, Lakeberg-sagen
112

 omhandlede krav om godtgørelse for arbejde ud over den fulde 

arbejdstid. EU-domstolene udtalte, at lønnen for den almindelige arbejdstid og lønnen for 

overarbejde skal vurderes hver for sig, således at de deltidsansatte skulle kompenseres 

forholdsmæssigt. 

Kalundborg Folkeblad-sagen
113

 omhandlede to personer der fik forskellige personlige tillæg. 

Den kvindelige arbejdstager havde fungeret som stedfortræder for redaktionschefen og opnåede 

derfor et funktionstillæg. Arbejdsgiveren mente, ved vurderingen af lønforholdene skulle der 

ikke ses bort fra funktionstillægget som en del af det personlige tillæg, hvorimod modparten 

påberåbte sig princippet om præceptivitet fra Barber-sagen
114

. Opmanden lagde vægt på, at 

kvindens funktionstillæg blev udbetalt på baggrund af det øgede ansvar hun havde som 

stedfortræder for redaktionschefen i forhold til de to sammenligningspersoners sædvanlige og 

ens opgaver.  

Derfor skulle der ses bort fra funktionstillægget ved sammenligning af de personlige tillæg. 

Afgørelsen er i overensstemmelse med EU-retspraksis. 

2.6.3 Sammenligning af løn i forskellige overenskomster 

På det danske arbejdsmarked er det således, at organisations- og overenskomststrukturen følger 

kønsopdelingen af arbejdsmarkedet. De kvindedominerede grupper, for eksempel HK-ansatte 

eller ansatte inden for social-og sundhedsområdet er ofte dækket af andre overenskomster end 

mandsdominerede grupper. Hvis grupper på forskellige overenskomster er ansat hos samme 

arbejdsgiver, er kravet om samme kilde til uligelønnen hermed være opfyldt.
115

 

 

Forskellig aflønning af kvinder og mænd, der udfører samme arbejde eller arbejde, der tillægges 

samme værdi begrundet i en kollektiv overenskomst, er ikke en tilstrækkelig begrundelse. Dette 

ses i en sag, der drejer sig om lønforskelle mellem to funktioner.  
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Enderby-sagen
116

 omhandlede en kvindelig talepædagog, der mente, at hun var udsat for en 

lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Den lønmæssig forskelsbehandling skyldtes den 

omstændighed, at, der på kvindens ansvarsniveau på arbejdspladsen indenfor hendes fag, 

hovedsagligt var kvinder. Aflønningen var væsentlig lavere end for personer i sammenlignelige 

fag, hvor der på tilsvarende karrieretrin var flere mænd end kvinder. 

 

EU-domstolene udtalte hertil, at såfremt tydelige statistiske oplysninger viser, at der er en 

væsentlig lønforskel mellem to funktioner, der har samme værdi, hvoraf den ene næsten 

udelukkende udøves af kvinder og den anden hovedsagelig af mænd, følger det af traktatens 

artikel 119 (nu artikel 157 TEUF), at arbejdsgiveren skal godtgøre, at denne forskel skyldes 

objektive faktorer, der intet har at gøre med kønsrelateret forskelsbehandling, jf. præmis 19. 

 

Yderligere blev det fastslået i præmis 21, at kollektive overenskomster på samme måde som love 

og administrativt fastsatte bestemmelser skal overholde det i traktatens artikel 119 (nu artikel 

157 TEUF) fastsatte princip. Den omstændighed, at lønfastsættelsen er et resultat af kollektive 

overenskomstforhandlinger, der har fundet sted særskilt for hver af de to berørte faggrupper, og 

som ikke har virket diskriminerende inden for hver af disse grupper, er ikke til hinder for, at det 

fastslås, at der foreligger forskelsbehandling, når forhandlingerne har ført til det resultat, at to 

grupper ansat under den samme arbejdsgiver og organiseret i det samme fagforbund, behandles 

forskelligt. 

 

Det er derfor ikke tilstrækkeligt at henvise til, at de respektive lønninger for de pågældende to 

funktioner er blevet fastsat ved kollektive overenskomstforhandlinger.  

 

Det er nødvendigt at vurdere om disse lønninger strider imod ligelønsprincippet. For at udøve 

effektiv kontrol skal punkt for punkt princippet udøves, det vil sige ligelønsprincippet skal 

vurderes for hver enkelt løndel, som de kvindelige og mandlige medarbejdere modtager. For 

hver enkel løndel, for eksempel. grundløn, tillæg, løn under barsel kan det variere alt afhængig 

af, hvilket overenskomstområde der er tale om. Der findes flere faglige voldgiftskendelser om 
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sager, hvor de sammenlignede grupper fik forskellig løn, da de var omfattet af forskellige 

overenskomster. Dansk retspraksis er ikke helt entydig på området. 

 

Esselte- sagen
117

 omhandlede to grupper, som var omfattet af to forskellige overenskomster. 

Lønforskellen opstod som resultat af adskilte lokale forhandlinger og deraf følgende lokalaftaler 

for de to grupper, og ikke på baggrund af overenskomsterne. Alle var omfattet af en fælles 

bonusaftale og en fælles resultatlønsaftale. Voldgiftsretten lagde til grund, at arbejdet ikke var af 

samme værdi, og lagde ved vurderingen blandt andet– med henvisning til EU-domstolens 

tidligere afgørelse, Royal Copenhagen 
118

, vægt på parternes lokale lønforhandlinger som et 

forhold, der bevismæssigt skabte en formodning for, at lønforskellen intet havde at gøre med 

forskelsbehandling på grund af køn. 

 

En anden sag, Birkum Smelteost-sagen
119

 omhandlede en gruppe, der havde et væsentlige højere 

forskudt- tidstillæg end den anden gruppe, som havde en højere timeløn. Klager påberåbte sig 

synspunktet om punkt til punkt præceptivitet. 

 

Opmanden afviste dette med henvisning til, at ligelønsloven ikke tilsigter at finde anvendelse på 

l at opnå de goder, som den ene part under forhandlinger har prioriteret lavt eller givet afkald på. 

Det fandtes herefter godtgjort, at forskellen i forskudstidstillæg alene var begrundet i 

forhandlings- og organisationsmæssige forhold og ikke i kønsforskellen.  

 

Afgørelsen er i strid med Barber-dom
120

 og dermed ikke i overensstemmelse med EU-retten. Det 

er arbejdsgiverens forpligtelse at sikre, at der er ligeløn mellem kvinder og mænd, som er i 

sammenlignelige situationer. Så opmandens henvisning til - at ligelønsloven ikke finder 

anvendelse på de situationer, hvor en medarbejder har prioriteret en gode lavt – er ikke i 

overensstemmelse med EU-retspraksis. Yderligere fremgår det af ligelønslovens § 5, at en 

medarbejder ikke kan give afkald på sine rettigheder.  Dog kan en arbejdsgiver - som tidligere 

nævnt - benytte objektive faktorer for at retfærdiggøre lønforskellen. 
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2.7 Det juridiske lønbegreb 

På baggrund af det ovenstående afsnit, kan det konkluderes, at det er helt udelukket at foretage 

en samlet vurdering af de ydelser, de berørte arbejdstagere modtager. Dette betyder at, skal der 

ske en sammenligning af lønnen, skal der ses på hver enkelt del af den løn, som mænd og 

kvinder modtager. 

Dermed er det vigtigt at fastlægge, hvilke ydelser der er omfattet af lønbegrebet. 

Ligelønsloven indeholder igen definition af lønbegrebet, men begrebet er defineret i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).   

Ifølge artikel 157, stk. 2 TEUF defineres lønnen på følgende måde: 

”Ved løn forstås den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, som 

arbejdstageren som følge af arbejdsforholdet modtager fra arbejdsgiveren direkte eller indirekte 

i penge eller naturalier.” 

Det ovenstående begreb referer til alle de ydelser, kontante såvel naturalier som arbejdsgiveren 

yder arbejdstageren i forbindelse med arbejdet.  

EU-domstolens praksis har løbende bidraget til, at den ovenstående løndefinition kan beskrives 

lidt nærmere. 

I C- 19/02, Hlozek-sagen
121

 blev der anmodet om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen 

af blandt andet daværende artikel 141 TEF (nuværende artikel 157 TEUF). Sagen omhandlede 

en arbejdstager Viktor Hlozek, der fik afslag på ret til en overgangsydelse, som efter den aftale, 

der var indgået i forbindelse med en virksomhedsændring, skulle udbetales til arbejdstagere, der 

på afskedigelsestidspunktet havde en bestemt alder. Overgangsydelsen blev ydet ved forskellige 

aldersgrænser, for mænd ved det fyldte 55. år og for kvinder ved det fyldte 50. år. Ifølge Viktor 

Hlozek burde den lave aldersgrænse også gælde for mænd, og da han på afskedigelsestidspunktet 

var 54 år gammel mente han, at han derfor havde krav på en overgangsydelse, jf. præmis 25. 
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Retten fandt, at den omhandlede ordning var i strid med ligebehandlingsprincippet i artikel 141 

EF (nuværende artikel 157 TEUF), idet der var fastsat forskellige aldersbetingelser for mænd og 

kvinder ved tildeling af overgangsydelse, jf. præmis 26.  

 

Idet EU-domstolene har anvendt denne artikel, kan det konkluderes, at en overgangsydelse ved 

afskedigelse inden pensionsalderen udgør en form for opsat løn og er dermed omfattet af 

lønbegrebet i artikel 157 TEUF.  

 
Den nærværende C-249/97, Gruber-sag,

122
 omhandlede nedsættelse af fratrædelsesgodtgørelse.  

Ifølge østrigsk ret havde en ansat krav på fratrædelsesgodtgørelse, når et arbejdsforhold, som har 

varet uafbrudt i tre år, blev bragt til ophør. Kravet på fratrædelsesgodtgørelsen blev nedsat 

således, at når en kvindelig arbejdstager efter fødsel af et levende barn opsagde arbejdsforholdet 

var hun kun berettiget til halvdelen af fratrædelsesgodtgørelsen, hvis arbejdsforholdet havde 

været uafbrudt i fem år. Arbejdstageren, Gabriele Gruber bragte ansættelsesforholdet til ophør 

efter orlov for at tage sig af sine børn, da hun på grund af manglende børnepasning havde 

vanskeligheder med at få børnene passet. Som følge af denne opsigelse og denne begrundelse, 

fik Gabriele Gruber udbetalt halvdelen af fratrædelsesgodtgørelsen. Gabriele Gruber anlagde 

sag, hvorunder hun gjorde gældende, at hendes opsigelse var begrundet i det væsentlige forhold 

og hun havde derfor krav på den fulde fratrædelsesgodtgørelse, da den nationale retsforskrift, 

hvorefter godtgørelsen blev nedsat, udgjorde en indirekte forskelsbehandling af kvindelige 

medarbejdere.  

EU-domstolene anvendte artikel 157 TEUF for at afgøre sagen og dermed blev det fastlagt, at 

alle former for godtgørelse ved fratrædelse eller opsigelse er omfattet af traktatens lønbegreb. 

 

Samtidig anses erstatning for uberettiget opsigelse også som en del af begrebet løn, hvilket blev 

fastlagt i C-167/97, Seymour-Smith-sagen
123

. Efter Kommissionens opfattelse drejer en 

erstatning sig om tabt arbejdsfortjeneste, udtrykt i vederlag og andre fordele, som er forbundet 

med ansættelsen, jf. præmis 21. Erstatning er derfor ikke løn for det arbejde arbejdstageren har 
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 Gabriele Gruber mod Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG. Dommen er afsagt den 14. september 1999. Sagen 
vedrører anvendelsesområde af EF-traktatens artikel 119 (nu artikel 157 TEUF). 
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 Regina mod Secretary of State for Employment, ex parte: Nicole Seymour-Smith og Laura Perez. Dommen er afsagt den 9. 
februar 1999. Sagen vedrører vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 119 (nu artikel 157 TEUF) samt Rådets direktiv 
76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang 
til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (nu Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006). 



Hvorfor eksisterer der så stort et løngab mellem kvinder og mænd på trods af ligelønslovens 

eksistens i Danmark? 

 

Side 53 af 121 
 

udført, men derimod en godtgørelse for tilsidesættelsen af et arbejdsvilkår. Hermed foreligger 

der ikke det hovedelement, som kendetegner løn, nemlig at den udgør en modydelse for et 

præsteret arbejde. Der blev i sagen understreget, at formålet med erstatning for uberettiget 

afskedigelse til arbejdstagere, navnlig har til formål at give arbejdstageren det, som han ville 

have tjent, hvis arbejdsgiveren ikke ulovligt havde bragt arbejdsforholdet til ophør, jf. præmis 

26. Dette betyder, at erstatning anses til at henhøre under begrebet løn under den forudsætning, 

at erstatningen udbetales til arbejdstageren på grund af tabt indtjening. 

 

Rinner-Kühn sagen, C-171/88
124

 omhandlede arbejdstageren Rinner-Kühn, der af arbejdsgiveren 

blev nægtet sin løn under hendes sygefravær. I sagen fastlagde EU- domstolene blandt andet, jf. 

præmis 7, at udbetaling af arbejdstagerens løn i tilfælde af uarbejdsdygtighed på grund af 

sygdom er omfattet af lønbegrebet i traktaten.   

 

Da personalegoder, såsom fri telefon, fri bil, fri bolig, hjemme-pc ordninger med mere er en del 

af lønpakken, så anses det sideløbende med traditionel kontant aflønning. Dette betyder, at alle 

personalegoder, som har en økonomisk værdi for arbejdstageren og kan værdifastsættes er 

omfattet af lønbegrebet i artikel 157 TEUF.
125

   Det skal endvidere vurderes punkt for punkt, når 

det skal fastlægges, hvorvidt der foreligger lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Dette 

betyder i praksis, at værdien af hver gode skal kapitaliseres. Den letteste måde at gøre det på 

ville være at opnå en aftale med arbejdsgiveren om, at aftalen om lønpakkens værdi fremgår af 

lønseddelen.
126

 

C-12/81, Garland-sagen
127

 omhandlede en virksomhed, der havde ydet sine ansatte under 

ansættelsen en række væsentlige befordringsgoder, som også omfattede ægtefæller og 

forsørgelsesberettigede børn. Efter pensioneringen oppebar de tidligere ansatte fortsat 

befordringsgoderne, men ikke i samme omfang som før. De mandlige ansattes ægtefæller og 

forsørgelsesberettigede børn havde fortsat adgang til goderne, mens dette ikke var tilfældet for 
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 Ingrid Ruiner-Kuhn mod FWW Spezial-Gebäudereinigung GmbH & Co. KG. Dommen er afsagt den 13. juli 1989. Sagen 
vedrører vedrørende fortolkningen af EØF-Traktatens artikel 119 (nu artikel 157 TEUF) og af Rådets direktiv 75/117 af 10. 
februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om gennemførelse af princippet om ligeløn til mænd 
og kvinder (nu Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006). 
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 Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005, 
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 Ligestillingslovene med kommentarer, bind 2 af Agnete Andersen, Ruth Nielsen og Kirsten Precht, 2010, 6. udgave, side 266. 
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 Eileen Garland mod British Rail Engineering Limited. Dommen er afsagt den 9. februar 1982. Sagen vedrørte fortolkningen af 
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de kvindelige ansattes familie. EU-domstolene slog fast i sagens præmis 5, at hvis en 

arbejdsgiver, uden at være kontraktmæssigt forpligtet hertil, yder sine ansatte særlige 

befordringsgoder, så foreligger der stadig en forskelsbehandling i artikel 157 TEUFs forstand. 

Da EU-domstolene har anvendt artikel 157 TEUF til at afgøre sagen, kan det konkluderes, at 

befordringsgoder er omfattet af lønbegrebet. 

Uanset om der er tale om medarbejder – eller arbejdsgiverfinansierede goder, så indgår værdien 

af goderne i ligelønsprincippet. Dette betyder, at både selve værdifastsættelsen, udbuddet, 

tildelingen og øvrige vilkår af godet er omfattet af forbuddet mod forskelsbehandlingen. 
128

 

Taget dette i betragtning må en arbejdsgiver ikke tilbyde mandlige medarbejdere mere attraktive 

goder end kvindelige medarbejdere.   

I C-333-97, Lewen-sagen
129

 præmis 24 fastlagde EU-domstolene, at julegratialer udgør løn efter 

artikel 157 TEUF. Dette betyder, at gratialer også er omfattet af lønbegrebet. 

Sociale sikringsordninger, såsom alderspension, er som udgangspunkt ikke omfattet af artikel 

157 TEUF, idet disse ydelser er reguleret
130

 og i højere grad følger af politiske overvejelser end 

af ansættelsesforholdet. Dette betyder, at som hovedregel falder lovbestemte pensionsordninger 

uden for artikel 157 TEUF anvendelsesområde. Undtagelsen hertil er, at når den lovbestemte 

pension kun berører en særlig gruppe tjenestemænd, så falder pensionsordningen alligevel ind 

under artikel 157 TEUFs anvendelsesområde
131

, da pension fra en offentlig arbejdsgiver kan 

sammenlignes med pensionsudbetaling fra en privat arbejdsgiver, jf. C-366/99, Griesmar-sag.
132

 

Tilbage i 70´erne antog EU-Domstolen, at arbejdsgiverens bidrag til en lovbestemt socialpension 

ikke var omfattet af lønbegrebet i EUF-traktatens forstand, jf. C-80/70, Defrenne I-sag
133

 præmis 
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13. Kort tid efter skete der en udvikling i retspraksis omkring, hvilke pensionsordninger der var 

omfattet af artikel 157 TEUF.
134

 

I C-69/80, Worringham-sagen
135

 omhandlede en virksomhed, der havde to pensionsordninger for 

sine fastansatte, henholdsvis en for mænd og en for kvinder. Både mandlige og kvindelige 

ansatte var ved ansættelsen forpligtet til at tilslutte sig til pensionsordningen. De to 

pensionsordninger, som virksomheden anvendte indebar ikke nogen væsentlig 

forskelsbehandling af mænd og kvinder for så vidt angår alderspensionsydelser, men indeholdte 

dog forskellige regler i andre henseender, som ikke var forbundet med pensionen.  

I henhold til sagens problemstilling blev der i sagen stillet følgende præjudicielle spørgsmål til 

EU-domstolene: 

 

 ”Er: 

 a) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver til en pensionsordning, eller b) en arbejdstagers 

rettigheder og ydelser i henhold til en sådan ordning, »løn«, jf. EØF- traktatens artikel 119? ” 

 

EU-domstolen svarede, jf. præmis 13, at beløb af den omhandlede art, som arbejdsgiveren 

betaler til en pensionsordning på den ansattes vegne er et tillæg til bruttolønnen og dermed er 

dette omfattet af begrebet løn i traktatens artikel 119 (nuværende artikel 157 TEUF). Yderligere 

udtalte EU-domstolen, jf. præmis 15, at beløb som medtages i beregningen af den ansattes 

bruttoløn, og som direkte er afgørende for beregningen af andre til lønnen knyttede fordele, 

såsom fratrædelsesgodtgørelse, arbejdsløshedsydelser, familieydelser og lånemuligheder, udgør 

en del af arbejdstagerens løn efter traktatens artikel 119, stk. 2 (nuværende artikel 157, stk. 2 

TEUF), også selv om de umiddelbart indeholdes af arbejdsgiveren og på arbejdstagerens vegne 

indbetales til en pensionsordning.  
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 C-69/80 Worringham-sagen, C-23/83 Liefting- sagen og C-170/84 Bilka-sagen. 
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 Susanjane Worringham, Margaret Humphreys mod Lloyds Bank Limited. Dommen blev afsagt den 1. marts 1981. Sagen 
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I Barber-sagen
136

 fastlog EU-domstolen, at pensionsydelser som arbejdsgiveren udbetaler i 

forbindelse med en afskedigelse af driftmæssige grunde også skal ses som en del af lønbegrebet.  

Alle ydelser, der udbetales i henhold til erhvervstilknyttede pensionsordninger blev hermed 

omfattet af artikel 157 TEUF. Lovbestemte pensionsordninger falder som hovedregel udenfor 

artiklens anvendelsesområde.
137

 

Lønbegrebet må fortolkes således, at lønnen omfatter alle former for vederlag, aktuelle eller 

fremtidige, der ydes af arbejdsgiveren til arbejdstageren. Lønbegrebet er uafhængigt af, hvordan 

lønnen er fastsat og hvilken aflønningsform, der anvendes. Samtidig er det uden betydning om 

vederlaget udbetales pligtmæssigt eller frivilligt. Det er endvidere uden betydning, hvad hjemlen 

for udbetaling af ydelsen er. Beløb som medtages i beregningen af den ansattes bruttoløn, og 

som direkte er afgørende for beregningen af andre til lønnen knyttede fordele, såsom 

fratrædelsesgodtgørelse, arbejdsløshedsydelser, familieydelser og lånemuligheder, udgør en del 

af arbejdstagerens løn, jf. Worringham-sagen
138

, præmis 15. Hermed kan det konkluderes, at 

lønbegrebet skal fortolkes ret bredt. 
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2.8 Bevisbyrderegel  

Efter at have fastlagt reglerne i den ovenstående analyse, er det vigtigt at se på retsstillingen 

omkring bevisbyrde. Hvis bevisbyrdereglerne ikke er effektive, så kan målsætningen om ligeløn 

mellem kvinder og mænd ikke realiseres. 

I dansk ret er der er fri bevisbedømmelse. Dette betyder, at de danske domstole kan frit vælge 

alle typer af bevisførelse. I det følgende vil der blive redegjort for, hvilken form for bevisførelse, 

der anvendes inden for ligelønsområdet. Bevisbyrdereglerne handler om, hvem der bærer 

risikoen i tilfælde af bevistvivl. Såfremt det er uklart, hvorledes faktum er klart, så kommer det 

den part til skade, som har bevisbyrden. 

En af de vigtigste sager indenfor ligelønsområdet mht. bevisbyrdereglerne er Danfoss-sagen
139

. 

Sagen omhandlede to medarbejdere, hvor den ene arbejdstager arbejdede i laboratoriet og den 

anden arbejdstager arbejdede i lagerregistrering og – ekspedition. Ifølge HK var 

gennemsnitslønnen indenfor de to løngrupper højere for mændene end kvinderne. Den faglige 

voldgiftsret fastlog den 16. april 1985, at der ikke forelå kønsdiskriminering, da HK ikke kunne 

fremskaffe de nødvendige beviser. Efter en ny sag fremlagde HK en mere omfattende statistik, 

som viste, at Danfoss udbetalte lønninger for 157 medarbejdere i perioden 1982 til og med 1986, 

hvoraf det fremgik, at gennemsnitslønnen for mænd var 6,85 procent højere end for kvinder.  

Den faglige voldgift valgte derfor at stille følgende præjudicielle spørgsmål til EU-

domstolene
140

: 

1a: ”Hvis det lægges til grund, at en mandlig og en kvindelig lønmodtager udfører ens arbejde 

eller arbejde af samme værdi, anmodes om Domstolens stillingtagen til, hvem (arbejdsgiver eller 

lønmodtager) der har bevisbyrden for, at en mellem de 2 lønmodtagere forskellig aflønning 

skyldes / ikke skyldes kønsbestemte forhold?” 

Indledningsvist bemærkede EU-domstolen, at en ansættelsesordning, som ikke er gennemskuelig 

er i strid med princippet om lige adgang til beskæftigelse, idet den manglende gennemskuelighed 
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 Den faglige voldgift stillede 9 præjudicielle spørgsmål til EU-domstolene. I dette afsnit er der kun taget udgangspunkt i 
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forhindrede enhver form for domstolskontrol, jf. præmis 12. Dette forhold fastlog EU-domstolen 

allerede i en dom
141

 fra den 30. juni 1988 vedrørende traktatbrudssag. 

 

Ud fra ovenstående præjudicielle spørgsmål fastlog EU-domstolen, at medlemsstaterne skal 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre gennemførelsen af ligelønsprincippet og finde 

effektive midler, der gør det muligt at påse, at princippet overholdes. Effektivitetshensynet skal 

fortolkes således, at medlemsstaterne skal gennemføre ændringer i bevisbyrdereglerne, såfremt 

det er nødvendigt for gennemførelsen af ligebehandlingsprincippet, jf. præmis 14.   

 

Det ovenstående præjudicielle spørgsmål blev besvaret således, at såfremt en virksomhed 

anvender et ikke gennemskueligt lønfastsættelsessystem, så er det arbejdsgiveren, der har 

bevisbyrden for, at den førte lønpolitik ikke er kønsdiskriminerende, når en kvindelig 

medarbejder på baggrund af lønmateriale godtgør, at gennemsnitslønnen for kvindelige 

medarbejdere er lavere end de mandlige, jf. præmis 16.  EU-domstolen understregede, at det vil 

hæmme ligelønsprincippet, hvis arbejdsgivere ikke blev pålagt bevisbyrden for, at den førte 

lønpolitik ikke var kønsdiskriminerende, jf. præmis 13.  

 

EU-domstolen fastlægger hermed i Danfoss-sagen, ligelønsdirektivet artikel 6 som 

effektivitetsprincippet. I Danfoss-sagen
142

 henviser EU-domstolen til ligebehandlingsprincippet 

generelt og ikke kun til ligelønsprincippet.  Dommen er derfor præjudikat for, at denne 

bevisbyrderegel gælder bredere end blot ligeløn.  

 

Indtil 1997 har der ikke været et regelsæt om bevisbyrde, men Danfoss-sagen illustrerer, at 

såfremt lønfastsættelsen ikke er gennemskuelig, så påhviler bevisbyrden arbejdsgiveren. Denne 

dom dannede selvfølgelig præjudikat, som EU-medlemslandene skal følge. 

 

EU-retsudviklingen tyder på, at der har været et behov for et direktiv om bevisbyrde og der blev 

hermed i forlængelse af Danfoss-dommen
143

 udarbejdet et direktiv om bevisbyrde
144

. Den 15. 
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december 1997 indførte Unionen et direktiv om bevisbyrden med forskelsbehandling på 

grundlag af køn
145

. I dag fremgår bevisbyrdereglen i det omarbejdede direktiv om 

kønsligestilling på arbejdsmarkedet
146

.  Det fremgår yderligere af det omarbejdede direktiv, at 

formålet med direktivet er blandt andet at sikre lige løn, jf. artikel 1.  

 

Endvidere fremgår det af artikel 19, stk. 1, at medlemsstaterne skal i overensstemmelse med 

nationale retssystemer træffe de foranstaltninger, der sikrer, at de personer, som føler sig 

krænket, fordi ligebehandlingsprincippet ikke er overholdt, skal kunne, overfor en domstol eller 

en anden kompetent myndighed fremføre faktiske omstændigheder, der giver anledning til, at der 

er tale om direkte eller indirekte forskelsbehandling. Herefter påhviler det den indklagede at 

bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket.  Direktivet om bevisbyrde er ikke til hinder 

for, at medlemsstaterne indfører bevisregler, som er gunstigere for klager, jf. artikel 19, stk. 2.  

 

Af ligelønslovens § 6, stk. 1- 2 fremgår der følgende: 

”§ 6. En lønmodtager, som ikke mener, at arbejdsgiveren overholder pligten til at yde lige løn, 

herunder lige lønvilkår, efter loven, kan søge kravet fastslået ved domstolene. 

Stk. 2. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. § 1, påviser faktiske omstændigheder, som 

giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, 

påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.” 

 

Efter lovbestemmelsen skal lønmodtageren kun påvise, at der er faktiske omstændigheder, som 

taler for, at der er udøvet direkte eller indirekte lønmæssig forskelsbehandling.  Dernæst er det 

arbejdsgiverens opgave at bevise, at ligelønsprincippet ikke er tilsidesat, jf. ligelønsloven § 6, 

stk. 2. Dette betyder, i forhold til bevisbyrden, at der er strengere krav til arbejdsgiveren end til 

arbejdstageren.  

 

På et enkelt område, er der tale om omvendt bevisbyrde i forhold til ligeløn. Den omvendte 

bevisbyrde kommer på tale, når en arbejdsgiver afskediger sin medarbejder udelukkende, fordi 

medarbejderen har påberåbt sig ligelønsprincippet. I dette tilfælde bærer arbejdsgiveren 
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bevisbyrden og skal hermed bevise, at afskedigelsen ikke skyldes, fordi medarbejderen har 

fremsat krav om ligeløn, jf. ligelønsloven § 3, stk.2, 1. pkt. Såfremt afskedigelsen sker et år efter 

arbejdstageren har fremsat krav om lige løn, gælder ligelønslovens § 3, stk. 2, 1. punktum kun, 

hvis lønmodtageren kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at 

afskedigelsen er i strid med ligelønslovens § 3, stk. 1.  

Reglen om delt bevisbyrde gælder i sager, hvor lønnen er fastsat i henhold til en overenskomst, 

ved en individuel forhandling eller ensidigt af arbejdsgiveren.
147

 Det er hermed uden betydning, 

hvordan lønnen er fastsat.  

2.8.1 Bevisførelsen i praksis 

I praksis foregår bevisførelsen i to faser. I den første fase skal arbejdstageren påvise faktiske 

omstændigheder, der giver anledning til at formode uligeløn. Såfremt arbejdstageren skaber 

formodning for uligeløn, skal arbejdstageren i den anden fase af den delte bevisbyrde bevise, at 

der ikke er tale om hverken direkte eller indirekte lønmæssig forskelsbehandling. Dette 

indebærer, at arbejdsgiveren skal bevise, at lønforskellen skyldes objektive grunde, for eksempel 

at der ikke er tale om arbejde af samme værdi. Nedenstående Højesteret afspejler bevisførelsen.  

Det seneste retspraksis på ligelønsområdet er en dom
148

 fra Højesteret, som blev afsagt den 14. 

maj 2012. Dommen omhandlede en kvindelig medarbejder, som ikke blev indkaldt til MUS- og 

lønsamtale, under sin barselsorlov. Under lønsamtalen havde de fleste af hendes kollegaer fået en 

lønstigning. Umiddelbart efter, at den kvindelige medarbejder fremsatte kravet om en lønstigning 

med tilbagevirkende kraft, blev hun afskediget. Arbejdsgiveren begrundede afskedigelsen i 

samarbejdsvanskeligheder. Dermed opstod tre spørgsmål: 

1) Var den kvindelige medarbejders ret blevet krænket i forhold til ligelønsloven? 

2) Havde medarbejderen krav på godtgørelse på grund af afskedigelsen? 

3) Var det i strid med ligebehandlingsloven, at den kvindelige medarbejder ikke fik en 

lønsamtale, som hendes øvrige kollegaer? 

Med hensyn til det første spørgsmål udtalte Højesteret, at det er strid med ligelønsloven at undgå 

regulering af lønnen, fordi man er på barsel eller gravid. I forhold til bevisbyrden skulle 
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 LO-dokumentation, nr. 1/2012, Ligeløn og arbejde af samme værdi, Ruth Nielsen, side 53. 
148

 HK Danmark (på vegne af et medlem) mod Dansk Erhverv. Dommen blev afsagt den 14. maj 2012. Dommen omhandlede, 
hvorvidt den kvindelig medarbejders ret var blevet krænket i henhold til ligelønsloven. 
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arbejdstageren blot bevise faktiske omstændigheder, som skaber formodning for, at barslen var 

årsagen til den manglende lønregulering, jf. ligelønslovens § 6, stk. 2. Denne formodning blev 

bevist ved, at størstedelen af den kvindelig medarbejders kollegaer fik en lønregulering.  

Herefter skulle arbejdsgiveren bevise, at den manglende lønregulering ikke skyldtes den 

kvindelige medarbejders barselsorlov, jf. ligelønslovens § 6, stk. 2.  Arbejdsgiveren kunne ikke 

løfte bevisbyrden og dermed fik den kvindelige medarbejder efterreguleret sin løn med 700 kr. 

pr. måned.  I dommen var det ikke nødvendigt at have en sammenligningsperson (mand) og det 

var uden betydning, at der i forvejen var en stor lønspredning mellem de forskellige ansatte. Det 

afgørende i sagen var, at den kvindelige medarbejder ikke fik en lønregulering, idet hun var på 

barselsorlov.  

Med hensyn til det andet spørgsmål, fandt ligelønslovens § 3, stk. 2 anvendelse. Der var hermed 

tale om det omvendte bevisbyrde, som betød, at det var arbejdsgiveren, som skulle bevise, at 

afskedigelsen ikke var begrundet i, at den kvindelige medarbejder fremsatte sit krav om 

lønregulering, jf. ligelønsloven § 3, stk. 2.  Da arbejdsgiveren ikke kunne fremføre bevis for, at 

afskedigelsen skyldtes andre forhold end kravet om ligeløn, fastlog Højesteret en godtgørelse 

svarende til ligelønslovens § 3, stk. 3, nemlig på 6 måneders løn. 

Med hensyn til det tredje spørgsmål fastlog Højesteret, at det var i strid med 

ligebehandlingsloven, at den kvindelige medarbejder ikke fik en lønsamtale på lige fod med de 

øvrige ansatte, fordi hun var på barsel. Den kvindelige medarbejder fik derfor tilkendt en 

godtgørelse på 10.000 kr. 

Hermed illustrerer dommen, at så længe arbejdstagerne kan påvise faktiske omstændigheder for, 

at ligelønsloven er krænket, så påhviler det arbejdsgiveren at bevise det omvendte, nemlig at 

ligelønsloven ikke er blevet krænket. Såfremt bevisbyrden ikke kan løftes, så har arbejdstageren 

ret til en efterregulering af lønnen samt en godtgørelse. Derudover illustrerer dommen også, at 

der er streng bevisbyrde, når arbejdstageren er blevet opsagt efter et krav om ligeløn. 

Det kan konkluderes, at reglen om den delte bevisbyrde ved ligelønssager pålægger 

arbejdsgiveren at løfte bevisbyrden for, at der ikke er tale om uligeløn, som ikke er objektivt 

begrundet, efter arbejdstageren har påvist, at der faktiske omstændigheder som skaber 

formodning for uligeløn mellem kønnene. Reglen om den delte bevisbyrde medfører hermed, at 
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arbejdstagernes chance for at vinde ligelønssagerne er større, end hvis der blev anvendt den delte 

bevisbyrde. 
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2.9 Juridisk delkonklusion 

På baggrund af den juridiske analyse kan det konkluderes, at ligelønsloven ikke er klar og 

præcis. Ligelønsloven indeholder tvetydige begreber i lovteksten, hvilket gør, at arbejdsgiverne 

har svært ved at forholde sig til ligelønslovens bestemmelser.  

Kvinder og mænd skal have samme løn, når der er tale om samme arbejde eller arbejde, der 

tillægges samme værdi, jf. ligelønsloven § 1, stk. 2. Begrebet samme arbejde eller arbejde, der 

tillægges samme værdi er ikke specifik eller præcis nok. Begrebet er næsten alt afgørende for 

ligelønsproblematikken og dermed også vigtigt for arbejdsgiverne, idet begrebet kan være 

afgørende for, om der overhovedet foreligger en lønmæssig forskelsbehandling på baggrund af 

køn. Efter en nærmere analyse af begrebet vides det, at ved vurdering af samme arbejde eller 

arbejde, der tillægges samme værdi, skal der foretages en helhedsvurdering, jf. ligelønsloven § 1, 

stk.3, hvor følgende forhold skal medtages i betragtning: arbejdets art, uddannelse, 

anciennitet/erfaring, fleksibilitet samt fysiske og psykiske krav. Retspraksis viser, at hvis et 

forhold er afgørende for jobbets udførelse, kan dette være med til at legitimere lønforskellen. 

Forudsætning for dette er dog, at forholdet/kvalifikationen skal anvendes i forbindelse med 

arbejdets udførelse, jf. C- 309/97, Wiener Begietkrakenkasse præmis 20 og 21. I 2006 kom EU-

domstolene frem til i C-17/05, Cadman-sagen, at ved anvendelse af for eksempel 

anciennitetskriteriet skal arbejdsgiveren ikke bevise, at der er tale om et objektiv kriterium 

medmindre arbejdsgiveren fremlægger elementer, der giver anledning til tvivl. Dette princip kan 

anføres analogt på de øvrige forhold og på baggrund af Cadman-sagen kan det konstateres, at 

disse ovenstående forhold kan være med til at legitimere en lønforskel mellem kvinder og mænd. 

Dog skal forholdet/kvalifikationen være relevant for arbejdets udførelse. 

Det er en afgørende betingelse, at de respektive kvinder og mænd, som bliver sammenlignet 

befinder sig i en sammenlignelig situation. Den lønmæssige forskelsbehandling på grund af køn 

forudsætter at, det rette sammenligningsgrundlag er tilstede. Sammenligningsgrundlaget omfatter 

sammenlignelig situation, samme kilde, sammenligningsperson- og gruppe. 

Begrebet, sammenlignelig situation anvendes med henblik på at vurdere sammensætningen af 

den gruppe medarbejdere, hvis løn der ønskes sammenlignet.  

Med begrebet, samme kilde menes der, at uligelønnen skal kunne tilskrives en og samme kilde. 

Dette betyder, at uligelønnen skal hidrøre fra en national regulering, en kollektiv overenskomst, 
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et virksomhedsreglement eller en og samme arbejdsgiver.  Udvælgelse af 

sammenligningsperson- og gruppe sker ud fra forhold såsom køn, arbejde og løn. 

Udgangspunktet for sammenligningen er arbejdstagere af forskelligt køn. Den gruppe, som man 

ønsker sammenlignet, skal være en homogen gruppe, være i en sammenlignelig situation og være 

af vis størrelse. Vilkårlighed ved udvælgelsen må ikke finde sted og de udvalgte medarbejdere 

skal være repræsentative for sagens tvist. Retsstillingen er dog stadig i dag (2012) ikke helt klar 

omkring, hvordan udvælgelsen af sammenligningsgrupper skal foretages i ligelønssager.  

Såfremt sammenligningsgrundlaget er til stede, skal man være opmærksom på 

gennemsigtighedsprincippet. Princippet om gennemsigtighed såkaldt præceptivitetsprincippet er 

et operationel værktøj. Præceptivitetsprincippet går ud på at foretage en vurdering og 

sammenligning af alle de forskellige former for ydelser, der udbetales til mænd og kvinder, 

hvilket betyder, at ligelønsprincippet er gældende for hver enkelt del af den løn, mænd og 

kvinder modtager. Lønbegrebet er ikke fastlagt i ligelønsloven. Men af artikel 157, stk. 2 TEUF 

fremgår der, at alle ydelser, kontante såvel naturalier som arbejdsgiveren yder arbejdstageren i 

forbindelse med arbejdet defineres som løn. Restpraksis har været med til at fortolke lønbegrebet 

nærmere og det kan konkluderes på baggrunden af EU-domstolenes afgørelser, at lønbegrebet 

skal fortolkes ret bredt, hvilket stemmer godt i overensstemmelse med, at de traktatsikrede 

rettigheder vedrørende ligeløn mellem kvinder og mænd i artikel 157 TEUF skal fortolkes bredt. 

I præamblen 9
149

 fremgår det, at ved vurderingen af samme arbejde eller arbejde, der tillægges 

samme værdi, bør det i overensstemmelse med Domstolens faste retspraksis fastlås, hvorvidt 

disse arbejdstagere kan anses for at være i sammenlignelige situationer under hensyntagen til en 

række faktorer, blandt andet arbejdets art, faglig uddannelse og arbejdsvilkår. 

I forhold til ligelønssager mellem kvinder og mænd anvendes der en delt bevisbyrde. Den delte 

bevisbyrde er med til at forfremme ligelønsprincippet. Dermed kan det konkluderes, at 

bevisbyrdereglerne er effektive.  
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 Rådets direktiv 2006/54/EF. 
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Del 3 - Den økonomiske analyse 

Beskæftigelsesministeriet oplyser på deres hjemmeside www.ligeloen.dk, at der er cirka 17 – 21 

procent løngab mellem kvinder og mænd. Der skal i det følgende analyseres, hvad baggrunden 

for denne lønstatistik er og hvad årsagen til denne lønforskel kan være. For at forklare 

baggrunden for dette er det først og fremmest nødvendigt at analysere, hvilket lønbegreb, der er 

taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af den ovennævnte statistik. 

3.1 De økonomiske lønbegreber 

Der findes en del definitioner på, hvad løn egentlig er. Ifølge det Europæiske Nationalregnskabs 

System (ESA) 95
150

 er aflønning defineret på følgende måde: 

”Aflønning af ansatte omfatter de samlede ydelser i kontanter og naturalier, som arbejdsgiverne 

betaler de ansatte for det arbejde, de har leveret i regnskabsperioden.” 

Taget den ovenstående definition i betragtning, så opdeles løn i kontanter og naturalier samt i 

arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger. Løn i naturalier kan for eksempel være personalegoder. 

Arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger omfatter blandt andet bidrag til pensionsordninger og 

forsikringsordninger. Løn er hermed betalinger fra arbejdsgiveren til medarbejderen inkl. tillæg 

og bonus. 

Derimod indgår jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelse og dagpengegodtgørelse (1., 2. og 3. 

ledighedsdage) ikke i definitionen af løn. Dette skyldes, at jubilæumsgratialer og 

fratrædelsesgodtgørelse stort set ikke bliver udbetalt i forbindelse med indenfor eller omkring 

tidsrummet, hvori de er optjent. For dagpengegodtgørelse er begrundelsen, at denne ikke bliver 

udbetalt i forbindelse med et udført arbejde og dermed finder betalingen ligeledes finder 

anvendelse udenfor ansættelsesforholdet.
151

 

Den ovenstående løndefinition omfatter alle de omkostninger en virksomhed har i forbindelse 

med ansættelse af en medarbejder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at den enkelte 

medarbejder betragter det som en løn. Taget det ovenstående i betragtning er løn ikke et entydigt 

begreb – for hvad forstås, der egentlig ved løn og hvordan måles den? 
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 Rådets forordning nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i det 
Europæiske fælleskab. 
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 Lønstatistik – metode og nye begreber af Danmarks Statistik, 2011, side 12. 
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Det er ikke tilstrækkeligt at se på medarbejderens bruttoløn, idet den ikke fortæller, hvor mange 

timer lønnen indeholder.  Der vil derfor i det følgende ses på de lønbegreber
152

, som kan have 

været baggrunden for den lønstatistik, som Beskæftigelsesministeriet nævner i forbindelse med 

beregningen af den ovennævnte lønforskel: 

1. Præsterede time 

2. Den standardberegnede timefortjeneste  

Det første lønbegreb præsterede timer beskrives på følgende måde: 

Præsterede timer = betalte timer
153

 – betalte fraværstimer
154

 – betalte 

ferietimer – betalte søgnehelligdagstimer 

 

Præsterede timer indebærer således kun den betaling, som en lønmodtager opnår for reelt udført 

arbejde. I den ovenstående formel fremgår det, at der skelnes mellem fraværstimer, ferie – og 

søgnehelligdagstimer. Overordnet set indeholder præsterede timer kun de timer, hvori 

medarbejderen opnår betaling for udført arbejde. Dette begreb er dermed ikke et udtryk for 

arbejdsgiverens samlede lønomkostninger, idet genetillæg
155

 ikke er medtaget.
156

  

Såfremt en medarbejder har tilknyttet en betaling ved fraværet, vil fortjenesten pr. præsterede 

time stige. Dette fremgår ligeledes af nedenstående eksempel: 

Eksempel: En medarbejder arbejder 37 timer ugentligt. Idet der er 52 uger
157

 på et år, har 

medarbejderen arbejdet 1924 timer. Medarbejderen modtager 200 kr. pr. time og har ret til fuld 

betaling under fravær. Denne medarbejder har et fravær på 150 timer på et år.  

Konsekvensen af fraværet vil være, at medarbejderens fortjeneste pr. præsterede time vil stige til 

cirka 217 kr. Med andre ord, så medfører fravær – om det er sygdom, barns sygdom, barsel med 
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 Betalte timer er de timer, som medarbejderen reelt har udført et arbejde for arbejdsgiveren. 
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 Ved betalte fraværstimer forstås arbejdsgiverens betaling i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og 
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 Ved genetillæg forstås blandt andet holddriftstillæg og forskellige former for smudstillæg. 
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 Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd – en antologi om ligeløn i Danmark (10:12) af Sanne Udsen, 2010, side 
69. 
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 Der tages ikke hensyn til ferieafholdelse. 
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mere – en reducering i antallet af præsterede timer, hvilket medfører at fortjenesten pr. præsteret 

time forøges. Dette har ikke en betydning for medarbejderen, idet medarbejderen oppebærer sin 

sædvanlige løn under fraværet, men arbejdsgiverens lønomkostninger bliver derimod højere, idet 

præsteret timeantal er formindsket. Begrebet fortjeneste pr. præsteret time illustrerer 

arbejdsgiverens gennemsnitlige lønudgift pr. time. Lønbegrebet er upåvirket af afholdte 

feriedage uden betaling, men dog påvirket af overarbejdstimer.
158

  

Som det kan ses af det ovenstående eksempel, så er fortjeneste pr. præsteret time velegnet til at 

analysere lønomkostningerne. Endvidere kan lønbegrebet også bruges til at analysere 

medarbejderens kompensation fra arbejdsgiveren for sit bidrag til produktionen. Derimod 

fortæller begrebet intet om, hvilken indtjening medarbejderen opnår.  

Lønkommissionen
159

 har udviklet et nyt lønbegreb, såkaldt standardberegnet timefortjeneste, 

som vil blive behandlet i det følgende. Standardfortjeneste defineres således: 

 

 

Når betalingerne for fravær og overtid fratrækkes fortjenesten, kaldes det for standardfortjeneste. 

Følgende lønkomponenter indgår i begrebet, standardfortjeneste: 

- genetillæg 

- personalegoder 

- uregelmæssige betalinger
160

 

- pensionsbidrag 

- ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt ferietillæg 

- grund-, kvalifikations- og funktionstillæg med mere. 

Betalinger for fravær medregnes, mens overtidstillæg ikke er inkluderet i begrebet. 

Standardfortjeneste er hermed den fortjeneste, som er fratrukket betalinger for fravær og overtid 
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 Lønstatistik – metode og nye begreber af Danmarks Statistik, 2011, side 27. 
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 Lønkommissionen blev nedsat af regeringen i 2008 på baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne. 
Lønkommissionens opgave var at kortlægge, analysere og drøfte om løn-, ansættelses- og ledelsesstrukturer i den offentlige 
sektor. 
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 Ved uregelmæssige betalinger forstås der både den præstationsafhængige betalinger såsom bonus og overskud 
samt kompensationsbetalinger såsom kompensation for ikke afholdte feriefridage og omsorgsdage mv. 

Standardfortjeneste = fortjeneste – fraværsbetaling – overtimebetaling  
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i modsætning til lønbegrebet, fortjeneste pr. præsteret time. I statistikken opdeles de nævnte 

lønkomponenter pr. standardbetalt time.  

Det er vigtigt at fastlægge, at standardfortjeneste ikke er et entydigt begreb.
161

 For at nå frem til 

standardberegnet timefortjeneste skal standardfortjenesten sættes i forhold til de timer, hvori den 

er optjent. Standardtimer er de timer, som medarbejderen opnår betaling for som ”normal sats”. 

Standardberegnet timefortjeneste er det lønbegreb, som kommer ”tættest” på den løn, som er 

aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Dette begreb illustrerer, hvad medarbejderen 

opnår i løn pr. time samt, hvor mange arbejdstimer, der er aftalt. Det er uden betydning, hvor 

mange dage/timer medarbejderen har været syg. Ved anvendelse af standardberegnet 

timefortjeneste opnås den fordel, at der kan omregnes til månedsfortjeneste med en ugentlig 

arbejdstid på 37 timer.  

I det følgende skal der ses på forskellen mellem begreberne standardberegnet timefortjeneste 

samt fortjeneste pr. time. Der tages udgangspunkt i de to nedenstående statistikker: 

Figur 1: Standardberegnet timefortjeneste i alle lønkomponenter, lønmodtagergruppe, aflønningsfor, sektor, 

alder, tid og køn – 2011. 

 

 

 

 

 

  Kilde: Danmarks Statistik 
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 Udover, at standardfortjeneste kan sættes i forhold til timer, så kan den også optjenes under fravær og i forbindelse med 
overarbejde. Dette vil der dog ikke tages udgangspunkt i afhandlingen.  
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Figur 2: Fortjeneste pr. præsteret time alle lønkomponenter, lønmodtagergruppe, aflønningsfor, sektor, 

alder, tid og køn – 2011. 

  

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Som det fremgår af figur 1, så er kvindernes timeløn ved standardberegnet timefortjeneste kr. 

212,75 pr. time, men mændene får kr. 251,26 pr. time, hvilket svarer til et løngab på 18 procent. 

Det fremgår af figur 2, at ved fortjeneste pr. præsteret time får kvinderne kr. 260,93 pr. time, 

mens mændene får kr. 299,11 pr. time, hvilket svarer til et løngab på cirka 15 procent. Hvis der 

ses på kvindernes timeløn i de to ovenstående lønstatistikker, så er kvindernes timeløn i 

fortjeneste pr. præsteret time højere end ved beregningen af standardberegnet timefortjeneste.   

Dette skyldes, at fortjeneste pr. præsteret time indgår betalingen for fravær og overtid. Idet 

kvinderne kan have højere fravær end mænd for eksempel i forbindelse med barsel, så 

formindskes kvindernes antal præsteret timer. Dette medfører at kvindernes fortjeneste pr. 

præsteret time stiger. Endvidere fremgår det af statistikken, at mændenes timeløn i fortjeneste pr. 

præsteret time er højere end standardberegnet timefortjeneste. lønforskel. 

Den standardberegnede timefortjeneste er i modsætning til fortjenesten pr. præsteret time, ikke 

afhængig af antallet af fraværstimer og overarbejdstimer. Så længe sammenligning af løn foregår 

indenfor områder, hvor medarbejdere har samme vilkår, er der intet problem. Problemet opstår, 

når der sker sammenligning på tværs af områder med forskellige arbejdsvilkår. Dette kan for 

eksempel være, hvis der sker sammenligning af en lønmodtagergruppe, som opnår løn under 

sygdom, hvilket ikke er tilfældet hos den anden lønmodtagergruppe. For at få løst dette problem, 

er det særdeles vigtigt, at der sker sammenligning inden for samme lønmodtagergruppe med 

samme vilkår for at opnå et realistisk billede af lønnen. 
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I det følgende skal lønstatistikken for standardberegnet månedsfortjeneste blandt mænd og 

kvinder analyseres. 

Figur 3: Standardberegnet månedsfortjeneste for alle lønmodtagere i alle sektorer, lønmodtagergrupper og 

alder – 2011. 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks statistik 

Af den ovenstående lønstatistik fremgår der, at ved den standardberegnet månedsfortjeneste 

tjener kvinder kr. 34.110,02 månedligt i gennemsnit, mens mænd tjener kr. 40.285,10 

gennemsnitlig pr. måned.
162

 Dette betyder, at der er cirka 18 procent lønforskel mellem kvinder 

og mænd blandt alle lønmodtager, alder, time- og fastlønnede og på tværs af de forskellige 

sektorer og brancher. I denne lønstatistik opdeles medarbejdere hverken i brancher, jobområder 

eller i sektorer. Umiddelbart tyder det på, at når Beskæftigelsesministeriet taler om uligeløn 

blandt kvinder og mænd, så tages der udgangspunkt i standardiserede månedsfortjeneste, idet det 

er den procentsats, som kommer tættest på det omtalte løngab på hjemmesiden.  
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 Dette er baseret på en arbejdstid 37 timer ugentligt. 
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3.2 Kønnenes tilknytning og arbejdsmønster på arbejdsmarkedet 

For at komme tættere på besvarelsen på den økonomiske problemformulering, er det nødvendigt 

at analysere, hvorfor der kan være en lønforskel på cirka 17 – 21 procent.  

Mænd og kvinder kan have en forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed kan der være 

en del forskelle mellem mændenes og kvindernes arbejdsmønster på arbejdsmarkedet. I det 

følgende afsnit ønskes disse mulige forskelle belyst nærmere. Analysen vil give et indblik i 

mænd og kvinders tilknytning på arbejdsmarkedet samt give indsigt i deres arbejdsmønster og 

dermed måske forklare den omtalte lønforskel (afsnit 3.3). 

Tilknytning til arbejdsmarkedet samt arbejdsmønsteret vil blive undersøgt ved hjælp af disse 

faktorer: erhvervs- samt beskæftigelsesfrekvens, ledighed, uddannelse samt arbejdsområde, 

sektor, arbejdstid, fertilitet, barsel samt forældreorlov, sygefravær (egen og børnenes), 

pensionsindbetaling samt tilbagetrækningsmønster. 

3.2.1 Erhvervs- samt beskæftigelsesfrekvens 

I 2012 bestod den danske befolkning af cirka 5,59 mio. mennesker, hvoraf 2,82 mio. var kvinder 

og 2,77 mio. var mænd.
163

 Dette betyder, at i dag (2012) er der lidt flere kvinder end mænd i 

Danmark, idet kvinderne udgør cirka 50,4 procent af den samlede befolkning. Dette kan blandt 

andet skyldes, at kvinderne lever længere end mænd. Levealderen i gennemsnit for mænd er 77,3 

år, mens levealderen i gennemsnit for kvinder er 81,6 år.
164

 Idet kvinder lever længere end mænd 

medfører dette, at der er flere kvinder end mænd, der er uden for den erhvervsaktive gruppe (16-

64 år).
165

 

Erhvervsfrekvens er et begreb, der angiver hvor stor en andel af befolkningen fra den 

erhvervsaktive gruppe, der er på arbejdsmarkedet. Heri inkluderes alle dem, der står til rådighed 

for arbejdsmarkedet, det vil sige både de beskæftiget samt de ledige er begge inkluderet i 

begrebet.
166
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 Statistik fra 3.kvartal 2012. http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal.aspx#.  

Antal personer med bopæl i Danmark. Bopæl defineres som det sted (bolig), hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er 
midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom el. lign. samt det sted hvor man har sine ejendele. 
164

 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/gennemsnitsdanskeren.aspx 
165

 Aldersgruppen afgrænses til at være de 16-64 årige, som er den befolkningsgruppe, der kan være forsikret mod 
arbejdsløshed. Dette er i overensstemmelse med Danmarks Statistiks begreb. 
166

 I overensstemmelse med Danmark Statistiks begreb. 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/gennemsnitsdanskeren.aspx
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Mændenes erhvervsfrekvens er 75,7 procent mod 71,5 procent for kvinder.
167

 Tallene illustrerer, 

at kvinderne har en lavere erhvervsfrekvens end mænd. Dette tyder på, at kvinder ikke deltager 

lige så aktivt i erhvervslivet som mændene gør. 

En af forklaringerne til dette kan være, at kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og 

indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande af kulturelle årsager ikke er lige så erhvervsaktive som 

mænd med den samme baggrund. Danskere samt indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 

har derimod en mere ligeligt fordelt erhvervsdeltagelse blandt mænd og kvinder.
168

  

Statistikken i figur 4 forneden illustrerer, at der er langt færre kvinder på arbejdsmarkedet i 

aldersgruppen 60 - 64 år, hvilket kunne være en anden forklaring på, at mændene har en højere 

erhvervsfrekvens end kvinderne. 

             Figur 4: Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter område, herkomst, alder og køn - 2011. 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Eksempelvis er forskellen på 50-årige mænd og kvinders erhvervsfrekvens mindre end 2,4 

procentpoint, mens forskellen er på godt 15,6 procentpoint for de 60-årige. Mere omkring dette i 

afsnit 3.2.8 
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 I 2011. 
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 Kvinder og mænd på arbejdsmark det 2009 af Beskæftigelsesministeriets rapport, 2009, side 5 og side 12. 
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Hvis vi derimod ser på beskæftigelsesfrekvensen, som er et begreb, der definerer, hvor stor en 

andel af erhvervsfrekvensen, der er i beskæftigelse, ser tallene bedre ud for kvinder.
 169

 

Af de 75,7 procent erhvervsaktive mænd er 72,8 procent i beskæftigelse, hvilket betyder 2,9 

procentpoint (75,7 - 72,8) af de erhvervsaktive mænd ikke er i beskæftigelse. Af de 71,5 procent 

erhvervsaktive kvinder er 69,5 procent i beskæftigelse, hvilket betyder, at kun 2,0 procentpoint 

(71,5 - 69,5) ikke er i beskæftigelse. Disse tal indikerer, at selvom erhvervsfrekvensen for 

kvinder er lavere end mænd, så er der flere kvinder, der er i beskæftigelse sammenlignet med 

mænd, hvilket må betyde, at ledigheden for mænd må være større. Dette analyseres nærmere i 

det næstkommende afsnit. 

3.2.2 Ledighed 

Begrebet, ledighed bliver anvendt for arbejdsstyrken, der er ledige, det vil sige for dem der er i 

stand til at arbejde, men er ikke i beskæftigelse. Som konsekvens af den økonomiske krise har 

ledigheden siden 2008 været stigende for både mænd og kvinder. Se figur 5 nedenfor. 

Figur 5: Fuldtidsledige efter køn og personer i procent. 

 

Kilde: Danmarks statistik 

I 2008 var mændenes ledighed på 1,8 procent, mens ledigheden i 2011 steg til 4,3 procent, 

hvilket er en stigning på 2,5 procentpoint. Kvindernes ledighed er dog også steget, men ikke nær 

så meget. I 2008 var kvindernes ledighed på 2,0 procent, mens ledigheden i 2011 steg til 3,9 

procent. Dette giver en stigning på 1,9 procentpoint. Med en stigning på 2,5 procentpoint har 
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 Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, for eksempel på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes 
også som beskæftigede, jf. Danmarks Statistik. 
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ledighedsstigningen dog været størst for mænd. Det har betydet, at ledigheden for første gang 

siden 1970’erne er højere for mænd end for kvinder.
170

  

Som kurven illustrerer foroven, er kvindernes ledighedskurve fortsat stigende, mens mændenes 

kurve er faldet fra 2010 - 2011
171

. De foreløbige statistikker
172

 viser, at i juni 2012 var mændenes 

ledighed dog en smule lavere end kvindernes (0,3 procentpoint), hvilket kunne tyde på at 

ledighedsprocenten måske i 2012 ville være næsten ens for begge køn.  

Hvis vi ser på ledigheden fordelt efter alder og køn, så fremgår det af figur 6 forneden, at 

ledigheden er størst for aldersgruppe 25 - 29 og 30 - 34 år. Dette gælder både kvinder og mænd.  

Figur 6: Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken efter område, alder og køn - 2011. 

  

Kilde: Danmarks Statistik 

Selvom mændene også har næststørst ledighed i aldersgruppe 30-34 år, er ledigheden inden for 

denne aldersgruppe dog større for kvinderne. Kvinder har en ledighed på 8,2 procent mod 7,3 

procent for mænd, hvilket er en forskel på 0,9 procentpoint. Forklaringerne til, hvorfor dette er 

tilfældet søges at blive besvaret ved hjælp af de næstkommende faktorer. 

Ledigheden blandt kvinder og mænd afhænger blandt andet af, hvilket fag de respektive køn 

arbejder indenfor. Ifølge Beskæftigelsesministeriets rapport
173

, gælder det, at mændene har en 

                                                           
170

 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2009 af Beskæftigelsesministeriets rapport, 2009, side 39. 
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 Da den endelige statistik for 2012 er ikke udarbejdet endnu. 
172 Jf. Danmarks Statistik. 
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 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2009 af Beskæftigelsesministeriets rapport, 2009, side 39-40.  
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højere ledighedsprocent i kvindefagsdominerede a-kasser såsom HK og FOA, mens kvinder har 

en højere ledighed i mandedominerende a-kasser, såsom Teknikernes a-kasse og a-kassen Træ-

industri-byg.  

Den største forskel mellem mænd og kvinders ledighed i procentpoint findes generelt i fag, som 

er domineret af et af kønnene. I handels- og kontorfunktionærernes a-kasse HK er ledigheden for 

mænd 1,5 procentpoint højere end for kvinder. Omvendt er ledighedsprocenten for kvinder 2,9 

procentpoint højere i a-kassen, Træ-industri-byg (TIB). Indenfor andre a-kasser såsom Ledere, 

Akademikere, Frie Funktionærer og Lærere har kvinder og mænd nogenlunde samme 

ledighed.
174

  

3.2.3 Uddannelse samt arbejdsområde 

Flere mænd sammenlignet med kvinder vælger at tage sig en uddannelse, men forskellen er dog 

kun på 1,1 procent.
175

 Figur 7 forneden illustrerer uddannelsesniveauet fordelt efter køn. 

 
Figur 7: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, herkomst, uddannelse alder og 

køn-2011. 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Når det gælder uddannelse, er kvinders uddannelse i gennemsnit lidt længere, end det er tilfældet 

for mænd på arbejdsmarkedet som helhed. Det skal blandt andet ses i lyset af, at dobbelt så 

mange kvinder (335.298) end mænd (172.632) vælger at tage en mellemlang videregående 
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 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2009 af Beskæftigelsesministeriets rapport, 2009, side 40. 
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 Jf. Danmarks Statistik. 
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uddannelse. Ser vi derimod på lange videregående uddannelser, er der lidt flere mænd end 

kvinder, der udfører denne type uddannelse. 

Figuren foroven illustrerer, at allerede på gymnasieniveau opstår der en forskel. Cirka 11,1 

procent flere kvinder end mænd vælger at tage en gymnasial uddannelse.
176

 Ses der på den 

erhvervsfaglige uddannelse findes der, at uddannelsesniveauet forekommer hyppigere blandt 

mænd end blandt kvinder. Der er 18,3 procent flere mænd, der vælger denne form for 

uddannelse. En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse, der typisk varer cirka 4 år. 

Erhvervsfaglige uddannelser er eksempelvis murer, tømrer og elektriker. Disse områder er typisk 

mandefagområder, hvilket kan forklare overvægten.  

 

Den næststørste forskel kan findes på korte videregående uddannelser. Omkring 22 procent flere 

mænd vælger at gennemføre denne type uddannelse. De korte videregående uddannelser 

omfatter uddannelser med en varighed op til 2 år oven på den almengymnasiale eller 

erhvervsgymnasiale uddannelse. Korte videregående uddannelser er eksempelvis 

ejendomsmæglere, datamatikere og politibetjente.  

 

Uddannelsesvalget er i høj grad bestemt af de unges planer om fremtidigt arbejde og derfor 

hænger uddannelse og arbejdsområde sammen. Kvinder uddanner sig typisk inden for social-, 

sundheds-, undervisnings- og kontorområdet. Selvom kvindernes uddannelsesniveau gennem 

årene har været stigende, holder kvinderne sig inden for de samme områder. Derimod uddanner 

mændene sig inden for de såkaldte håndværksfag også på forskellige uddannelsesniveauer (nogle 

bliver snedkere og andre ingeniører).
177

 Disse fakta kan hermed forklare den høje ledighed for 

mænd som nævnt i afsnit 3.2.2, da disse mandedominerende brancher er blevet hårdt ramt under 

den nuværende krise.
178

 

3.2.4 Sektor  

For at komme nærmere til årsagen bag lønforskellen mellem kvinder og mænd, er det relevant at 

se kønnenes fordeling på arbejdsmarkedet i forhold til sektorer. Figur 8 forneden illustrerer 
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 Danmarks statistik. Almen- samt erhvervsgymnasial uddannelse; Mænd 160.870, kvinder 179.848. 
177

 Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd - En antologi om ligeløn i Danmark af Helle Holt og Mona Larsen, 
(10:12), 2010, side 95. 
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 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2011 af Beskæftigelsesministeriets rapport, 2011, side 7. 
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fordeling af mænd og kvinder indenfor staten, amter/regioner, kommuner, offentlige selskaber 

og det private. 

                     Figur 8: Beskæftigede lønmodtagere efter arbejdsstedsområde, tid, sektor og køn – 2011. 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Ansættelserne inden for de enkelte sektorer er skævt fordelt på køn. Over halvdelen af kvinderne 

(100 procent - 47,5 procent) er ansat i den offentlige sektor, mens tallet kun er på 24 procent 

(100 procent – 75,52 procent) for mændene. Dette betyder, at der er mere end dobbelt så mange 

kvinder som mænd ansat i det offentlige. Den store kvindeandel blandt de beskæftigede i 

kommuner og regioner skal ses i sammenhæng med, at social- og sundhedsområdet som 

eksempelvis børnepasning, folkeskolelærer og syge- og ældrepleje hører under landets 

kommuner og regioner. Som nævnt i afsnit 3.2.3 er disse fagområder typisk områder, der 

beskæftiger mange kvinder.  

 

Næsten tre ud af fire mænd er således privatansatte. Denne store andel kan skyldes, at mænd som 

nævnt i afsnit 3.2.3 typisk uddanner sig inden for de såkaldte håndværksfag, eksempelvis som 

tømrer, elektriker og ingeniør med en sandsynlig ansættelse i den private sektor. 

Det er nogenlunde samme andel af mændene og kvinderne, der er ansat i den statslige sektor. 

Her er andelen på 8,72 procent og 8,42 procent for henholdsvis mændene og kvinderne. 
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Denne parallelstruktur, som er skabt mellem uddannelser og arbejdsmarkedet betyder i realiteten, 

at vi kan tale om to forskellige arbejdsmarkeder. Det private arbejdsmarked, hvor der er et flertal 

af mænd beskæftiget, og det offentlige arbejdsmarked, der har et flertal af kvinder ansat.
179

 De to 

arbejdsmarkeder er indrettet til henholdsvis mænd og kvinder, hvilket kan have indflydelse på 

lønfastsætningen samt arbejdsvilkåret. Nærmere omkring dette i afsnit 3.3 

 

Man kan dermed konstatere, at de fleste kvinder primært udbyder deres arbejdskraft til offentlige 

arbejdsgivere på grund af deres uddannelser, mens mænds faglige kompetencer matcher job i 

den private sektor, og de udbyder derfor deres arbejdskraft til de private arbejdsgivere. 

3.2.5 Arbejdstid  

Arbejdstid er en af de væsentlige faktorer, som har en stor indflydelse på fastsættelse 

aflønningen. Figur 9 forneden illustrerer fordeling af mænd og kvinder i henholdsvis fuldtids- og 

deltidsjob. 
180

 

Figur 9: Beskæftigede efter køn, alder, tid og arbejdstidsaftale – 2011.

 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Cirkeldiagrammet illustrerer, at der er langt flere kvinder end mænd, der er deltidsansatte. For 

kvindernes vedkommende er næsten 4 ud af 10 deltidsansatte. Kigger vi derimod på mændene, 
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 Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd? En antologi om ligeløn i Danmark, (10:12) af Helle Holt og Mona 
Larsen, 2010, side 93. 
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 Deltidsjob er et job med maximalt 36 timers arbejde om ugen. 



Hvorfor eksisterer der så stort et løngab mellem kvinder og mænd på trods af ligelønslovens 

eksistens i Danmark? 

 

Side 79 af 121 
 

så er næsten 9 af 10 fuldtidsansatte. Dette betyder, at mændene generelt har en længere 

arbejdsuge end kvinder. 

 

Figur 10: Beskæftigede lønmodtagere på deltid fordelt efter alder og køn- 2011. 

 

   Kilde: Danmarks Statistik 

 

Ifølge Beskæftigelsesministeriets rapport (2009)
181

 skyldes deltidsbeskæftigelse for mænd ofte 

uddannelse. Det samme gjaldt for kvinder. Dette er i overensstemmelse med diagrammet 

foroven. Diagrammet illustrerer, at mange mænd og kvinder ofte er deltidsbeskæftiget i alderen 

15-24 år, hvilket højst sandsynligt skyldes, at de er under uddannelse og har ikke tid til arbejde 

fuldtid. I aldersgruppen 25-29 år er der flere kvinder, der er i deltidsbeskæftigelse end mænd. En 

forklaring til dette kan være, at der udbydes relativt mange deltidsstillinger i den offentlige 

sektor – særligt inden for sundhed og børnepasning og det er netop der, hvor størstedelen af 

kvinderne er beskæftiget.
182

 Samtidig ses det af diagrammet, at fordelingen af kvinder, som er i 

deltidsbeskæftigelse er nogen lunde ligeligt fordelt i aldersgruppen 35-59 år, hvilket kan skyldes 

familielivet. Mere omkring dette i afsnit 3.3.  
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 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2009 af Beskæftigelsesministeriets rapport, 2009, side 22. 
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 Lige muligheder – Frie valg? (08:24) af Mette Deding og Mette Lausten, 2008, side 298. 
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I aldersgruppen 65+ år er der dog flere mænd end kvinder, der er i deltidsbeskæftigelse, hvilket 

kan skyldes, at mænd bliver længere på arbejdspladsen sammenlignet med kvinder. Mere 

omkring dette i afsnit 3.2.8. 

For at undersøge hvor stor en forskel der er i kvinder og mænds arbejdstid, så analyseres den 

gennemsnitlig arbejdstid i det følgende. 

 

Figur 11: Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i hovedjob efter alder, arbejdstid, tid og køn – 2011. 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Statistikken for 2011 (se figur 11 foroven) illustrerer, at der er cirka 6 timers forskel på den 

ugentlige arbejdstid mellem kvinder og mænd. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for 

kvinder er 31,9 timer, mens mænd i gennemsnit arbejder 37,8 timer. Årsagen til denne forskel 

søges forklaret i afsnit 3.3. 

3.2.6 Fertilitet, barsel samt forældreorlov 

Hovedfokus i dette afsnit er en præsentation og diskussion af om forhold såsom fertilitet, barsel 

samt orlov har betydning for kvinder og mænds tilknytning til arbejdsmarkedet. 

I dag føder en gennemsnitskvinde i Danmark 1,75 børn. Hvis vi sammenligner 

fertilitetskvotienten
183

  fra 2011 med kvotienten i 2006 (se figur 12 forneden) kan der ses, at der 

er sket en udvikling i antal fødsler fordelt på aldersgrupperne. 
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 Fertilitetskvotienten beskriver antal levendefødte pr. 1.000 kvinder i de fertile aldersklasser (15-49 år). 
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Figur 12: Fertilitetskvotienter efter område, alder og tid 

  2007 2008 2009 2010 2011 

 15-19 år 5,9 6,2 5,6 5,1 4,6 

20-24 år 42,4 45,8 42,7 43,2 39,0 

25-29 år 125,4 125,0 122,1 122,9 113,9 

30-34 år 131,0 134,7 131,4 134,5 127,1 

35-39 år 55,3 56,6 56,3 58,9 55,9 

40-44 år 9,0 9,6 10,0 10,0 10,1 

45-49 år 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

Samlet fertilitet 1 846,0 1 892,0 1 842,0 1 875,1 1 755,6 

Kilde: Danmarks Statistik  

 

Tallene illustrerer, at udviklingen i fertilitetskvotienterne har været svingende, men de nyeste 

statistikker viser at kvinder føder færre børn end for blot 5 år siden. Især i aldersgruppen 25-34 

år er der sket et stort fald. Samtidig ses det, at der forekommer lidt flere fødsler for kvinder i 

aldersgruppen 35-49 år end tidligere. Kvindens gennemsnitsalder for førstegangsfødsel kan have 

en indflydelse på denne udvikling. Udviklingen i gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 

kvinde illustreres i figur 13 forneden. 

 

Figur 13: Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre efter alder og tid. 

 
1991 2001 2011 

Gennemsnitsalder for 1. gangsfødende kvinder 26,8 28,3         29,1 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

 

Gennem de sidste mange år har gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinde været 

stigende og i dag er kvinden cirka 29 år, når hun føder sit første barn.
184

 Dette betyder, at 

kvinden sammenlignet med 20 år siden er 2,5 år ældre, når hun får sit første barn. Idet kvinden 

nu er ældre end tidligere, når hun får sit først barn, så kan dette forklare den lille stigning i 

fertilitetskvotienterne for aldersgruppen 35-49 år i figur 12. 

 

Udsættelse af den første fødsel skal for både kvinder og mænd ses i sammenhæng med, at 

motivationen for at etablere familie med børn før midten af 20’erne er formindsket
185

. Som 

nævnt i afsnit 3.2.1 og 3.2.2 betragtes det nærmest som en selvfølgelighed, at ikke kun mænd, 

                                                           
184

 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/gennemsnitsdanskeren.aspx 
185

 Effektive præventionsmidler har også en betydning, da man kan undgå at få børn på tidspunkter, der ikke passer en. 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/gennemsnitsdanskeren.aspx
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men også kvinder, der tager en uddannelse og er erhvervsaktive derefter. Kvinders 

uddannelsesniveau samt lysten til at komme ud på arbejdsmarkedet har haft en stor betydning for 

det antal børn og for gennemsnitsalderen for førstegangsfødsel.
186

 Det er for nylig vurderet i en 

norsk undersøgelse
187

, at kvindernes forlængede uddannelsestid og det dermed øgede 

uddannelsesniveau tegner sig for omkring halvdelen af stigningen af alderen ved første barns 

fødsel. Gennemsnitligt får kvinder med lang uddannelse og/eller høj stilling deres første barn i en 

højere alder end kvinder med kortere uddannelse eller i mindre krævende stillinger. De får, som 

gruppe betragtet, også færre børn. 

Yderligere viser undersøgelsen, at kvinder der er uddannet til kvindedominerede job i den 

offentlige sektor bidrager med en markant højere fertilitet end kvinder uddannet til en mere 

kønsblandet eller mandsdomineret sektorer. Disse sammenhænge har stort set vist sig i alle 

analyser af fertilitetsudviklingen i Danmark og de andre nordiske lande.  

 

Ser vi på orlov i forbindelse med graviditet og fødsel, er der en skævfordeling af orlov mellem 

kvinder og mænd, se figur 14. 

 

Figur 14: Dagpenge ved fødsel efter køn. 

 
2009 2010 2011 

Uger i alt 3 068 994           3 274 852 3 152 174 

Mænd 223 879 234 588 233 011 

Kvinder 2 845 115 3 040 264 2 919 163 

Kvindernes andel                     92,7 procent                  92,8 procent            92,6 procent    

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

I 2011 blev der i alt udbetalt dagpenge til 3,15 mio. ugers orlov i forbindelse med graviditet og 

fødsel.
188

 Heraf afholdte kvinder cirka 92,6 procent, hvilket er et svagt fald i forhold til de to 

tidligere år. Både mænd og kvinder afholdt mindre barselorlov i 2011 end i 2010. Mænds 

barselsorlov faldt i denne periode med cirka 1.600 uger, mens barselorloven for kvinder faldt 

med cirka 121.000 uger. Faldet i mænd og kvinders barselorlov kan delvist forklares ved, at der i 

2011 blev født færre børn, se figur 11. 
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 Lige muligheder – Frie valg? Om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti (08:24) af Lisbeth B. Knudsen. 2008, side 74. 
187

 Andersson G., M. Rønsen, L.B. Knudsen & T. Lappegård, (in cooperation with G. Neyer, K. Skrede & K. Teschner) (2008): 
Cohort Fertility Patterns in the Nordic Countries. Stockholm: Stockholm Research Reports in Demography (SRRD2008:2). 
188

 I visse tilfælde får medarbejderen løn af arbejdsgiver ved fravær i forbindelse med fødsel. I det tilfælde udbetales 
dagpengene til arbejdsgiveren.   
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Der blev i 2011 født cirka 59.000 børn, hvilket er cirka 4400 færre end i 2010.
 189

  

Den relative høje kvindeandel skyldes en kombination af, at flere kvinder end mænd holder 

barselsorlov, samt at kvinderne i gennemsnit holder længere barsel end mænd.
190

 

 

Figur 15: Dagpengeuger i forbindelse med orlov, fordelt på udvalgte orlovstyper og køn - 2011. 

 
Mænd Kvinder                    Kvindens andel 

Graviditet          0   561 045                        100,0 procent 

Fødsel første 14 uger        708   673 306                          99,8 procent 

2 ugers-periode   64 662          218                            0,0 procent 

32 ugers fælles orlov 101 193 1 312 383                          92,8 procent 

Aftalebaseret udskudt orlov    47 679    136 080                          74,1 procent 

 Forlænget orlov deltid     7 213    165 585                          95,8 procent 

  Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Ud af de i alt godt 3,15 mio. ugers orlov i 2011 blev cirka 1,4 mio. uger afholdt i forbindelse 

med den 32 ugers fælles forældreorlov. Kvinderne afholdte næsten 93 procent heraf, og tager 

således langt størstedelen af den fælles orlov. Omkring 184.000 uger blev holdt som udskudt 

forældreorlov (aftalebaseret), og kvindernes andel var her cirka 74 procent, mens andelen for 

forlænget orlov var helt op på 95,8 procent. Dette illustrerer, at det er primært kvinder, der 

benytter sig af muligheden for at forlænge barselorloven ved at genoptage arbejdet på deltid i en 

del af barselorlovsperioden. 

Da kvindernes andel er lavere ved udskudt orlov betyder dette, at mænd gør mere brug af denne 

type orlov end fælles forældre orlov. 

 

Ifølge Beskæftigelses ministeriets rapport (2011) har kvinder og mænds stilling på 

arbejdspladsen en betydning for afholdelse af barsel. Mandlige topledere og lønmodtagere på 

højeste niveau afholder længere barselsorlov end andre mænd. Udover topledere og 

lønmodtagere på højeste niveau placerer også lønmodtagere på mellemniveau sig over det 

gennemsnitlige antal barselorlovsdage for mænd, mens de resterende grupper er under 

gennemsnittet. Kvinder i topstillinger derimod afholder kortere barsel end øvrige kvinder. 
191
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 Jf. Danmarks Statistik. 
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 En medvirkende årsag til at kvinder fortsat holder langt den største del af orloven skal blandt andet ses i lyset af forskellen 
på mænd og kvinders orlovsrettigheder. Kvinder har som udgangspunkt ret til 12 ugers længere barsel efter fødslen end mænd. 
De efterfølgende 32 ugers forældreorlov kan deles mellem forældrene. 
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 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2011 af Beskæftigelsesministeriets rapport, 2011, side 20. 
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3.2.7 Sygefravær 

Ifølge nedenstående figur, så har kvinder cirka 45 procent mere sygefravær i forhold til mænd 

både i den statslige, kommunale og private sektor. I den kommunale og regionale sektor er 

sygefraværet højst i alt. 

Figur 16: Gennemsnitlige antal fraværsdagværk pr. fuldtidsansat – 2010. 

 

Kilde: Danmarks statistik 

Kvindernes højeste sygefravær ses i den kommunale og regionale sektor, nemlig 13,3 

sygefraværsdage, mens mænd har 8,9 sygefraværsdage. Dette betyder hermed, at kvinder i den 

kommunale og regionale sektor har 33 procent mere sygefravær end deres mandlige kollegaer.  

I den statslige sektor har mænd 6,7 sygedage, mens kvinderne har 9,7 sygedage. Dette giver en 

forskel på 31 procent. 

I den private sektor har kvinderne cirka 8,8 sygefraværsdage, hvorimod mænd har 6,0 

sygefraværsdage. Den private sektor, er det sektor, hvor kvinderne har det laveste sygefravær, 

men fraværet er dog stadig 32 procent højere end mændenes.  

Kønsfordelingen af arbejdsstyrken i de tre sektorer kan forklare en af årsagerne til forskellene i 

sygefraværet. Det højere fravær for kvinder hænger blandt andet sammen med kvinders 

arbejdsfunktioner samt de sektorer og brancher, som kvinder typisk arbejder i. Generelt har 

branchen, sundhed og socialvæsen et højt sygefravær uanset sektor.
192

 Idet over to tredjedele af 

de ansatte i den kommunale og regionale sektor arbejder indenfor sundhed og socialvæsen, kan 
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branchesammensætningen have en indflydelse på det høje sygefravær i den kommunale og 

regionale sektor. Som nævnt i afsnit 3.2.4 så beskæftiger disse områder typisk kvinder.  

 

Som det fremgår af figur 17 forneden, jo højere uddannelse begge køn har, desto lavere 

sygefravær har de også. Dette betyder, at en person med en lang uddannelse har en lavere 

sygefravær i forhold til en person med en kort videregående uddannelse. Dette gælder dog ikke 

indenfor den kommunale og regionale sektor, hvor personer med en mellemlang videregående 

uddannelse har højere sygefravær end personer med en kort videregående uddannelse. Dette kan 

skyldes, at jobbene i kommunerne kræver større fysisk kontakt med mennesker, hvilket kan 

medføre, at man som ansat ofte vælger at melde sig syg, hvis man ikke er 100 procent rask. 

 

Figur 17: Sygefravær fordelt efter uddannelsesniveau og sektor- 2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks statistik 

Af figur 18 fremgår det, at der er en tendens til, at stillingsgrupper med højere 

uddannelsesniveau har lavere sygefravær. Social- og sundhedspersonalet (SOSU) og 

pædagogmedhjælperne har det højeste sygefravær, mens akademikerne har det laveste. Dette 

betyder, at forskellen i sygefraværet mellem mænd og kvinder afspejles også i 

stillingsgrupperne, idet de stillingsgrupper, der har højt sygefravær såsom social- og 
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sundhedspersonalet (SOSU) er oftest kvinder ansat for at udføre de kommunale 

kerneopgaver.
193

  

Figur 18: Gennemsnitlige sygefravær for en kommunal medarbejder målt i dagsværk- 2011 

 

 

 

 

 

 

    Kilde: FLD 

3.3.7.1 Fravær ved barns sygdom 

Kvinder og mænds fravær stiger i takt med, når de får børn. Det fremgår af nedenstående figur 

19, at kvinder har højere fravær end mænd ved barns sygdom i alle sektorer. Der er i følgende 

statistik kun taget udgangspunkt i tre sektorer, henholdsvis den statslige, kommunale/regionale 

og den private sektor og den er hermed ikke opdelt i brancher. Fravær ved barns sygdom vil 

dermed kun blive analyseret overordnet på sektorniveau. 
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Figur 19: Fravær på grund af børns sygdom efter køn, sektor og alder (gennemsnitlige antal fraværsdagværk 

pr. fuldtidsansat, børns sygdom) – 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Som det fremgår af figur 19, har kvinder i alderen op til 24 år ikke særlig mange fraværsdage på 

grund af børns sygdom. Fraværsdagene på grund af børns sygdom begynder at være stigende fra 

25 års alderen til og med 39 år, hvor fraværet derefter er faldende. Dette gør sig gældende i alle 

sektorer. Dette hænger nøje sammen med, at kvinder som nævnt i afsnit 3.2.6 får deres første 

barn i en gennemsnitsalder på 29 år. Indtil barnet i hvis grad kan klare sig selv i tilfælde af 

sygdom (alder af 12-14 år) er den gennemsnitlige kvinde i en alder på 41-44 år, hvilket kan 

forklare den høje sygefravær i aldersgrupperne 30-44 år.   

 

I aldersgruppen 25-39 år har kvinder det højeste fravær på grund af barns sygdom i den 

kommunale/regionale og den statslige sektor. Kvinder i den statslige sektor i aldersgruppen 35 – 

39 år er 66 procent mere fraværende på grund af barns sygdom end mænd i denne alder
194

. 

Ligeledes er kvinder i alderen 35 – 39 år, 36 procent mere fraværende på grund af barns sygdom 

end mænd i den samme alder. Afslutningsvis er kvinder i den private sektor i den ovennævnte 

aldersgruppe 46 procent mere fraværende på grund af barns sygdom end mænd i tilsvarende 

alder og sektor. 

 

I det følgende vil de mulige årsager til kvindernes høje fravær ved barns sygdom søges forklaret. 
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En af årsagerne til kvindernes høje fravær i den statslige-, kommunale- og regionale sektor end 

mænd, kan umiddelbart skyldes, at det er mere ”acceptabelt” for mødre at være fraværende end 

for fædre. En anden årsag kan umiddelbart være, at statslige- og kommunale-/regionansatte ikke 

i samme grad som privatansatte har muligheden for at arbejde hjemmefra. Det afgørende er 

selvfølgelig, hvilke arbejdsfunktioner de ansatte har i den kommunale, regionale og statslige 

sektor. Antager vi en kvindelig SOSU-medhjælper, kan hun selvfølgelig ikke udføre sit arbejde 

hjemmefra i tilfælde af barns sygedom, hvilket medfører, at medarbejderen bliver nødt til at være 

fraværende fra sin arbejdsplads. Mens kvinder i den private sektor ofte har den mulighed at 

arbejde hjemmefra og samtidig passe sit syge barn. Dette medfører lave fraværsdage på grund af 

barns sygdom i den private sektor, idet timerne ikke bliver registreret som fraværende og er 

dermed ikke med i opgørelsen over fravær på grund af barns sygdom.  

3.2.8 Pension samt tilbagetrækningsalder 

Generelt set er der flere mænd end kvinder, som indbetaler til en pensionsordning. Statistikken
195

 

illustrerer, at der er forskel på kvindernes og mændenes indbetaling til pension
196

. Kvindernes 

pension inkl. ATP pr. standard time er på kr. 26,29, men mændenes ligger på kr. 30,39.
197

  

Pensionen er fastsat efter et fast arbejdsgiverbidrag og medarbejderbidrag, hvilket betyder, at 

pensionen er afhængig, hvad medarbejderen får i løn. Jo højere lønnen man får desto mere bliver 

der indbetalt til ens pension. 

Størrelsesforskellen på den gennemsnitlige indbetaling for mænd og kvinder på 

arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger er stigende med alderen. En 40-årig mand 

indbetaler i gennemsnit kr. 16.000 mere i pension end en 40-årig kvinde. Envidere indbetaler en 

60-årig mand kr. 38.000 mere i pension end en 60-årig kvinde.
198

 Dette betyder, at jo ældre 

kvinder og mænd er, desto større forskel er der i den gennemsnitlige indbetaling til pension. 

Årsagen til dette, kan være  mænd i gennemsnit tjener umiddelbart mere i løn jo ældre de bliver 

samt, at kvinder trækker sig tidligere ud arbejdsmarkedet.  
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 Statistikbanken, Danmarks statistik 
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 Med pension menes der arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og ikke individuelle pensionsordninger. 
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 Danmarks statistik. 
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 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2009 af Beskæftigelsesministeriets rapport, side 63 
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Som det ses af figur 20 forneden, så var der flest kvinder i 2011, der trak sig fra arbejdsmarkedet. 

Dette skal til dels ses i sammenhæng med, at kvinder udgjorde en større andel af befolkningen 

over 60 år end mænd.
199

 Tilbagetrækning for begge køn sker i aldersgruppen 60-64 år. 

Figur 20: Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken efter alder og køn - 2011. 

 
   Mænd             Mændenes andel Kvinder            Kvindernes andel 

60 år          4 024                  8,1 procent     6 401                    9,3 procent 

61 år          5 561                11,2 procent      8 870                  12,9 procent 

62 år          9 759                19,6 procent    14 080                  20,5 procent 

63 år        13 318                26,8 procent   17 731                  25,8 procent 

64 år        15 825                31,9 procent   20 208                  29,4 procent 

65 år 

I alt 

         1 151                  2,3 procent 

      49 638               100,0 procent 

    1 465                    2,1 procent 

  68  775               100,0 procent 

Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 

Det ses af figur 20, at 9,3 procent af kvinderne, der forlader arbejdsmarkedet, vælger at trækker 

sig allerede som 60 - årige, mens tallet er 8,1 procent for mænd. Det giver en forskel på 1,2 

procentpoint. Yderligere ses det, at i en alder som 63 år, har 68,5 procent af kvinderne trukket sig 

fra arbejdsmarkedet, mens tallet kun er 65,7 procent for mændene. Således er den 

gennemsnitlige tilbagetrækningsalder højere for mænd sammenlignet med kvinder. Den 

gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for mænd er på knap 62 år, mens den gennemsnitlige 

tilbagetrækningsalder for kvinder er 61 år.
200

 I det følgende vil det prøve at blive belyst, hvorfor 

kvinder trækker sig tidligere af arbejdsmarkedet end mænd. 

 

Der kan være adskillige forhold der gør, at flere kvinder end mænd trækker sig tidligere ud af 

arbejdsmarkedet. Eksisterende undersøgelser viser, at jo større erhvervserfaring man har og jo 

længere arbejdsløs man har været, desto hurtigere trækker man sig fra arbejdsmarkedet.
201

  

 

Yderligere viser undersøgelser
202

, at aldersbetingelserne umiddelbart har en afgørende rolle. De 

ældre trækker sig fra arbejdsmarkedet, hvis de har haft fysisk krævende arbejde, hvis der har 

været krav om brug af ny teknologi samt hvis der på arbejdet ikke eller i begrænset omfang ikke 
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 Jf. Danmarks Statistik. 
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 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2009 af Beskæftigelsesministeriets rapport, 2009, side 59. 
201

 Lige muligheder – Frie valg (08:24) af Mona Larsen, 2008, side 227. 
202

 Lige muligheder – Frie valg (08:24) af Mona Larsen, 2008, side 228. 
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har været muligt at bruge sine kvalifikationer, autonomi eller såfremt der har været manglende 

udviklingsmuligheder. 

En analyse fra SFI
203

 viser, at kvindernes og mændenes forskellige placering inden for 

sektorer/brancher kan have en afgørende påvirkning, når det gælder tilbagetrækning af 

arbejdsmarkedet. Idet langt det fleste af kvinderne er ansat i den offentlige sektor frem for den 

private sektor, kan mænds og kvinders forskellige placering på sektorer umiddelbart ikke 

forklare kvindernes tidligere tilbagetrækning af arbejdsmarkedet end mændene. 

 

For mænd ansat i finansiering, forretningsservice, offentlige og private tjenester, forventes der, at 

de trækker sig senere ud af arbejdsmarkedet. For kvinder spiller branchetilhørsforhold 

umiddelbart ingen rolle. Endvidere viser analysen, at jo flere timer mænd og kvinder arbejder og 

jo højere indkomst de har, jo senere trækker de sig ud af arbejdsmarkedet. Betydning af 

arbejdstid kan være, at de kvinder, som arbejder på deltid umiddelbart vægter familielivet højere 

og det er de kvinder, som trækker sig hurtigere ud af arbejdsmarkedet. Umiddelbart kan en anden 

årsag være, at kvinder er ofte i de jobs, hvor der tilbydes deltidsstillinger i forhold til mænd. For 

nogles vedkommende er dem som arbejder mest er dem, som er de mest karrieremindede, som 

vægter jobbet højt og i den forbindelse ikke ønsker, at trække sig ud af arbejdsmarkedet, så snart 

der er mulighed for det.
204

 De højtlønnede kan være dem, som oplever en større 

indtægtsnedgang, hvis de vælger at trække sig tidlig ud af arbejdsmarkedet. Idet kvinder 

umiddelbart tjener mindre end mænd, kan forskelle på arbejdstid og indkomst også være en årsag 

til, at kvinder trækker sig tidligere ud af arbejdsmarkedet. 

 

Analysen viser endvidere, at både mænd og kvinder er påvirket af at have fysisk krævende 

arbejde. Det gælder for begge køn, at ved fysisk krævende arbejde forventes der, at de trækker 

sig tidligere af arbejdsmarkedet. Som tidligere nævnt er der flest kvinder ansat i det kommunale 

for eksempel ansat på det sociale- og sundsområdet. Idet mange kvinder har fysisk krævende 

arbejde, kan det også være forklaringen på kvinders tidligere tilbagetrækning af arbejdsmarkedet. 
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Derudover viser analysen, at mænd og kvinder, som kan tilrettelægge deres eget arbejde, bliver 

der forventet, at der trækker sig senere ud af arbejdsmarkedet. Autonomi på arbejdspladsen 

fremmer lysten til at forlænge arbejdslivet.
205
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3.3 Mulige årsager til lønforskellen 

Som det blev konkluderet i afsnit 3.1, så har Beskæftigelsesministeriet umiddelbart anvendt det 

standardberegnet time- og/eller månedsfortjeneste som lønbegreb ved udarbejdelse af 

lønstatistikken. I statistikken er der ikke foretaget en opdeling af kvinder og mænd indenfor de 

samme brancher og med de samme ansættelsesvilkår. Dermed giver statistikken ikke en 

retvisende billede af løngabet mellem kvinder og mænd. For at få et realistisk løngab mellem 

kvinder og mænd bliver man nødt til at sammenligne timelønnen for kvinder og mænd indenfor 

den samme arbejdsfunktion, sektor og branche, da mænd og kvinder på det danske 

arbejdsmarked har uens arbejdsmønster.  

Da mænd og kvinder vælger udpræget kønstraditionelt, har dette medført at det danske 

arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. Der er dermed en række fag, hvor det ene køn er stærkt 

underrepræsenteret. Der er god grund til at antage, at kønnet har en betydning, når unge vejledes 

i at træffe et valg om uddannelse og erhverv. En bestemt uddannelse eller jobfunktion forbindes 

mere med det ene køn end med det andet, og man kan derfor tale om ”det kønsmærkede 

arbejde”.
206

 Opfattelsen af arbejdets kønsmærke får også en betydning for, hvilke døre der åbnes, 

og hvilke der forbliver lukkede i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet. Antagelsen 

stemmer i overens med statistikken om kønnenes ledighed fordelt i a-kasserne i afsnit 3.2.3. 

Statistikken illustrerer, at mændene har en højere ledighedsprocent i kvindefagsdominerede a-

kasser, mens kvinder har en højere ledighed i mandefagsdominerende a-kasser. 

 

Som nævnt i afsnit 3.2.3, så uddanner kvinderne sig på forskellige uddannelsesniveauer, men 

indenfor social-, sundhed-, undervisning- og kontorområdet. Dermed bliver kvinderne også 

oftest ansat i den offentlige sektor, mens mændene oftest bliver ansat i den private sektor, da 

mændene uddanner sig inden for de såkaldte håndværkerfag også på forskellige 

uddannelsesniveauer. Dette medfører, at de fleste kvinder primært udbyder deres arbejdskraft til 

offentlige arbejdsgivere mens mænd udbyder deres arbejdskraft til de private arbejdsgivere jf. 

afsnit 3.2.4. Hermed opstår den horisontale kønsopdeling. 
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Arbejdsgivernes efterspørgsel efter bestemte type af arbejdskraft har også en betydning for 

lønforskellen. To forhold kan her nævnes; statistisk diskrimination og arbejdsgivernes 

forestillinger om den ideelle arbejdskraft.
207

 

 

A) Statistisk diskrimination 

Statistisk diskrimination består i, at arbejdsgiveren (som udgangspunkt) for valg af en ny 

medarbejder bruger sine forventninger til og opfattelser af, hvad for eksempel kvinder og mænd 

er gode til. Forventningerne samt opfattelserne er dannet på baggrund af andres eller egne 

tidligere erfaringer med forskellige gruppe mennesker. Denne “gennemsnitlige” viden om 

forskellige gruppe mennesker kan betyde, at arbejdsgiveren til et job ikke ønsker at ansætte en 

person fra en bestemt gruppe. Dette kan være en kvinde, en mand, en ung, en ældre eller evt. en 

person med anden etnisk herkomst end dansk, man ikke ønsker at have som sin arbejdskraft. Den 

statistiske diskrimination kan selvfølgelig også være kombineret med reelle fordomme mod 

beskæftigelse af bestemte grupper.
208

 

 

B) Arbejdsgiverens forestilling om den ideelle arbejdskraft 

Arbejdsgiverens forestilling om, hvem der er den ideelle arbejdskraft til jobbet har også en stor 

betydning for efterspørgselssiden. Her kan de to køn typisk tillægges nogle stereotype 

kompetencer som for eksempel teknisk snilde eller empatiske evner, som matcher de uformelle 

og formelle kompetencer, der kan ligge i jobbet. I mange år er kvinder blevet betragtet som 

havende et naturligt omsorgsgen, der har gjort dem til den ideelle arbejdskraft i omsorgssektoren. 

I nogle tilfælde har man endda ment, at de kompetencer, som kvinder kunne levere på 

arbejdsmarkedet var medfødte kompetencer, som arbejdsgiveren derfor ikke har behøvet at 

betale ekstra for.
 209
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Arbejdsgivernes efterspørgsel efter en bestemt arbejdskraft får dermed en også stor betydning 

for, hvilke arbejdsvilkår arbejdsgiverne tilbyder, og dermed også for, hvem der søger jobbene. På 

den måde bliver ringen sluttet med et kønsopdelt arbejdsmarked som resultat.
210

 

Der er processer på arbejdspladsniveau, der bidrager til kønsarbejdsdelingen. Der er processer, 

der fører til, at kvinder og mænd, der som udgangspunkt har samme uddannelse og er ansat på 

den samme arbejdsplads, alligevel i løbet af nogle år ender med forskellige arbejdsopgaver og 

forskellige muligheder på baggrund af deres køn. Denne proces sker glidende og umærkeligt og 

bliver derfor kaldt for ”den glidende kønsarbejdsdeling”. Det er dermed processer, som vi alle er 

en del af, og som er medvirkende til, at vi vedvarende har et kønsopdelt arbejdsmarked.  

 

De forventninger, som ledelsen og kollegaerne samt kvinder og mænd har til sig selv og til 

hinanden på arbejdspladsen, er af stor betydning. Mennesket har nogle meget fasttømrede 

forestillinger om de to køns ansvarsområder i forbindelse med familien, og de er meget 

traditionelle. Det forventes for eksempel, at kvinder tager sig af den praktiske og 

følelsesmæssige omsorg for familien, mens mænd primært forventes at tage sig af forsørgelsen. 

Virkeligheden svarer nødvendigvis ikke til dette, men forestillingerne påvirker forventningen til 

kvinder og mænd ageren på arbejdspladsen. 

 

Det forventes, at kvinder foretrækker et job med faste arbejdstimer og med forudsigelighed, 

således at de for eksempel kan hente deres børn fra dagsinstitutionerne, mens mænd foretrækker 

job, hvor det er muligt at få en høj indkomst. Med høj indkomst medfører der typisk lange 

arbejdsdage og masser af uforudsigeligheder.  

 

Kollegaer og ledelsen tildeler for det andet kvinder og mænd helt forskellige egenskaber i 

forbindelse med arbejdsopgaverne. Dette får konsekvenser, når arbejdsopgaverne bliver fordelt. 

Kvinder opfattes som samlende og sociale, mens mænd opfattes som personer, der er til mekanik 

og teknik. Kvinder opfattes som personer, der trives bedst med rutine- og driftsopgaver, mens 

mænd opfattes som værende glade for udviklingsopgaver. Det antages for kvinder, at kunne lide 
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arbejdsopgaver, der kræver nusseri og sans for detaljen, mens mænd i højere grad antages at 

være til store maskiner og fysiske bedrifter. 
211

 

 

Når forventningerne til de to køns adfærd i forhold til familien og i forhold til arbejdsopgaverne 

kobles, har vi hermed muligvis en årsag til den horisontale kønsopdeling. Forventningerne til 

kønnene implementeres nemlig i de forskellige arbejdsvilkår, arbejdsopgaver samt stillinger og 

hermed forskellige lønninger. Dermed opnår mænd og kvinder ikke de samme arbejdsopgaver 

samt stillinger, selvom de har det samme udgangspunkt.
212

 

 

Afsnit 3.2.5 illustrerer, at kvinder har en lavere lønnet arbejdsuge end mænd. Kvindernes mindre 

ugentlige arbejdstid skyldes i høj grad familielivet. Antallet af børn påvirker arbejdstiden. 

Kvinders arbejdstid falder typisk med antallet af børn – dog synes denne sammenhæng kun at 

gælde for kvinder med 2 eller flere børn.
213

 Arbejdsdagen kommer til at bestå både af lønnet 

erhvervsarbejde og af ulønnet husarbejde. Fra gammel tid har husarbejde og børnepasning været 

kvindernes domæne. Idet kvinderne er blevet mere aktive på arbejdsmarkedet, så er mændene 

også blevet mere aktive i familierne. Selvom arbejdsdelingen i hjemmet i dag er mere fordelt end 

tidligere, så laver kvinder stadig mest derhjemme.  

 

En tidsanvendelsesundersøgelse tilbage fra 2001 viste, at kvinder brugte cirka en time mere om 

dagen på husligt arbejde (inkl. børnepasning).
214

 Dette svarer til cirka 7 timer mere om ugen. Ser 

man nu på den samlede arbejdstid, lønnet og ulønnet arbejde (huslige), så arbejder danske 

kvinder og mænd altså lige meget. 

 

En ting er antallet af timer, der bruges på husarbejde og lønnet erhvervsarbejde, en anden ting er 

karakteren af de specifikke arbejdsopgaver, der er tildelt kvinder og mænd. Nogle opgaver er 

mere fleksible end andre, hvilket har betydning for, hvor bundet man er af arbejdsopgaverne. Der 

er forskel på, om du har til opgave at udføre havearbejde eller vaske tøj, hvilket kan gøres på alle 

tidspunkter af døgnet og på alle ugens dage, eller at aflevere/hente børnene fra daginstitutionen 
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eller lave aftensmad, som kun kan gøres på et bestemt tidspunkt på dagen (regelmæssige 

opgaver).
215

 

 

Den første type opgave har ingen direkte betydning for lønnet erhvervsarbejde, mens den anden 

type opgave, at medarbejderen skal gå på et bestemt tidspunkt har en stor betydning, da den type 

opgaver er med til at formindske fleksibiliteten
216

 på arbejdspladsen (det er ikke let at blive en 

ekstra time på jobbet, hvis børnehaven lukker lige om lidt).  

 

Fleksibilitet opfattes oftest som et gode, men det er vigtigt at huske, at fleksibiliteten går begge 

veje. En ting er, at medarbejderen selv kan vælge at gå lidt før i dag mod at blive lidt længere tid 

i morgen. En anden ting er, at arbejdsgiveren skal have mulighed for at bede en om at blive 

nogle timer ekstra for at gøre et stykke arbejde færdigt. Da hovedansvaret for, at familiens 

dagligdag skal fungere, såsom planlægning af indkøb og andet husarbejde, primært ligger hos 

kvinden, så foretrækker kvinder et job med mindre uforudsigeligheder. Dette medfører, at 

arbejdsgiveren ikke med kort varsel kan variere arbejdstiden. Kvinderne bliver dermed mindre 

fleksible på arbejdspladsen end mænd. Dette resulterer i, at mænd oftest sammenlignet med 

kvinder beskæftiger stillinger for eksempel. lederstillinger
217

, hvor fleksibiliteten skal kunne gå 

begge veje
218

; hvor både medarbejderen og arbejdsgiveren har mulighed for at variere 

arbejdstiden/arbejdsopgaver med kort varsel. Hermed opstår den vertikale kønsopdeling. 

Ledelsesansvar giver oftest mere i løn og hvis mænd i højere grad end kvinder er i job med 

ledelsesansvar, så bidrager dette til løngabet. 

 

Der er stor forskel i mønsteret blandt kønnene, når det gælder afholdelse af barsel samt orlov og 

dermed kan dette være endnu en årsag til lønforskellen. Kvindernes barselsperiode er på 14 uger 

efter fødslen (og 4 uger før fødslen), hvorimod mænd har ret til 2 uger. Kvinden er dermed, 

sammenlignet med manden mindst 7 gange mere fraværende i forbindelse med et barns fødsel. 

Ser vi på orlov som er en periode på 32 uger, er det kvinden, der har den største andel (92,8 

procent) og dermed er hun igen mere fraværende på arbejdspladsen end manden.   
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Da det offentlige arbejdsmarked primært ser kvinden som den ideelle arbejdskraft, er 

arbejdsvilkårene også indrettet herefter. Det offentlige arbejdsmarked giver for eksempel gode 

vilkår under barsel, som gør det attraktivt for de ansatte at tage den fulde barsel, mens det private 

arbejdsmarked for eksempel har gode lønforhold, som gør det mindre attraktivt at tage barsel.
219

 

I familien bliver det derfor hurtigt besluttet, at kvinden - der er offentligt ansat - tager 

barselsorloven, mens manden - der er privatansat - tager sig af forsørgelsen. Som konsekvens af 

barselsfraværet, så har mænd mere erhvervserfaring end kvinder. Dette skal ses i lyset af, at 

kvinder i lidt mindre omfang er på arbejdsmarkedet end mænd, som følge af dette fravær.
220

  

Kvinder er i gennemsnit væk fra arbejdspladsen i 9 måneder i forbindelse med et barns fødsel, 

mens mænd er fraværende i mindre end en måned. Hver kvinde får i gennemsnit cirka to børn og 

dermed kan det statistisk konstatere, at hun i alt er fraværende fra arbejdsmarkedet i cirka 2 år i 

forbindelse med børnenes fødsler, mens mandens tilsvarende fravær er cirka 1 måned.  

 

Barselsorloven har en indflydelse på pensionsindbetalingerne. De penge, der indbetales tidligt i 

arbejdslivet, trækker også de største renter. Dermed har det negative økonomiske konsekvenser 

for kvindernes pensionsopsparing at tage en meget lang barselsorlov. 

 

Det kønsopdelte arbejdsmarked er en af årsagerne til kvindernes tidlige tilbagetrækning af 

arbejdsmarkedet end mændene. Uddannelse har også en afgørende rolle, idet det kvinder og 

mænd placerer sig på arbejdsmarkedet afhængig af, hvilken uddannelse de har. Typisk er de 

lavtuddannede meget ledige og har dermed mere fysisk krævende arbejde. Derimod arbejder de 

højtuddannede flere timer om ugen og dermed har de en højere indkomst, samt har de større 

mulighed for at tilrettelægge deres eget arbejde. Umiddelbart kan kvindernes 

tilbagetrækningsadfærd formindskes på kort sigt ved begrænsning af de fysiske jobkrav eller en 

forøgelse af kvindernes indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.
221
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En undersøgelse foretaget for beskæftigelsesministeriet
222

 illustrerer, at kvinder generelt tjener 

mindre som følge af, at de bliver mødre, hvorimod det modsatte gør sig gældende for mænd. 

Resultaterne varierer dog noget med lønbegreber, uddannelse og sektor. Afhængigt af 

lønbegrebet tjener mødre i gennemsnit 2 – 5 procent mindre end tilsvarende ikke-mødre. Mødre 

oplever en børnestraf. Mænd tjener derimod mellem 2 og 6 procent mere i timen. Fædre oplever 

derimod en børnepræmie. Forklaring er, at forældre ”investerer” mere (eller mindre) tid og 

energi på hjemmefronten og er tilsvarende mindre (eller mere) produktive på arbejdsmarkedet. 

Det kan således være et udtryk for, at mænd i parforhold påtager sig et større forsørgeransvar, 

mens kvinder i højere grad påtager sig ansvaret for familien. 

 

Målt på uddannelseslængde er det for eksempel oftest de mest attraktive mænd, der er fædre, og 

det kan umiddelbart skyldes, at man som forældre tilegner sig evner, der også er gunstige på 

arbejdsmarkedet. Hvis en medarbejder aflønnes i overensstemmelse med sine kvalifikationer, vil 

det være medvirkende til, at forældre og ikke-forældre ikke tjener det samme. 

 

En forklaring til kvindernes lave løn kunne være, at man som mor har andre præferencer for 

arbejdsforhold end ikke-mødre. Det kunne dreje sig om præferencer for uplanlagt overarbejde 

eller sene/tidlige møder og lignende, som tidligere nævnt. For at undgå arbejdsforhold, der 

vanskeliggør balancen mellem familie- og arbejdsliv, accepterer mødre muligvis et job med en 

lavere aflønning end ikke-mødre. Yderligere så kunne forhandlingspositionen ved lønsamtalerne 

være en forklaring. Truslen om opsigelse fra arbejdstagers side er simpelthen mindre troværdig, 

fordi forældre ofte har større omkostninger ved at skifte job og potentielt skulle flytte end ikke-

forældre; det har ikke kun konsekvenser for arbejdstageren, men også for barnets tilknytning til 

institutionen, skolen samt det sociale netværk. 

 

En anden årsag til lønforskellen kunne være sygefravær. Statistikken jf. afsnit 3.2. 6 illustrerer, at 

kvinder har større sygefravær end mænd. Sygefravær formindsker antal arbejdsdage og kan 

dermed have en indflydelse på fastsætningen af lønnen. Afsnit 3.2.7 illustrerer også, at kvinder 

afholder flere barns sygedag end mænd.  Dette kan skyldes, at kønsarbejdsdelingen både i 

familien og på arbejdsmarkedet er forskellige og har dermed en indflydelse. Kvinder og mænd 
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har forskellige præferencer, således at, mænd i højere grad end kvinder har forsørgerpræferencer, 

mens kvinder i højere grad end mænd har omsorgspræferencer. Samfundet er stadig præget af 

kønsstereotype forventninger til, hvorledes en rigtig kvinde/mor opfører sig og, hvordan en rigtig 

mand/far opfører sig. Den rigtige kvinde/mor skal nemlig tage sig af sit hjem og sine børn, mens 

en rigtig mand skal forsørge sin familie. Dette medfører, at disse kønsstereotype forventninger 

har en afgørende betydning for arbejdsmarkedet. I og med, at en rigtig kvinde/mor tager sig af sit 

barn, betyder det også, at det er ofte moderen, som bliver fraværende på grund af barns sygdom i 

forhold til manden.
223

  

Imidlertid må man sige, at ved indgåelse af en aftale om ansættelse, aftaler man en løn samt en 

arbejdstid. Man aftaler derimod ikke fravær. Fraværet vil først kunne vise sig efterfølgende, da 

det netop er det ”uplanlagte” fravær, såsom barsel, orlov, sygefravær og barns sygedag, der er 

omfattet af løn under fravær. Arbejdsgivere i de forskellige sektorer antager oftest, at en kvinde 

vil have et bestemt fraværsmønster, baseret på statistiske observationer af kvinder generelt, og 

derfor sker der en kompensation ved at give hende en lavere løn på grund af hendes forventede 

fremtidige adfærd/fravær (statistisk diskrimination). Dette forklarer, hvorfor det lige netop er alle 

de steder, hvor kvinder arbejder, at lønnen systematisk er lavere, end der hvor mændene 

arbejder.  
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3.4 Delkonklusion 

Ud fra den ovenstående analyse kan der vurderes, at Beskæftigelsesministeriet kan have anvendt 

standardberegnet time- og/eller månedsfortjeneste som lønbegreb i deres ligelønsstatistik. 

Lønstatistikken for standardberegnet time- og/eller månedsfortjeneste viser et løngab på cirka 18 

procent mellem kvinder og mænd. Beskæftigelsesministeriets løngab giver dog ikke et 

retvisende billede, idet der i statistikken ikke er opdelt i de forskellige arbejdsfunktioner, sektor 

samt branche. Der er umiddelbart foretaget en general lønstatisk, hvilket ikke bør anvendes til at 

belyse lønforskelle mellem kvinder og mænd. 

 

Lønmæssige lønforskelle skyldes forskellen mellem mænd og kvinder for eksempel. forskelle i 

uddannelse, sektor, arbejdsområde, arbejdstid, anciennitet/erfaring og fleksibilitet på 

arbejdspladsen.  Selvom disse uligheder er systematisk knyttet til køn, er der ikke nødvendigvis 

tale om kønsdiskrimination. Dermed er lønforskellen på den omtalt 17-21 procent
224

 for kvinder 

og mænd dog ikke nødvendigvis i modstrid med ligelønsloven (del 2), da køn ikke er en direkte 

årsag til lønforskellen. 

 

Den lønstatistisk opgørelse i afsnit 3.1, der illustrerer en lønforskel mellem kvinder og mænd på 

18 procent afslører således ikke nødvendigvis et ligelønsproblem, da anvendte statistiske 

beskrivelser i afsnit 3.2 belyser faktiske forskelle i mænd og kvinders arbejdsmønster, der har en 

indflydelse på lønningerne for mænd og kvinder. 

 

De fundne årsager til lønforskellen mellem mænd og kvinder er følgende: 

 Brug af lønbegrebet standardiseret timefortjeneste uden opdeling i arbejdsfunktion, 

branche og sektor. 

 Horisontal kønsopdeling 

 Vertikal kønsopdeling  

 Statistisk diskrimination 

 Arbejdsgiverens forestilling om den ideelle arbejdskraft 

 Glidende kønsarbejdsdeling 

 Fravær 
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Del 4 - Integreret analyse 

Det blev konkluderet i den juridiske analyse (del 2), at ligelønsloven ikke er klar og præcis. 

Dette betyder, at der er behov for en revision af ligelønsloven. Der er behov for et brugbart 

redskab således, at det bliver nemmere for arbejdsgiverne at gennemskue, hvornår der skal ydes 

ligeløn blandt kønnene. Yderligere blev der i den økonomiske analyse (del 3) anbefalet et 

lønbegreb, der muligvis skal anvendes til udarbejdelse af lønstatistikker, samt blev lønforskellen 

mellem mænd og kvinder begrundet ved hjælp af faktorer, der illustrerede kønnenes tilknytning 

og arbejdsmønster på arbejdsmarkedet. 

Der vil i det følgende blive belyst, hvilke mulige tiltage, der kan sikre ligeløn samt formindske 

lønforskellen mellem kvinder og mænd. 

4.1. Forbedring af ligelønsloven 

4.1.1 Præcisering af begrebet, samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi  

Den nuværende ligelønslov er ikke et brugbart redskab for arbejdsgiverne. Ifølge ligelønslovens 

bestemmelse vedrørende arbejdets værdi, jf. § 1, stk. 2 skal en arbejdsgiver yde kvinder og 

mænd lige løn for alle lønelementer og lønvilkår for samme arbejde eller arbejde, der tillægges 

samme værdi. Det fremgår endvidere af ligelønsloven § 1, stk. 3, at bedømmelsen af arbejdets 

værdi skal foretages ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante 

faktorer. Der fremgår dog intet om, hvad kriteriet helhedsvurderingen indebærer. Idet 

arbejdsgiverne ikke er fageksperter indenfor ansættelsesretten, kan det være indviklet og svært 

for disse at vide, hvad der egentlig ligger bag begrebet helhedsvurdering. Efter vore vurdering 

bør ligelønslovens § 1, stk. 2 og 3 ændres, da det ikke vides, hvad der egentlig forstås ved 

arbejde af samme værdi og hvilke kriterier, der skal tillægges vægt ved helhedsvurderingen.  

 

Der tages i det nedenstående udgangspunkt i et lovforslag
225

, som umiddelbart vil forbedre 

ligelønslovens bestemmelser vedrørende arbejdets værdi. 

 

Lovforslag til ligelønsloven § 1, stk. 3: 
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”Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante 

kvalifikationer og andre relevante faktorer. Til vurdering af, om arbejdstagere varetager samme 

arbejde eller arbejde af samme værdi, bør det fastslås, hvorvidt disse arbejdstagere kan anses 

for at være i sammenlignelige situationer under hensyntagen til en række faktorer, blandt andet 

arbejdets krav til kundskaber, færdigheder, fysisk og psykisk anstrengelse og ansvar.”  

 

Dette lovforslag præciserer, at ved bedømmelsen af, hvorvidt arbejdstagerne udfører samme 

arbejde eller arbejde af samme værdi, skal disse være i en sammenlignelig situation. Ved 

sammenlignelig situation menes der arbejdets krav, kundskaber, færdigheder, fysisk og psykisk 

anstrengelse. 

 

Der bør i bemærkningerne til loven præciseres, hvad der egentlig forstås ved arbejdets krav, 

færdigheder, fysisk og psykisk anstrengelse og ansvar. Endvidere bør det også fremgå af 

lovbemærkningerne, at anciennitet og erfaring også er et af de forhold, som medtages i 

helhedsvurderingen. De ovenstående forhold skal uddybes i bemærkningerne til loven for at 

undgå tvivl om forståelsen af begreberne. Forholdene er analyseret i den juridiske analyse i 

afsnittene 2.4.1.1- 2.4.1.5. Det bør inden ansættelsens påbegyndelse udarbejdes ex ante kriterier, 

der skal lægges til grund for lønfastsættelsen. Det vil medføre gennemsigtighed samt klarhed for 

begge parter. 

 

En anden problematik er - som nævnt i afsnit 3.3 - at ansatte i kvindedominerende fag har bedre 

vilkår, såsom barsel, men dog ikke høje lønninger i forhold ansatte i mandedominerende fag. For 

undgå dette bør der i ligelønsloven fremgå, at kvindedominerende og mandedominerede 

jobfunktioner kan sammenlignes. Desuden bør det også fremgå, at forskellig markedsværdi ikke 

kan begrunde, at kvindedominerende fagområder tillægges mindre værdi end 

mandedominerende fagområder.  

4.1.2 Fastlægge arbejdsgiverbegrebet 

I nogen tilfælde har ingen af det modsatte køn nogen at sammenligne sig med inden for den 

samme medarbejdergruppe. Retten til ligeløn for kvinder og mænd gælder, når de udfører samme 

arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, jf. ligelønslovens § 1, stk. 2, så længe disse 

stammer fra den samme arbejdsgiver, selvom de tilhører forskellige fag. Dette princip kaldes for 

en og samme kilde, som nævnt i afsnit 2.5.2. Dette princip bygger på, at ligelønsprincippet også 
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gælder, når lønvilkårene stammer fra den samme arbejdsgiver eller overenskomst. Princippet er 

dog ikke blevet tydeliggjort i ligelønsloven, idet arbejdsgiverbegrebet ikke er defineret i 

ligelønsloven. Derfor skal dette princip medtages i ligelønsloven.  

Der bør i ligelønsloven udarbejdes en bestemmelse, som præciserer, hvem man egentlig anser 

som arbejdsgiver, idet det umiddelbart vil medføre en retfærdig lønsammenligning af arbejde af 

samme værdi. For ansatte i større koncerner på det private arbejdsmarked kan det være 

vanskeligt at vurdere, hvorvidt det er koncernen som er arbejdsgiveren eller om det en af 

koncernens afdelinger.  

Idet det danske arbejdsmarked er kønsopdelt vil kvinder og mænd med arbejde af samme værdi 

typisk have fysisk adskilte arbejdspladser. Det mest hensigtsmæssige vil umiddelbart være, at 

begrebet arbejdsgiver formuleres så bredt som muligt. Eksempelvis kunne alle institutioner i en 

kommune have den samme arbejdsgiver og på det private arbejdsmarked kunne eksempelvis 

koncernen være arbejdsgiveren. I modsat fald vil det afskære medarbejdere retten til at påberåbe 

sig ligeløn for arbejde af samme værdi. 

I bestemmelsen bør det præciseres, at ligelønsprincippet også gælder, selvom arbejdstageren 

tilhører et andet fag eller hvis medarbejdernes løn er reguleret i forskellige kollektive 

overenskomster. 

Der kan hermed konkluderes, at der i ligelønsloven bør fremgå en ny bestemmelse, som 

omhandler, hvem der kan anses som arbejdsgiver. Arbejdsgiverbegrebet bør defineres så bredt 

som muligt, idet ligelønskravet samt vurdering af ligeløn for samme arbejde på tværs af fag, 

overenskomster og fysisk adskilte arbejdspladser, kan styrkes. 

4.1.3 Ændring af bevisbyrdereglerne 

Som bevisbyrdereglerne er i øjeblikket, så skal den medarbejder, som føler sig krænket i forhold 

til ligelønsloven påvise faktiske omstændigheder, som giver anledninger til at formode, at der er 

udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, jf. ligelønsloven § 6, stk. 2, hvor det herefter er 

modparten, der skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Det er hermed 

ikke medarbejderen, som har den fulde bevisbyrde.  

Der bør i ligelønsloven ske en præcisering af gældende ret, så arbejdstagerne ikke accepterer en 

større andel af bevisbyrden end de egentlige behøver.  Arbejdstagersiden har ikke den fulde 
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bevisbyrde for, at der foreligger arbejde af samme værdi. Arbejdstageren skal derfor ikke bevise, 

at der ikke er tale om arbejde af samme værdi. Det er derfor arbejdsgiveren, der må løfte 

bevisbyrden for, at ligelønsprincippet er overholdt samt bærer risikoen i tilfælde af bevistvivl. 

Derfor er det vigtigt at præcisere begrebet, arbejde af samme værdi, så arbejdsgiveren på forhånd 

ved, hvilke forhold arbejdsgiveren kan og ikke kan påberåbe sig som argument for, at arbejdet 

ikke har samme værdi og derfor ikke behøver at yde ligeløn.
226

 

For at gøre ligelønsloven mere fleksibel og lettere at videreudvikle med tiden, kunne det 

overvejes at indføre en bemyndigelse i ligelønsloven til beskæftigelsesministeren til at fastsætte 

nærmere regler om ligeløn, herunder begreberne, samme værdi, helhedsvurdering, arbejdsgiver 

og bevisbyrde.  
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4.2 Forbedring af lønstatistikkerne  

Ligelønsloven kan kun blive overholdt, hvis der vides, hvad ens mandlige og kvindelige kolleger 

får i løn. Der skal være en reel mulighed for at kontrollere om ligelønsloven bliver overholdt 

eller ej. Ligelønsstatistikkerne er derfor det bedste redskab til at sikre den nødvendige 

gennemsigtighed.  

 

Som det er i dag (2012) skal alle arbejdsgivere med mindst 35 ansatte hvert år udarbejde en 

kønsopdelt lønstatistik for grupper med mindst 10 personer af hvert køn opgjort efter DISCO-

kode
227

, jf. ligelønsloven § 5 a. Formålet med dette er at forbedre synligheden af kvinder og 

mænds løn og dermed styrke ligelønsarbejdet. Grænsen burde sættes ned til 3-5 personer af hvert 

køn. Dette vil medføre, at lønstatistikkerne bliver mere omfattende samt vil disse give et mere 

realistisk billede af lønforholdene for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.  

 

Som vi har set i den juridiske analyse og den økonomiske analyse er løn ikke bare løn. I de 

sammenhænge, hvori der indgår tal og statistikker, skal man især være opmærksomme på, 

hvordan disse er udarbejdet.  

 

Som nævnt i afsnit 3.1 behandles to lønbegreber: fortjeneste pr. præsteret time og 

standardberegnet timefortjeneste. Arbejdsgiveren vil ofte være interesseret i at anvende 

fortjeneste pr. præsteret time, da ved anvendelsen af dette begreb kan der sammenlignes værdien 

af de forskellige ansættelsesvilkår. På arbejdstagerens side vil man ikke være glad for at anvende 

dette begreb, da begrebet ikke tager hensyn til kvindernes højere fravær end mænd på grund af 

orlov samt pasning af syge børn.  

 

Lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret time gør kvindernes timeløn kunstigt høj, da antallet af 

præsteret timer bliver mindre grundet fraværet. Den kunstige høje timeløn for kvinder medfører, 
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at lønforskellen mellem kvinder og mænd ”ser” ud til at være mindre end den reelt er
228

, se 

eventuelt figur 1 og 2 i afsnit 3.1. 

I nedenstående figur 21 gives et eksempel: 

 

Figur 21: Fortjeneste pr. præsteret time for medarbejdere med og uden fravær.  

 

Kilde: Lønkommissionen
229

 

 

Ved udarbejdelse af lønstatistikker bør der derfor anvendes et kønsneutralt lønbegreb, når man 

sammenligner mænd og kvinders løn. Ligeledes skal dette implementeres i ligelønsloven.  

4.2.1 Hvilket lønbegreb skal anvendes  

Når der udarbejdes en ansættelseskontrakt, hvori medarbejderens løn – og ansættelsesvilkår er 

reguleret tager man normalt ikke hensyn til medarbejderens fremtidige fravær. Med andre ord, så 

aftaler man ikke medarbejderens fravær, men det er noget som viser sig efterfølgende. Men 

hvilket lønbegreb skal så anvendes, så vi kommer så tæt på den aftalte løn som muligt jf. den 

juridiske løndefinition? Det vil uddybes nærmere i det følgende.  

Som nævnt i del 3, den økonomiske analyse, så tager fortjeneste pr. præsteret time ikke kun 

udgangspunkt i den aftalte løn, men også i forhold til fraværstimer. Hvis en arbejdsgiver på 

forhånd antager, at den kvindelige medarbejder vil have et højt fravær på grund af sygdom, 

barsel og barn sygdom og dermed giver hende en lavere løn, så vil der umiddelbart være tale om 

                                                           
228

 Der skal gøres opmærksom på at refusion - som arbejdsgiver modtager ved barsel og sygdom - ikke er indregnet i 
lønbegrebet. Hvis timelønnen skulle udtrykke arbejdsgivernes reale omkostninger, så burde refusionerne modregnes, hvorved 
kvindernes fortjeneste pr. præsteret time ville falde. 
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 Køn, værdi og ligeløn-Idékatalog til lovforbedringer af 3F, FOA, Finansforbundet, HK, Dansk Magisterforening, 
Sundhedskartellet og Kvinderådet, 2012, side 12. 
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statistisk diskrimination. 
230

 De to nævnte lønbegreber tager ikke udgangspunkt i den aftalte løn 

mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Den tager derimod udgangspunkt i den fremtidige løn, 

det vil sige både overtidsbetalingen og betalingen for fraværet. I og med, at fortjeneste pr. 

præsteret time ikke tager udgangspunkt i den faktiske aftalte arbejdstid og løn, så kan begreberne 

ikke anvendes med henblik på at få en realistisk statistisk sammenligning af kvindernes og 

mændenes løn. 

Lønbegrebet, fortjeneste pr. præsteret time er heller ikke det samme som ligelønsreglernes 

lønbegreb. Dermed kan dette lønbegreb umiddelbart ikke bruges til at påvise lønforskelle i en 

eventuel ligelønssag, fordi der i sagen skal tages hensyn til langt flere lønelementer, og disse skal 

vurderes hver for sig, jf. præceptivitetsprincippet i afsnit 2.6.1.  Det er ikke tilstrækkeligt, at der 

ud fra en samlet vurdering bliver bedømt, hvorledes kvinder og mænd bliver lønmæssig 

forskelsbehandlet. EU-retlige regler samt danske regler kræver nemlig ligeløn for hvert enkelt 

lønelement bedømt hver for sig.  Løngabet bliver således gjort synligt ved at 

præceptivitetsprincippet respekteres samt, at der ikke sker en tilsløring af løngabet gennem 

samlede vurderinger.
231

 

Den standardiserede timefortjeneste er det lønbegreb, som kommet tættest på den aftalte løn 

mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, idet den tager udgangspunkt i fortjenesten fratrukket 

betaling for fraværet og overtidstimer. Dette lønbegreb vil være anbefalelsesværdigt. I og med, at 

det ikke er alle medarbejdere, som er fuldtidsbeskæftiget, vælger vi ikke at anvende 

standardiseret månedsfortjeneste, som lønbegreb, men i stedet anvendes der den standardiserede 

timefortjeneste. Dog skal præceptivitetsprincippet stadig respekteres. 

Som nævnt tidligere anvendes DISCO-koden for arbejdsfunktionen, som virksomheder skal 

tildele hver medarbejder, når de indberetter lønoplysninger til Danmarks Statistik. Denne kode 

bliver brugt til at foretage lønsammenligninger. Statistikken er imidlertid tænkt som et værktøj 

for virksomheder og ikke et værktøj til brug for kontrol med ligelønslovens overholdelse. Derfor 

er det vigtigt, at være opmærksom på, at der ikke kan overføres konklusioner fra koden direkte 

til spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger samme arbejde. Det forhold, at to personer har den 

samme DISCO-kode, er ikke ensbetydende med, at de udfører samme arbejde i ligelønslovens 
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forstand. Det faktum, at de har forskellige koder betyder således heller ikke, at det kan 

udelukkes, at de udfører arbejde af samme værdi.
232

 I den reale verden bør anvendelsen af 

DISCO-kode tilnærme sig det juridiske begreb, samme arbejde eller arbejde af samme værdi. 

Dermed har de lønstatistiske generelle forklaringer på lønforskelle i afsnit 3.3 ikke noget med 

lovligheden i forhold til ligelønsloven at gøre.  

4.3 Øremærket orlov til fædre 

Faktum er - som statistikken i figur 15 illustrerer - at ikke ret mange danske mænd benytter sig af 

muligheden for at tage en lang orlov. Måske skyldes dette, at orloven påvirker karrieren. Derfor 

vælger mange mænd det fra, mens kvinderne ikke har noget valg og tager dermed størstedelen af 

orloven. Dette medfører, at kvindernes løn i højere grad er påvirket negativt i forbindelse med 

afholdelse af orlov. 

 

Ifølge barselsloven har fædrene en individuel ret til 2 ugers fædreorlov og en selvstændig ret - på 

linje med mødrene - til 32 ugers forældreorlov. Øremærket orlov kunne være en væsentlig nøgle 

til at mindske løngabet mellem kvinder og mænd. Derfor bør reglerne om orloven ændres 

således, at en fast del af forældreorloven skal reserveres til fædrene.
233

 

 

Dette vil styrke fædrenes rettigheder i forhold til barselsorloven. Hvis en nybagt far i dag ønsker 

at tage en længerevarende barsel, kan han risikere at møde negative reaktioner hos 

arbejdsgiveren eller kollegaerne. En øremærket orlov vil eliminere denne negative adfærd og 

legitimere fædrenes ønske om en længere barselsorlov. 

4.3.1 Erfaringer fra nordiske lande 

Erfaringer fra andre nordiske lande viser, at øremærkning af barselsorloven har haft en positiv 

effekt. I Norge har der været tradition for, at det kun var kvinderne, der afholdte barselsorloven. 

Situationen er dog vendt eftersom mændene nu ser det som et krav at tage barsel. Et 

forskningsstudie har vist, at effekten allerede kan spores i lønudviklingen. Mænd og kvinders løn 
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begynder at nærme sig hinanden. På blot 10 år har Norge mere end fordoblet andelen af mænd, 

der afholder barselsorlov.
234

 

 

Indførelse af øremærket orlov i Sverige har gjort det mere acceptabelt samt naturligt for fædre at 

afholde barsel. Hvilken effekt dette har på ligeløn vides ikke endnu, men flere svenske 

undersøgelser har til gengæld vist, at øremærkning af fædrenes barsel har en positiv effekt på 

familielivet. Dette betyder færre skilsmisser, bedre parforhold samt tager fædrene mere del i 

husholdningsarbejdet. Fædrekvoten har sikret en positiv attitude til, at mænd afholder barsel og 

der stilles ikke længere spørgsmålstegn ved afholdelse af barsel. Jo større arbejdspladsen er, jo 

mere positive er de over for fædrekvoten. I Sverige er andelen af mænd, der afholder 

barselsorlov næsten fordoblet på 10 år.
235

 

 

Kvinderne er begyndt at vende hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet og fædrene deltager mere 

aktivt i børnepasningen samt husholdningsarbejdet efter indførelse af fædrekvoten i Island. En 

undersøgelse blandt islandske personalechefer har vist, at der ikke længere ses som en risiko at 

ansætte kvinder på grund af barsel. Der er også indikationer på, at ligelønsgabet er formindsket.  

Det er fuldstændig accepteret og forventet, at fædre også tager orlov. Kvinderne bliver behandlet 

mere på lige fod med mændene, når de søger job. Islandske arbejdsgivere kigger udelukkende på 

kvalifikationerne ved ansættelsen, idet både mænd og kvinder skal begge på barsel på et 

tidspunkt i fremtiden. På blot 10 år har Island formået, at tidoble andelen af mænd, der afholder 

barselsorlov.
236

 

 

En lige fordelt barselsorlov er med til at styrke familielivet, da det skaber en start for, at ansvaret 

og omsorgen for børnene deles ligeligt op mellem kvinden og manden gennem hele 

opvæksten.
237

 Således kan dette også være med til, at barns sygedag bliver afholdt ligeligt 

mellem moderen og faderen. Dermed giver øremærket orlov til mænd ikke kun en større 

tilknytning mellem faderen og barnet, men også øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet, der kan 

være med til at formindske lønforskellen mellem kvinder og mænd. 
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Reserveret/øremærket orlov til mænd er et væsentligt værktøj til at mindske løngabet. Som 

tidligere nævnt er der i dag (2012) en slags børnestraf på den måde, at jo flere børn kvinder har, 

desto mere mister de i lønchancer, i karrierechancer og i opsparing til pensionen. Ved at 

øremærke orlov til mænd, udlignes forskellene mellem mænd og kvinders løn, pension og 

karrieremuligheder.
238

 

4.4 Bryd det kønsopdelte arbejdsmarked ved hjælp af uddannelses- og erhvervsvejledning 

Del 3.2 illustrerer, at det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. Der er dermed en række 

fag og brancher, hvor enten mænd eller kvinder er stærkt underrepræsenteret. Denne tendens kan 

spores tilbage til uddannelsessystemet og derfor skal der foretages ændringer i uddannelses- og 

erhvervsvejledning. 

 

Størstedelen af alle unge mænd og kvinder vælger udpræget kønstraditionelt. En bestemt 

uddannelse eller jobfunktion forbindes mere med det ene køn end med det andet, og derfor er der 

tale om ”det kønsmærkede arbejde”. Som tidligere nævnt bliver drengene tillagt egenskaber, som 

generelt tilskrives mænd, og pigerne bliver også tillagt egenskaber, som traditionelt tilskrives 

kvinder. Konsekvensen for dette er, at vejlederne vejleder de unge meget kønstraditionelt.
239

  

Dette bidrager til det kønsopdelte arbejdsmarked. 

 

Uddannelses- og erhvervsvejledningen skal derfor medvirke til, at mænd og kvinder træffer 

uddannelses- og erhvervsvalg, der bryder med disse traditionelle tankegange. Vejlederen skal 

lytte til vejledningssøgeren og derefter give et svar på det rette uddannelsesvalg. Der skal ikke 

skelnes mellem ”drenge/pige egenskaber”, men i stedet være fokus på de almenmenneskelige 

egenskaber. Vejlederen skal derfor have fokus på vejledningssøgerens ønsker, drømme samt 

faglighed. Disse faktorer skal danne genstand for vejlederens opmærksomhed og faglige 

bestræbelser. Vejlederen skal ikke forholde sig til vejledningssøgerens køn og dermed får køn 

heller ikke betydning for vedkommendes personlighed samt egenskaber. 

 

Denne nye form for vejledning kan være med til at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. 
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4.5 Delkonklusion 

Som det blev nævnt i den ovenstående analyse, skal der en række ændringer til den nuværende 

ligelønslov, så den kan blive et brugbart redskab for arbejdsgiverne. For at vurdere om en kvinde 

og en mand udfører samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, skal der foretages 

en helhedsvurdering, jf. ligelønslovens § 1, stk. 2 og 3. Det skal specificeres i loven, hvad der 

forstås ved arbejde af samme værdi og hvad der egentlig ligger bag begrebet helhedsvurdering. 

Endvidere skal de enkelte forhold, som tillægges betydning for bedømmelsen af samme arbejde 

eller arbejde, der tillægges værdi, fremgå af lovbemærkninger, såsom: uddannelseskrav, 

anciennitet, erfaring, fysisk og psykisk anstrengelse.  Derudover bør det fremgå af ligelønsloven, 

at kvindedomineret og mandedomineret jobfunktioner kan sammenlignes, samt skal 

arbejdsgiverbegrebet defineres, så der ikke opstår tvivl i forhold til, hvem der anses som 

arbejdsgiver.  

Derudover bør grænsen i ligelønslovens § 5a ændres til, at ligelønsstatistikken omfatter 3-5 

personer af hvert køn. Dette vil umiddelbart give et mere realistisk billede af lønforholdene for 

mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. 

Yderligere anbefales der, at lønbegrebet standardiseret timefortjeneste anvendes, idet det er det 

lønbegreb, som kommet tættest på den aftalte løn mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, idet 

den tager udgangspunkt i fortjenesten fratrukket betaling for fraværet og overtidstimer. 

For at få flere mænd til at afholde orlov, skal orloven være øremærket til fædre. Dette skal gøres 

for at formindske løngabet mellem kvinder og mænd.  

Som det allerede blev fastslået i den økonomiske analyse (del 3), så er det danske arbejdsmarked 

ret kønsopdelt. For at bryde det kønsopdelte arbejdsmarked skal der umiddelbart hentes hjælp 

allerede ved valg af uddannelse, nemlig hos Uddannelses- og erhvervsvejledningen. 

Uddannelses- og erhvervsvejledningen skal medvirke til, at kvinder og mænd vælger uddannelse 

efter deres egenskaber samt faglighed og ikke efter de traditionelle tankegange.  
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Del 5 - Konklusion 

På baggrunden af analyserne kan det konstateres, at ligelønsloven intet har med 

Beskæftigelsesministeriet løngab at gøre. Lønforskellen på 17 – 21 procent mellem kvinder og 

mænd er højst sandsynligt beregnet ved hjælp af lønbegrebet, standardberegnet time- og/eller 

månedsfortjeneste. Lønbegrebet, standardberegnet fortjeneste illustrerer den aftalte løn mellem 

arbejdsgiveren og medarbejderen. Standardfortjeneste beregnes ved at fratrække fraværsbetaling 

og overtimersbetaling fra den aftalte løn.  

Beskæftigelsesministeriets løngab giver ikke et retvisende billede, idet der ved udarbejdelsen af 

lønstatistikken ikke er blevet opdelt i de forskellige arbejdsfunktioner, sektorer samt branche. 

Dermed er lønforskellen på den omtalte 17 - 21 procent
240

 for kvinder og mænd dog ikke 

nødvendigvis i modstrid med ligelønsloven, da køn ikke er en direkte årsag til lønforskellen.  

 

Lønmæssige lønforskelle som nævnt i del 3 skyldes mænd og kvinders forskellige tilknytning, 

samt arbejdsmønstret på arbejdsmarkedet. Det danske arbejdsmarked er ret kønsopdelt. Selvom 

disse forskelligheder er systematisk knyttet til køn, er der ikke nødvendigvis tale om 

kønsdiskrimination. Forskellighederne skyldes horisontal kønsopdeling, vertikal kønsopdeling, 

statistik diskrimination, arbejdsgiverens forestilling om den ideelle arbejdskraft, glidende 

kønsarbejdsdeling samt fravær. 

 

Der er umiddelbart udarbejdet en general lønstatisk med lønbegrebet standardberegnet time- 

og/eller månedsfortjeneste, hvilket ikke bør anvendes til at belyse problematikken omkring 

lønforskelle mellem kvinder og mænd. Der bør anvendes et lønbegreb, der kan anvendes til at 

påvise uligeløn i en evt. ligelønssag, idet der i sagen skal tages hensyn til individuelle 

lønelementer og disse skal vurderes hver for sig. Samtidig kan der kun sammenlignes løn, så vidt 

medarbejderne befinder sig i en sammenlignelig situation samt, at der foreligger samme arbejde 

eller arbejde, der tillægges samme værdi. 

 

Hvorvidt medarbejderne befinder sig i en sammenlignelig situation kan være vanskeligt at vide. 

Den danske ligelønslov er ikke let anvendelig for arbejdsgiverne. Ligelønsloven er ikke præcis i 
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sine bestemmelser. Det fremgår af ligelønslovens § 1, stk.2, at der skal ydes ligeløn mellem 

kvinder og mænd, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi. 

Endvidere fremgår det af ligelønslovens § 1, stk. 3, at der skal foretages en helhedsvurdering ud 

fra relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer ved bedømmelse af samme arbejde eller 

arbejde, der tillægges samme værdi. Det fremgår ikke, hvad relevante kvalifikationer og andre 

relevante faktorer indeholder. I og med det ikke fremgår, hvilke forhold, der skal lægges vægt på 

ved vurderingen af om, der er tale om samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, 

vil det være vanskeligt for arbejdsgiverne at vide, hvornår ligelønsprincippet skal overholdes.  

Samtidig fremgår det af direktivets præambel punkt 9
241

, at ved vurdering af om det foreligger 

samme arbejde eller arbejde af samme værdi, bør det fastslås, hvorvidt disse arbejdstagere kan 

anses for at være i sammenlignelige situationer under hensyntagen til en række faktorer, blandt 

andet arbejdets art, faglig uddannelse og arbejdsvilkår. Det fremgår, hverken i reguleringen eller 

retspraksis, hvad begrebet, sammenlignelige situation indeholder eller hvordan den skal 

anvendes.  

For at forbedre ligelønsproblematikken i Danmark er visse tiltag nødvendigt. Først og fremmest 

skal begrebet samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi præciseres med det 

formål, at gøre ligelønsloven mere anvendelig og overskuelig for arbejdsgiverne. Dette kan gøres 

ved, at omformulere bestemmelserne, hvilket også fremgår af del 4, afsnit 4.1.1. I det lovforslag, 

fremgår det præcist, hvad arbejdsgiveren skal lægge vægt på ved bedømmelsen af samme 

arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi mellem en kvindelige og mandlig medarbejder. 

Bevisbyrdereglerne er effektive, men bør præciseres i ligelønsloven således, at en medarbejder 

ikke påtager sig en større del af bevisbyrden end loven kræver.  

Statistikken illustrerer, at en stor del af lønforskellen skyldes fraværsmønsteret hos kvinder. For 

at formindske fraværet på arbejdsmarkedet burde der i Danmark, som i de øvrige nordiske lande, 

være en øremærkning af orloven til fædre. Der menes hermed, at en del af forældreorloven skal 

reserveres til fædrene, hvilket kan medføre, at kvindernes fraværsmønster i forbindelse med 

orlov vil blive formindsket. 
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Som nævnt foroven, så er det danske arbejdsmarked ret kønsopdelt. For at bryde det kønsopdelte 

arbejdsmarked skal der umiddelbart hentes hjælp allerede ved valg af uddannelse, nemlig hos 

Uddannelses- og erhvervsvejledningen. Uddannelses- og erhvervsvejledningen skal medvirke til, 

at kvinder og mænd vælger uddannelse efter deres egenskaber samt faglighed og ikke efter de 

traditionelle tankegange.  
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Lov om lige løn til mænd og kvinder (ligelønsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 27. august 

2006 med de ændringer, der følger af lov nr. 558 af 17. juni 2008.  

 

Rådets direktiv 75/117/EØF af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivninger om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder, nu ophævet og 

afløst af artikel 4 i direktiv 2006/54/EF. 

  

Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale 

vedrørende forældreorlov, hvilket ophæver direktivet 96/34/EF. 

 

Rådets forordning nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det Europæiske national- og 

regionalregnskabssystem i det Europæiske fælleskab. 

 

 

Danske domme 

 

U. 1990.871. H. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark som mandatar for Lilly 

Margrethe Nielsen mod KODA. Højesteretsdom af 2. oktober 1990.  

 

U 2009.2993H (dissens). Teknisk Landsforbund som mandater for K (den kvindelige 

medarbejder) mod A/S F. Højesteretsdom af 24. september 2009. 

 

Sag 223/2010. HK Danmark (på vegne af et medlem) mod Dansk Erhverv. Dommen blev afsagt 

den 14. maj 2012. 

 

 

Faglig Voldgiftskendelser 

 

BKTF mod TI for Hammer Tæpper A/S, Faglig Voldgifts kendelse af 12.2.1990. 

 

DBTF mod T1 for Hammer Tæpper A/S, Faglig voldgiftskendelse af 15.10.1990. 

 

DBTF mod TBI for K.I. Jensens Tilskæreri, Faglig voldgiftskendelse af 28.2.1994. 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/gennemsnitsdanskeren.aspx
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?menu=y&pxfile=201292410417111657772SLON50.px&gr_type=1&PLanguage=0
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?menu=y&pxfile=201292410417111657772SLON50.px&gr_type=1&PLanguage=0
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DJ mod DDFF for A/S Medieselskabet Nordvestsjælland (Kalundborg Folkeblad), Faglig 

Voldgiftskendelse af 13.7.2004 

 

GF mod GA for Nordjyllands Bogtrykkeri A/S, Faglig Voldgiftskendelse af 12.3.1994. 

 

HK mod Slagteriernes Arbejdsgiverforening for Steff-Houlberg. Faglig voldgiftskendelse af 

15.8.1991. 

 

HK mod DDFF for Vejle Amts Folkeblad. Faglig voldgiftskendelse 9.6.1993. 

 

HK mod DHS for Bilka Lavprisvarehus A/S, Faglig Voldgiftskendelse af 4.9.1994 

 

HK mod da for Esselte Dymo A/S, Randers, Faglig voldgiftskendelse af 10.7.1995. 

 

HK mod AHTS på vegne af Royal Arctic Line A/S, Faglig voldgiftskendelse af 4.11.1998. 

 

HK mod DA for EsselteDymo A/S, Faglig Voldgiftskendelse af 10.7.2005. 

 

KAD mod DDFF for Randers Amtsavis, Faglig voldgiftskendelse af 24.10.1993. 

 

KAD mod MA for MD Foods A.m.b.a, Birkum Smelteost, Faglig Voldgiftskendelse af 

17.5.1995. 

 

KAD mod DI for Danæg A/S, Faglig Voldgiftskendelse af 3.12.1996. 

 

RBF mod HORESTA for DDF, Helsingør/Helsingborg-overfarten, Faglig voldgiftskendelse 

9.4.1997 

 

8.12.2000, BS 2-72/2000. Ligestillingslovene med kommentarer bind 2 af Ruth Nielsen, Agnete 

Andersen og Kirsten Precht, 6. udgave, 2010, side 201. 

 

 

EU-domme 

 

Barber-sagen, C-262/88. Douglas Harvey Barber mod Guardian Royal Exchange Assurance 

Group. Domstolens dom af 17. maj 1990 

 

Beune-sagen, C- 7/93. Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds mod G. A. Beune. 

Domstolens dom af 28. september 1994. 

 

Bruunhofer-sagen, C-381/99. Susanna Brunnhofer mod Bank der österreichischen 

Postsparkassen AG. Domstolens dom af 26. juni 2001. 

 

Cadman-sagen, C-17/05. B. F.Cadman mod Health & Safety Executive. Domstolens dom af den 

3. oktober 2006.  
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Costa Enel-sagen, C-6/64. Flaminio Costa mod Italien. Domstolenes dom af 15. juli 1964. 

 

C-324/86, Daddy’s Dance Hall- sagen. Foreningen af Arbejdsledere i Danmark mod Daddy's 

Dance Hall A/S. Domstolenes dom af 10. februar 1988. 

 

Danfoss-sagen, C-109/88. Handels- og Kontorfunktionærers forbund i Danmark mod Dansk 

arbejdsgiverforening (for Danfoss). Domstolenes dom af 17. oktober 1989.  

Defrenne I-sagen, C-80/70. Gabrielle Defrenne mod Belgien. Domstolens dom af 25. maj 1971. 

 

Enderby-sagen, C-127/92. Pamela Mary Enderby mod Frenchay Health Authority, Secretary of 

State for Health. Domstolenes dom af 27. oktober 1993.   

 

Garland-sagen, C-12/81. Eileen Garland mod British Rail Engineering Limited. Domstolens dom 

af 9. februar 1982. 

 

Griesmar-sagen, C-366/99. Joseph Griesmar mod Ministre de l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation. 

Domstolens dom af 29. november 2001. 

 

Gruber-sagen, C-249/97. Gabriele Gruber mod Silhouette International Schmied GmbH & Co. 

KG. Domstolenes dom af 14. september 1999. 

 

Hlozek-sagen, C-19/02. Viktor Hlozek mod Roche Austria Gesellschaft mbH. Domstolens dom 

af 9. december 2004. 

 

JämO-sagen, C-236/98. Jämställdhetsombudsmannen mod Örebro läns landsting. Domstolens 

dom af 30. marts 2000. 

 

Lakeberg-sagen, C-285/02. Edeltraud Elsner-Lakeberg mod Land Nordrhein-Westfalen. 

Domstolenes dom af 27. maj 2004. 

 

Lawrence-sagen, C-320/00. A.G. Lawrence m.fl. mod Regent Office Care Ltd, Commercial 

Catering Group, Mitie Secure Services Ltd. Domstolenes dom af 17. september 2002. 

 

Lewen-sagen, C-333/97. Susanne Lewen mod Lothar Denda. Domstolens dom af 21. oktober 

1999. 

 

Meyer-sagen, C-356/03. Elisabeth Mayer mod Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. 

Domstolens dom af 13. januar 2005. 

 

Nimz-dommen, C-184/89. Helga Nimz mod Freie und Hansestadt Hamburg. Domstolenes dom 

af 7. februar 1991.  

 

Rinner-Kühn-sagen, C-171/88. Ingrid Ruiner-Kuhn mod FWW Spezial-Gebäudereinigung 

GmbH & Co. KG. Domstolenes dom af 13. juli 1989. 
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Royal Copenhagen-sagen, C-400/93. Specialarbejderforbundet i Danmark mod Dansk Industri 

for Royal Copenhagen A/S. Domstolenes dom af 31. maj 1995. 

 

Rummler-sag C-237/85. Gisela Rummler mod Firma Dato-Duck GmbH. Domstolens dom af 1. 

juli 1986. 

 

Seymour-Smith-sagen, C-167/97.  Regina mod Secretary of State for Employment, ex parte: 

Nicole Seymour-Smith og Laura Perez. Domstolenes dom af 9. februar 1999. 

 

Traktatbrudssag, C-143/83. Kommissionen mod Danmark. Domstolenes dom af 30. januar 1985.  

 

Traktatbrudssag, C-318/86. Kommissionen mod Frankrig. Domstolens dom af 30. juni 1989. 

 

Vand Gend en Loos-sagen, C-26/62. Van Gend & Loos mod Holland. Domstolens dom af 5. 

februar 1963. 

 

Vergani-sagen, C-207/04. Paolo Vergani mod Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona. 

Domstolens dom af 26.april 2004. 

 

Worringham- sagen, C-69/80. Susanjane Worringham, Margaret Humphreys mod Lloyds Bank 

Limited. Domstolens dom af 1. marts 1981. 

 

Wiener Begietkrankenkasse, C-309/97. Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse 

mod Wiener Gebietskrankenkasse. Domstolenes dom af 14. oktober 1999.  

 

 

Udtalelse 

 

Udtalelse af 8. december 1977, afgivet af forligsmanden, amtsmand Sigurd Wechselmann til 

brug for overenskomstforhandlingerne mellem FDB og LO for Kvindeligt Arbejderforbund i 

Danmark 

 


