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Executive Summary 

It has been more than three decades since Denmark made equal pay between men and woman 

legally binding. The goal was, and still is, to grant all people carrying out the same jobs or jobs of 

equal value, the right to equal pay regardless of gender. The legal right to equal pay has been 

established through Danish and EU law as well as collective agreements. However, men are still 

being rewarded more generously than women and throughout the last years very little progress has 

been made in reducing the pay gap existing between the genders.   

 

To explain this difference, you can look in several different directions. This thesis discusses one 

possible explanation – that the pay gap can result from imbalance in how much parental leave 

women and men respectively choose to take when becoming a parent. This imbalance means that 

many women rather than men end up having long periods away from the labour market each time 

they have a child. There can be several consequences of long maternity leaves including statistical 

discriminations, loss of human capital and sustained old-fashioned gender roles. An analysis of 

these potential consequences is the focal point of this thesis.  

 

In the legal part of the thesis the legal dogmatic method will be used to discuss the current 

regulations regarding equal pay. Next, the regulatory body concerning leave related to pregnancy 

and birth and the rights to paid parental leave will be discussed. From there on, the focus is moved 

to economic theory. Several areas are clarified. Firstly, discussions on how the right to take parental 

leave and the rights to receive compensated leave, influence the opportunity of achieving equal pay 

in Denmark are presented. Secondly, the consequences of career breaks when having a child and 

how this affects the gender equality at home as well as on the labour market are discussed. 

Followed by, an analysis of how these career breaks impact on equal pay between men and women.  

Finally, whether the degree of compensation while on leave has results on how leave are divided 

between the parents and the length of leave taken are examined.  

 

The conclusions of these analyses seem clear. The inequality in how much leave each parent take 

has negative consequences for equality at home and at work, as well as for achieving equal pay for 

equal work.  
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In the final part of this thesis, possible solutions to this inequality are presented. This includes 

experiences from the other Nordic countries and how they have tried to reach equal pay between 

men and woman. Perspectives are drawn on these experiences, when the final recommendations are 

presented.    
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Kapitel 1. Introduktion 

1.1 Indledning 

Det er mere end 30 år siden, at ligelønsloven1 blev vedtaget i Danmark. Det vil sige, at der i 

Danmark har været fokus på at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder, der udfører samme arbejde 

eller arbejde af samme værdi, i mere end tre årtier. På trods af at løngabet mellem mænd og kvinder 

er blevet reduceret, så er det resterende løngab både genstridigt og stagneret.  

På Europæisk plan har ligeløn også været på dagsordenen i mange årtier – faktisk helt fra dannelsen 

af EF/EU i 1958. Den danske Ligelønslov indeholder bestemmelser, der implementerer EU´s regler 

om ligeløn.2  

Betyder al denne fokus på ligeløn, at der er ligeløn i Danmark? Den formelle ret til ligeløn er 

etableret via lovgivningen, men hvorvidt der er reel ligeløn, er tvivlsomt. Svaret må være: nej, 

hvilket nedenstående tabel illustrerer. 

 

Privatansatte Kommunalt ansatte Statsansatte 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

78 79 78 84 84 84 92 92 93 

Tabel 1. Kvinders andel af mænds løn fordelt efter ansættelsessted 3 

 

Tabel 1 viser at kvinders løn fortsat halter væsentligt efter mænds og hvad mere bekymrende er, at 

løngab mellem mænd og kvinder ikke ændret sig væsentligt de sidste 30 år. Tabellen viser også at 

det lønmæssigt har stor betydning, hvorvidt man er kommunalansat, statsansat eller ansat på det 

private arbejdsmarked.  

 

 

                                                 
 
1 Lov om ligeløn til mænd og kvinder (ligelønsloven), LBK nr. 899 af 05/09/2008. Loven trådte i kraft den 9. februar 

1976 og har virkning for løn, der vedrører tiden efter lovens ikrafttrædelse, jf. § 8.  
2 Ligelønsdirektivet, direktiv 75/117/EØF er nu indarbejdet i EU’s omarbejdede direktiv fra 2006, direktiv 2006/54/EF, 

som samler EU-reglerne om kønsligestilling.  
3 http://www.dst.dk/Sites/KVM/Arbejdsmarkedet%20og%20familieliv/kv_andel_udd.aspx   

 
 



 7

 Fars orlov Mors orlov 

2005 22 271 

2006 22 275 

2007 24 275 

Tabel 2. Samlet orlov efter fødsel, gennemsnitlig antal dage pr. barn 4 

 

I tabel 2 ses et eksempel på, at manglende ligestilling også er et problem i Danmark. Fordelingen af 

orlov kan ses, som udtryk for, at der fortsat eksisterer nogle kønsrollemønstrer, som forhindrer reel 

ligestilling mellem kønnene. Det faktum, at der fortsat er forskellige forventninger til mænd og 

kvinder betyder, at kønsligestillingen halter og det har betydning for muligheden for, at opnå 

ligeløn. Derfor hænger emnerne ligeløn og ligestilling uløseligt sammen.  

 

I den forbindelse er det relevant, at spørge hvorvidt der er ligestilling i Danmark? Svaret må 

umiddelbart være ja, i hvert fald formelt set. Mænd og kvinder er stillet lige ifølge lovgivningen – 

dog med et par undtagelser:   

 værnepligt er alene pålagt mænd og  

 mødre får automatisk fuld forældremyndighed ved fødsel, medmindre fædre er gift med 

moderen eller har underskrevet en faderskabserklæring.  

At der via lovgivningen er etableret formel ligestilling, betyder dog ikke, at der også er reel 

ligestilling mellem mænd og kvinder. Tværtimod er der fortsat mange barrierer, som skal nedbrydes 

før reel ligestilling bliver en realitet i Danmark.  

Internationale sammenligninger viser at Danmark er bagud, når det gælder antallet af kvindelige 

ledere, opnåelse af ligeløn og med hensyn til sikring af mænds barselsrettigheder. Dette er et par af 

de ligestillingsproblemer, Danmark slås med og de er alle med til at fastholde løngabet mellem 

mænd og kvinder.  

Den danske velfærdsstat har skabt forudsætningerne for, at kvinder kan deltage på arbejdsmarkedet, 

men der er fortsat mangler, hvis mænd og kvinders muligheder for at gøre karriere på 

arbejdsmarkedet skal være ens.  

                                                 
 
4http://www.dst.dk/Sites/KVM/Arbejdsmarkedet%20og%20familieliv/barselsdage.aspx  (Hentet den 22. okt. 2009) 
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1.2 Problemfelt 

Afhandlingens udgangspunkt er, hvordan retten til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel, 

samt retten til ydelser i forbindelse med afholdelse af orlov, påvirker muligheden for at opnå ligeløn 

i Danmark. Ligelønnen påvirkes af mange faktorer, heriblandt kønsligestillingen. Ligeløn og 

ligestilling er uløseligt forbundet og behandles derfor begge i afhandlingen.  

Den skæve fordeling af retten til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel er en af mange 

faktorer, som påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder, dvs. kønsligestillingen. En anden er 

retten til ydelser i forbindelse med afholdelse af orlov5. Manglende ligestilling mellem kønnene i 

hjemmet, såvel som på arbejdsmarkedet, er med til at fastholde det stagnerende løngab. Muligheden 

for at komme løngabet til livs og dermed opnå ligeløn, afhænger i høj grad af, at der opnås 

ligestilling mellem kønnene. Derfor er det interessant at analysere, hvilken effekt orlov, har på 

løngabet mellem mænd og kvinder i Danmark.   

 

1.2.1 Problemstilling  

Med udgangspunkt i ovenstående introduktion vil nærværende kandidatafhandling analysere 

følgende problemstilling. 

 

 

Problemformulering: 

 

Hvilket regelgrundlag er der for ligeløn, og hvorledes er retten til fravær i forbindelse med 

graviditet og fødsel, samt retten til ydelser i forbindelse med afholdelse af orlov reguleret i 

Danmark? Hvad betyder den skæve orlovsfordeling og de deraf afledte karriereafbrydelser, 

samt kompensationsgraden under fraværet, for ligestillingen og løngabet mellem mænd og 

kvinder? 

 

 

                                                 
 
5 Begrebet ”orlov” bruges som en samlet betegnelse for fravær fra arbejdsmarkedet, som skyldes afholdelse af 

graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov. Orlovsbegreberne forklares yderligere i kapitel 3.1.1.  
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1.3 Afgrænsning 

Årsagsforklaringer på, hvorfor der i det 21. århundrede fortsat ikke eksisterer ligeløn i Danmark, er 

mange. Der findes flere former for ligeløn – ligeløn for arbejde af samme værdi, ligeløn mellem 

mænd og kvinder og ligeløn mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Ikke alle aspekter 

af ligelønnen behandles i afhandlingen. Fokus er på ligeløn mellem mænd og kvinder, idet det 

undersøges hvorvidt noget af løngabet skyldes skæv orlovsfordeling i forbindelse med graviditet og 

fødsel. 

   

Afhandlingen beskæftiger sig kun med fravær i forbindelse med graviditet og fødsel. Det betyder at 

fravær i forbindelse med adoption, børnepasningsorlov og børns sygdom ikke medtages. 

 

Barselloven indeholder reglerne om rettigheder i forbindelse med afholdelse af orlov. Afhandlingen 

behandler kun de paragraffer, som har relevans for besvarelsen af problemformulering. Det betyder, 

at reglerne om underretningspligt, beregningsgrundlag, rets- og aftalebaseret ret til forlængelse af 

orloven etc. ikke behandles. Kun de regler som omhandler ret til fravær i forbindelse med graviditet 

og fødsel, samt ret til ydelser i forbindelse med afholdelse af orlov behandles.   

  
I Sygedagpengeloven6 findes reglerne om ret til barselsdagpenge i tilfælde af graviditetsbetinget 

sygdom. Funktionærer er underlagt egne regler om ret til fravær i forbindelse med graviditet og 

fødsel, samt ret til ydelser i forbindelse med afholdelse af orlov. Reglerne findes i 

Funktionærloven7. Reglerne i Sygedagpengeloven og Funktionærloven gennemgås ikke yderligere.  

 

Tilgangen til afhandlingen er teoretisk, hvilket betyder, at der ikke vil være eksempler fra praksis, 

udover hvad der anvendes af retspraksis. 

 

Redigeringen af opgaven sluttede den 1. april og begivenheder efter denne dato er ikke medtaget. 

 

                                                 
 
6 Sygedagpengeloven, LBK nr. 1047 af 28/10/2004 
7 Funktionærloven, LBK nr. 81 af 03/02/2009 
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1.4 Metode 

Problemformuleringen søges besvaret i henhold til gældende nationale og EU-retlige regler. Til at 

forklare virkeligheden benyttes statistiske data, samt teoretisk fortolkning. For at sikre 

afhandlingens validitet er den baseret på udført og bearbejdet forskning, samt statistisk materiale 

udarbejdet af styrelser, myndigheder og fagfolk. Materialet analyseres og inddrages i afhandlingen i 

relevant omfang. 

 

1.4.1 Juridisk 

Den juridiske del af afhandlingen bliver behandlet ud fra den retsdogmatiske metode. Det betyder, 

at gældende ret systematisk gennemgås. Formålet er, at fastlægge de retlige normer, dvs. de 

juridiske regler, som udledes af de relevante retskilder.       

Udgangspunktet for afhandlingen er dansk ret. Derfor er de brugte retskilder gældende dansk 

lovgivning og dertilhørende retspraksis. Lovgivningen omfatter Ligelønsloven, Barselloven og 

Ligebehandlingsloven. Derudover behandles kollektive overenskomster, idet de udgør en stor del af 

retsgrundlaget i dansk ret, pga. princippet om aftalefrihed. Muligheden for, at lave individuelle 

aftaler nævnes kort.  

Når der arbejdes med fastlæggelse af gældende ret, fortolkes lovreglernes ordlyd ved hjælp af 

forarbejder, retspraksis og EU-retlige regler. Det siger meget om en lovregel, hvilket formål denne 

har til opgave at opfylde.   

EU-retlige regler, herunder traktatbestemmelser og direktiver inddrages i det omfang de findes 

relevante. Det er ofte tilfældet, idet dansk ret i mange tilfælde bygger på underliggende EU-retlige 

regler. Af direktiver er der tale om det omarbejdede direktiv fra 2006, graviditetsdirektivet og 

forældreorlovsdirektivet. Herudover analyseres traktatbestemmelsens artikel 157 EUF og til dels 

artiklerne 2 og 3 EUF. Inddragelsen af de EU-retlige regler skal ses i lyset af EU-rettens principper 

om forrang og pligten til EU-konform fortolkning i dansk ret. 

  

1.4.2 Økonomisk 

Den økonomiske analyse behandles ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Der fokuseres på de 

teoretiske forklaringer, som kan være med til at klarlægge den indvirkning, som fravær i forbindelse 

med graviditet og fødsel, samt retten til ydelser under orlov, har på ligestillingen og løndannelsen 

mellem mænd og kvinder.  
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Problemstillingen er udformet som et teoretisk problem. For at besvare problemstillingen anvendes 

der allerede udført og bearbejdet forskning, samt statistisk materiale fra bl.a. Danmarks Statistik. På 

baggrund af forskningslitteraturen diskuteres, analyseres og sammenholdes de præmisser, som de 

teoretiske forklaringer bygger på. Derudover anvendes en konkret teori i afhandlingen – human 

kapital teorien. Teorien er flittigt brugt i forskningslitteraturen til, at forklare betydningen af tabt 

human kapital i forbindelse med lange fraværsperioder fra arbejdsmarkedet. I afhandlingen bidrager 

teorien til at forklare, hvorfor fravær fra arbejdsmarkedet påvirker ligestillingen og løngabet mellem 

mænd og kvinder.   

Afhandlingen bygger på forskning af lignende, men ikke enslydende, problemstillinger, hvilket gør 

at afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, idet teoretiske forklaringer i forskningslitteraturen 

og statistisk materiale anvendes på en ny problemstilling.  

 

1.5 Kildekritik 

Hovedparten af den anvendte økonomiske litteratur er skrevet af tre forfattere, Nina Smith, 

Nabanita Datta Gupta og Mette Verner. Forskning inden for orlov er begrænset, og der findes meget 

få forskere på området i Danmark. Den anvendte litteratur bærer præg heraf.  Det betyder, at synet 

på problemstillingen er meget ens, idet forfatterne alle er moderne kvinder, med en grundindstilling 

der ser kvinder og mænd som ligeværdige. Derfor kan argumentationen fremstå som værende meget 

lidt nuanceret, da opfattelsen som disse kvinder giver udtryk for ikke deles af alle kvinder, og slet 

ikke af alle mænd. Samfundet er mere nuanceret, og der er mange meninger om hvad ligestilling 

reelt indebærer. F.eks. vil nogle kvinder under ingen omstændigheder høre tale om at dele 

orlovsrettighederne med mænd. Andre, nogle mænd, finder det naturstridigt overhovedet, at tale om 

mere orlov, evt. øremærket til mænd.    

  

1.6 Struktur 

Kandidatafhandlingen indledes med en introduktion, hvor emnet og problemstillingen for 

afhandlingen præsenteres.  

I det følgende opstilles de gældende retsregler for ligeløn i Danmark. Også retten til fravær i 

forbindelse med graviditet og fødsel, samt retten til ydelser i forbindelse med fravær opstilles. 

Lønbegrebet defineres og diskuteres, og barselsudligningsordningerne på det danske arbejdsmarked 

gennemgås. Retspraksis inddrages løbende for, at understøtte gældende ret. 
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Der ses dernæst på, hvordan retten til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel, samt retten til 

ydelser i forbindelse med fravær reelt udnyttes. Der fokuseres specielt på hvilke negative 

konsekvenser, det kan have, at udnytte retten til fravær. Human kapital teorien inddrages for, at 

forklare hvilke konsekvenser længerevarende fravær fra arbejdsmarkedet har, for løngabet mellem 

mænd og kvinder.  

Opgaven er strukturmæssigt ikke opdelt i en juridisk og en økonomisk del. Dog er første halvdel af 

afhandlingen hovedsagelig juridisk, mens sidste halvdel af afhandlingen hovedsagelig er 

økonomisk.  

Afhandlingen afsluttes med en konklusion, hvorefter der perspektiveres og blandt andet ses på 

erfaringer fra de øvrige nordiske lande, samt på potentielle løsninger.  
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Kapitel 2. Ligeløn 

Ved fremsættelse af forslaget til Ligelønsloven i 1975 var den danske regering af den opfattelse, at 

ligelønsprincippet allerede var gennemført i Danmark. Det skulle, på det offentlige område, være 

sket mange årtier tidligere med vedtagelsen af Tjenestemandsloven8 af 1919 og på det private 

område med vedtagelsen af forligsmandens mæglingsforslag i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne i 1973. Tjenestemandsloven gjaldt dog kun for ansatte i det 

offentlige, ligesom mæglingsforslaget kun gjaldt på det område, som var dækket af 

Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Det betød, at ikke alle 

lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde et formelt krav på ligeløn, som kunne håndhæves 

ad retlig vej. Ifølge Ligelønsloven, er det blandt andet denne mangel i det danske retssystem, som 

loven tilsigter at råde bod på.9 

  

2.1 Dansk regelgrundlag 

Ligelønsproblematikker er nationalt reguleret af Ligelønsloven. Ligelønsloven kan dog 

tilsidesættes, såfremt en kollektiv overenskomst på linje med Ligelønsloven tilskriver 

arbejdsgiverne at yde lige løn, jf. Ligelønsloven § 1, stk. 4.  

 

2.1.1 Ligelønsloven 

Ligelønsloven10 er fra 1976 og bygger på reglerne i EU’s ligelønsdirektiv fra 1975. I dag er 

Ligelønsdirektivet erstattet af EU's omarbejdede direktiv fra 2006. Overordnet indeholder 

Ligelønsloven forbud mod lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn, jf. § 1.  

 

Lovens princip er, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle mænd og kvinder, heller ikke når 

der er tale om løn. Mænd og kvinder skal have lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og 

lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi. Der må ikke direkte eller indirekte 

diskrimineres på baggrund af køn, jf. § 1 a, stk. 1 og 2. 

                                                 
 
8 Tjenestemandsloven, LBK nr. 531 af 11/06/2004 
9 Andersen, Agnete, Nielsen, Ruth og Precht, Kirsten (2006), side 152-153. 
10 Den nugældende Ligelønslov er lovbekendtgørelse nr. 899 af 05/09/2008. 
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Direkte diskrimination11 defineres i Det omarbejdede direktiv fra 2006 og i Ligelønsloven, som 

værende det forhold at: 

 

”… en person på grund af køn behandles ringere, end en anden person bliver, 

er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.”   

(Ligelønslovens § 1 a, stk. 1)   

 

I ovenstående paragraf pointeres yderligere, at enhver form for dårligere behandling af en kvinde i 

forbindelse med graviditet og i forbindelse med den efterfølgende barselsorlovs-

/beskyttelsesorlovsperiode betragtes som direkte forskelsbehandling. 

Ved direkte forskelsbehandling er det afgørende, om køn er årsag eller motiv til 

forskelsbehandlingen. Der skelnes mellem to former for direkte forskelsbehandling – åben og skjult 

direkte forskelsbehandling. Førstnævnte, åben direkte diskrimination, var frem til begyndelsen af 

1970’erne normalt, f.eks. i lovgivningen på lønområdet var der indsat eksplicitte mande- og 

kvindesatser. Det er åben direkte diskrimination og ville i dag være ulovligt. Sidstnævnte, skjult 

direkte diskrimination, er i dag formentlig det mest sete, idet direkte diskrimination, som sagt, er 

klart ulovligt og derfor oftest vil blive forsøgt kamufleret.     

 

Indirekte diskrimination defineres i Det omarbejdede direktiv fra 2006 og i Ligelønsloven, som 

værende: 

”…  en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, 

vil stille personer af det ene køn ringere end personer af det andet køn, 

medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt 

begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige 

og nødvendige.” 

(Ligelønsloven § 1 a, stk. 2) 

 

                                                 
 
11 Begreberne diskrimination og forskelsbehandling betyder i denne afhandling det samme. I den danske Ligelønslov 

bruges begrebet forskelsbehandling, mens begrebet diskrimination benyttes i den engelske version af reglerne. 
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Et eksempel på indirekte diskrimination er brug af bonusordninger, som ”straffer” kvinder for, at 

benytte sig af lovligt fravær pga. graviditet og fødsel. I en sag om indirekte forskelsbehandling er 

arbejdsgiverens motiv uden betydning. Det afgørende er effekten, dvs. at de kriterier, der anvendes 

under de givne forhold, har en kønsskæv effekt. Der behøver ikke at være tale om en aktuel effekt, 

det er nok at der er tale om en potentiel effekt.  

Indirekte forskelsbehandling er kun aktuelt i sager, som omhandler kollektive aspekter. Dvs. 

diskrimination af større eller mindre grupper. Er der tale om en sag, som udelukkende omhandler et 

individ, så er det ikke relevant at diskutere indirekte forskelsbehandling, men der kan evt., være tale 

om direkte forskelsbehandling.   

I dag hidrører det meste af løngabet formentlig fra skjult direkte diskrimination og indirekte 

diskrimination. 

 

Ligelønslovens § 5 a handler om virksomheders pligt til at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker 

eller ligelønsredegørelser. Paragraffen er udformet som en samarbejdsregel og ikke som en 

individuel lønmodtagerrettighed. Det betyder, at den kun giver lønmodtagerrepræsentanter og ikke 

ansatte visse muligheder. Det faktum, at reglen ikke pålægger arbejdsgivere en obligatorisk pligt til 

at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker har en negativ effekt på løngabet. Indsigt i løndannelsen 

opdelt efter køn er nemlig afgørende for at imødegå uligeløn, herunder at føre sager på området. 

Krav om udarbejdelse af ligelønsstatistikker kan være med til at sikre en effektiv gennemførelse af 

ligelønsprincippet. Oprindeligt gav paragraffen lønmodtagere ret til at kræve en kønsopdelt 

lønstatistik. Det ville sandsynligvis være en god ide, at gøre paragraffen mere restriktiv og droppe 

valgmulighederne til fordel for en obligatorisk pligt til udarbejdelse af kønsopdelte lønstatistikker 

for alle arbejdsgivere. 

 

Hvis en ansat har været udsat for løn- og/eller kønsdiskriminering, er der mulighed for at klage til 

Ligestillingsnævnet. Kravet kan også søges fastslået ved domstolene, jf. Ligelønsloven § 6 eller ved 

faglig voldgift. EU-domstolen har afsagt adskillige domme i traktatbrudssager vedrørende 

ligelønsdirektivet og et meget betydeligt antal præjudicielle afgørelser om ligeløn.   

Der er ifølge Ligelønsloven omvendt bevisbyrde, jf. § 6, stk. 2. Det betyder at hvis den ansatte anser 

sig for krænket og kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der 

er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, så påhviler det modparten, det vil her sige 

arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet overtrådt.   
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2.1.2 Kollektive overenskomster 

Forbuddet mod lønmæssig forskelsbehandling gælder for overenskomster, som kollektivt regulerer 

arbejdslønnen, og for alle individuelle aftaler om løn. Aftalefriheden på arbejdsmarkedet fritager 

ikke for forpligtelsen til at overholde ligelønsreglerne, men skal udøves med respekt for ligeløns- og 

ligestillingsprincippet.  

   

Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad, hvilket betyder at kollektive 

overenskomster udgør en stor del af regelgrundlaget. De kollektive overenskomster har, i de 

tilfælde hvor de sikrer ligeså god eller bedre vilkår, dvs. har et højere beskyttelsesniveau, forrang 

frem for love. De fleste ansættelsesretlige love indeholder sådanne bestemmelser om, at de er helt 

eller delvist ufravigelige til skade for lønmodtageren. De er således helt eller delvist præceptive. 

Ligelønsloven er ingen undtagelse, idet der i § 1, stk. 5 står at loven kun kan fraviges hvis en 

tilsvarende pligt til at yde lige løn følger af en kollektiv overenskomst. I § 5 slås det fast, at en 

lønmodtager heller ikke med reference til aftalefriheden kan give afkald på sine rettigheder efter 

loven. 

 

EU’s arbejdsretlige direktiver kaldes for minimumsdirektiver, hvilket betyder at de skal 

implementeres, således at lønmodtagerne minimum sikres de rettigheder som foreskrives. Der kan 

altid, også efter implementeringen af minimumsrettighederne, aftales noget, der er bedre.  

I det omfang, der i de underliggende overenskomster er aftalt mere restriktive vilkår, og dermed et 

højere beskyttelsesniveau, for lønmodtageren, er disse fortsat gældende. Dette fremgår af den 

europæiske rammeaftales § 8, punkt 3, som fastslår, at: 

 

”Gennemførelsen af bestemmelserne i denne aftale udgør ikke en gyldig 

begrundelse for at sænke det generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne 

på det område, der omfattes af denne aftale.” 

(Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999)    

 

På det arbejdsretlige område udgør kollektive overenskomster en særegen aftaleform, der dels 

fungerer som alternativ til lovgivning, dels som en mellemform mellem lovgivning og individuel 

aftale. Danmark var i mange årtier tilhængere af privat aftaleregulering i form af kollektive 

overenskomster frem for lovgivning. Siden Danmarks indtrædelse i EF/EU i 1973 har Danmark 
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været nød til at ændre procedure. De krav EU-retten stiller til implementering af direktiver medfører 

nemlig, at Danmark ikke kan gennemføre arbejdsretlige direktiver alene ved kollektiv 

overenskomst. Alle arbejdstagere skal nemlig være omfattet af implementeringen. Danmark er 

derfor nød til at vedtage lovgivning, hvilket har ført til ændringer i den traditionelle 

retskildestruktur i dansk arbejdsret, i retning af øget vægt på almindelig lovgivning og mindre vægt 

på kollektive overenskomster.  

Kollektive overenskomster er, som hovedregel, kun bindende for arbejdsgivere, der direkte eller 

indirekte gennem deres organisation er part i dem. Eksistensen af en kollektiv overenskomst kan 

som sagt have den virkning, at loven ikke finder anvendelse, men viger for overenskomsten. Man 

siger da, at loven er subsidiær i forhold til overenskomsten. På det arbejdsretslige område er det en 

betingelse at den kollektive overenskomst sikrer lønmodtagerne minimum samme retstilling som 

loven. Det er f.eks. tilfældet for Ligelønsloven, jf. § 1, stk. 4 og Ligebehandlingsloven, jf. § 1, stk. 

9. 

 

Når et emne er reguleret gennem kollektiv overenskomst i stedet for lov, har det den virkning at 

håndhævelsen af eventuelle retsstridigheder kan flyttes fra de almindelige domstole til det fagretlige 

system, f.eks. faglig voldgift12. Derfor har det betydning om et emne, f.eks. retten til ligeløn er 

reguleret ved lov og/eller ved kollektiv overenskomst.  

Primo 2010 var det fortsat kun de færreste overenskomster, som eksplicit nævnte retten til ligeløn. 

Arbejdsmarkedets parter har endnu ikke indskrevet ligelønslovens bestemmelser i 

overenskomstaftalerne. Hverken EU’s tidligere ligelønsdirektiv eller det aktuelle fra 2006 er blevet 

implementeret ad overenskomstvejen. For at skabe mulighed for at bruge det fagretslige system 

offensivt er det nødvendigt at retten til ligeløn skrives ind i overenskomsterne, idet der kun ved 

eksplicitte bestemmelser og klare definitioner skabes mulighed herfor. Arbejdsretten har godtgjort 

at gældende ret er, at ligeløn, på nuværende tidspunkt ikke er reelt overenskomstreguleret. 13    

 

Kvinder på orlov (og barslende forældre generelt) må ikke behandles mindre fordelagtigt end deres 

kolleger. Derfor skal de på lige fod med virksomhedens øvrige medarbejdere have del i 

                                                 
 
12 Der findes fire institutioner, som kan bistå arbejdsmarkedets parter, hvis der opstår uenighed om en overenskomst 

eller andre konflikter: Arbejdsretten, tjenestemandsretterne, forligsinstitutionen og faglig voldgift.   
13  Nielsen, Ruth og Roseberry, Lynn M. (2008), side 33 – 45. 
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rutinemæssige lønstigninger, lønforhandlinger, bonusordninger, frynsegoder etc. Det sker ikke altid 

i praksis og der har været en del sager omhandlende barslendes rettigheder.  

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at varetage barslende kvinders rettigheder, idet det koster 

dyrt på kvinders livstidsindkomst, når disse glemmes i forbindelse med lønforhandlinger, uddeling 

af frynsegoder osv. Der er en tendens til at arbejdsgivere glemmer medarbejdere på orlov - ”ude af 

øje – ude af sind”. Derfor er det vigtigt, at informere kvinder om deres rettigheder, således at de kan 

være med til at varetage egne interesser.    

 

2.2 EU-retlig regelgrundlag 

I EU er ligeløn reguleret af det omarbejdede direktiv fra 200614 og artikel 157 EUF15.  Ligestilling 

af kvinder og mænd er højt prioriteret i EU. EUF-traktaten16 udpeger ligestilling af mænd og 

kvinder, som en af de vigtigste opgaver for EU. I EUF-traktatens art. 2, omhandlende Fællesskabets 

mål og opgaver og art. 3, omhandlende Fællesskabets Målsætninger og aktiviteter, bliver det 

understreget, at EU skal indarbejde ligestilling i alle sine politikker og aktiviteter – det kaldes 

kønsmainstreaming.   

I Ligelønslovens § 1 b finder man en lignende bestemmelse, som forpligter de offentlige 

myndigheder til aktivt, at tage hensyn til målsætningen om ligestilling mellem mænd og kvinder 

ved udformningen og gennemførelsen af love og administrative bestemmelser, politikker og 

aktiviteter på de områder, denne lov omhandler. 

EU-reglerne om ligeløn fastlægger præceptive mindstekrav, som medlemslandene og/eller 

overenskomstparterne kan supplere med regler, der går længere i retning af at sikre ligeløn. 

 

2.2.1 Det omarbejdede direktiv fra 2006 

EU’s direktiver gælder i hele EU. Det er et krav at reglerne omsættes til national ret. 

Implementering sker ved lov. I Danmark er reglerne om ligeløn implementeret i Ligelønsloven.    

 

                                                 
 
14 Direktiv 2006/54/EF af 05/07/2006, også kaldet det omarbejdede kønsligestillingsdirektiv. I afhandlingen kaldes 

direktivet for ”Det omarbejdede direktiv fra 2006”. 
15 Før Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009, hed artiklen om ligeløn og ligebehandling art. 141 EF.   
16 Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, også kaldet Rom-traktaten eller EF-traktaten. 
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For at gøre EU’s lovgivning om løn og ligebehandling mere overskuelig og klar, har EU valgt at 

samle, forenkle og omarbejde 7 ældre direktiver om ligeløn, ligebehandling, erhvervstilknyttet 

social sikring (men ikke offentligt finansieret social sikring) og bevisbyrde i et direktiv - det 

omarbejdede direktiv om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af 

mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv17. 

 

Det omarbejdede direktiv fra 2006 indeholder tre kapitler med særlige regler om henholdsvis 

ligeløn, erhvervstilknyttet social sikring og ligebehandling, samt en række horisontale 

bestemmelser, der er fælles for ligeløn, ligebehandling og erhvervstilknyttet social sikring. Reglen 

om ret til ligeløn findes i artikel 4 og den er enslydende med den i Ligelønslovens § 1, stk. 1 og 2.    

 

2.2.2 Artikel 157 EUF 

Efter gennemførelsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 har artiklen om ligeløn og 

ligebehandling, artikel 141 EF ændret nummerangivelse til artikel 157 EUF. Artiklen pålægger den 

enkelte medlemsstat, at gennemføre princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde 

eller arbejde af samme værdi, jf. art. 157 EUF nr. 1. Artiklen definerer yderligere hvad der forstås 

ved begrebet løn. Definitionen er den samme som den i ligelønsloven. Artiklen er bortset fra 

nummerangivelsen, uændret. 

 

Traktatbestemmelsen om ligeløn i art. 157 EUF er direkte forpligtende, med forrang for danske 

regler af enhver art, for såvel offentlige som for private, herunder f.eks. private arbejdsgivere og 

arbejdsmarkedsorganisationer. Den direkte forpligtende forrang er gældende for alle 

traktatbestemmelser, som derved har stærkere retsvirkninger end direktivbestemmelser, som ikke er 

direkte forpligtende overfor private. Det er formentlig også grunden til, at EF-domstolen i langt de 

fleste ligelønssager, har støttet sig til traktatbestemmelsen i art. 157 EUF og ikke på det 

omarbejdede direktiv fra 2006.  

 

 
 

                                                 
 
17 Det omarbejdede direktiv fra 2006, 2006/54/EF af 05/07/2006.  
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Kapitel 3. Fravær og ydelser  

I 2002 blev reglerne i Barselloven ændret for at skabe bedre vilkår og overblik for nybagte forældre. 

Loven er en sammenskrivning af reglerne om barseldagpenge i lov om dagpenge ved sygdom eller 

fødsel18 og reglerne om Barselsorlov i ligebehandlingsloven19. Baggrunden for de ændrede regler 

var et ønske om, at opnå en højere grad af fleksibilitet og give forældre en øget ret til fravær, særligt 

i børnenes første leveår, samt give mulighed for at opnå den bedst mulige balance mellem familie- 

og arbejdsliv.  

 

3.1 Dansk regelgrundlag 

Retten til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel, samt retten til ydelser i forbindelse med 

afholdelse af orlov, er i Danmark hovedsageligt reguleret af Barselloven. Der findes dog fortsat et 

par regler om emnet i Sygedagpengeloven og Ligebehandlingsloven. I det følgende fokuseres der på 

de regler som omhandler forældres ret og pligt til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel, 

samt den ret til ydelser der, under visse betingelser, er knyttet til afholdelse af orlov.  

 

Der findes mange former for orlov. I afhandlingen ses der udelukkende på graviditetsorlov, 

barselsorlov/beskyttelsesorlov, fædreorlov og forældreorlov,20 som alle er forskellige former for 

orlovsrelateret fravær i forbindelse med graviditet og fødsel.  

 

3.1.1 Barselloven 

Barselloven21 sikrer forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, jf.  

lovens § 1. Den sikrer ydermere forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barseldagpenge 

under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.  

 

                                                 
 
18 Også kaldet Sygedagpengeloven, LBK nr. 1047 af 28/10/2004. I relation til børn, indeholder loven i dag kun reglerne 

om udbetaling af dagpenge under fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, jf. kp. 7. 
19 Ligebehandlingsloven, LBK nr. 734 af 28/06/2006.  
20 Herefter benævnes alle orlovstyperne under en fællesbetegnelse, nemlig orlov. 
21 Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v., LBK nr. 1084 af 13/11/2009 
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I det følgende fokuseres udelukkende på forældres ret og pligt til fravær i forbindelse med graviditet 

og fødsel og på retten til dagpenge i forbindelse med afholdelse af orlov.  

 

I Barselloven § 2, stk. 1 fastslås, at den umiddelbare ret til fravær gælder alle forældre. Retten til 

ydelser i forbindelse med afholdelse af orlov gælder derimod kun en begrænset kreds, nemlig 

lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. § 2, stk. 2. De skal opfylde 

beskæftigelseskravene efter § 27 for lønmodtagere og § 28 for selvstændigt erhvervsdrivende for at 

være berettiget til barseldagpenge.     

 

Ifølge Barsellovens § 6, stk. 1 har en kvinde ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når der 

skønnes at være 4 uger til forventet fødslen, dvs. den lægeligt fastsatte terminsdato22. Denne ret til 

fravær før fødslen kaldes for graviditetsorlov.  

 

Efter fødslen har en kvinde ret og pligt til at holde 2 ugers barselsorlov. Herefter har hun ret til 

yderligere 12 ugers barselsorlov, jf. Barselloven § 7, stk. 1. Disse første 14 ugers orlov efter fødslen 

kaldes tilsammen for barselsorlov eller beskyttelsesorlov.  

 

Faderen har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med 

arbejdsgiveren indenfor de første 14 uger efter fødslen, også kaldet fædreorlov, jf. Barsellovens § 

7, stk. 2.  

 

Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger hver, jf. 

Barselloven § 9. Hver af forældrene kan forlænge denne periode med 8 uger, og hvis man er 

beskæftiget lønmodtager eller selvstændig, så kan man forlænge perioden med 14 uger, jf. 

Barselloven § 10. Alt i alt betyder orlovsreglerne i Barselloven at forældrene tilsammen kan holde 

112 ugers fravær i forbindelse med graviditet og fødsel, jf. Tabel 3, hvor fraværsreglerne ifølge 

Barselloven er skitseret. 

 

 

                                                 
 
22 Den lægelige fastsatte terminsdato, er den dag fødslen forventes at finde sted. Den forventede terminsdato indregnes i 

retten til 4 ugers fravær.  
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 Før forventet fødsel Efter fødsel 

Mor 4 uger 
(graviditetsorlov) 

14 uger 
 (Barselsorlov) 

32 uger 
(forældreorlov) 

8 eller 14 ugers 
forlængelse 

Far 
 

 2 uger 
(fædreorlov) 

32 uger 
(forældreorlov) 

8 eller 14 ugers 
forlængelse 

Tabel 3. I alt har forældre ret til 112 ugers fravær i forbindelse med graviditet og fødsel ifølge Barselloven  

 

Selvom retten til fravær ifølge Barselloven strækker sig til 112 uger, er det sjældent at forældre 

benytter sig af den fulde ret. Det skyldes, at retten til ydelser under orlov i forbindelse med 

graviditet og fødsel er noget kortere end retten til fravær. Alt i alt har forældre tilsammen ret til 

dagpenge i 52 uger. Det er kommunen som udbetaler barselsdagpenge under fravær i forbindelse 

med graviditet og fødsel, jf. § 19. Dette sker kun til personer, der opfylder beskæftigelseskravene 

for lønmodtagere i Barsellovens § 27 og/eller beskæftigelseskravene for selvstændige 

erhvervsdrivende i § 28.  

Moderen har ret til dagpenge under sin graviditetsorlov og barselsorlov, mens faderen har ret til 

dagpenge under sin fædreorlov, jf. Barselloven §§ 18-24. Derudover har forældrene tilsammen ret 

til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, jf. Tabel 4, hvor dagpengereglerne ifølge 

Barselloven er skitseret.  

 

 Før forventet fødsel Efter fødsel 

Mor 4 uger 14 uger  
32 uger til deling Far  2 uger 

Tabel 4. I alt har forældre ret til 52 ugers fravær med dagpenge i forbindelse med graviditet og fødsel ifølge 

Barselloven 

 

Ovenstående gennemgang af retten til fravær og ydelser ifølge Barselloven viser tydeligt, at der er 

tale om, at retten til fravær strækker sig længere end retten til barselsdagpenge. 

 

Barselloven indeholder mange flere regler end dem, som er beskrevet indtil nu. Reglerne 

gennemgås ikke, idet de ikke er relevante for besvarelse af afhandlingens problemformulering.           

 

3.1.2 Kollektive overenskomster  

Retten til løn under barsel afhænger af hvilken lov, overenskomst eller individuel aftale man er 

omfattet af som lønmodtager. I kapitel 3.1.1 blev reglerne i Barselloven gennemgået. Alle forældre 
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vil, som minimum være berettiget til fravær som foreskrevet i loven. Forældre, som opfylder 

beskæftigelseskravene i Barsellovens §§ 27 og 28, vil også som minimum have ret til 

barselsdagpenge i den grad reglerne foreskriver det. Derudover kan man igennem kollektive 

overenskomster, individuelle ansættelsesaftaler eller firmaaftaler opnå gunstigere vilkår.  

 

På det private arbejdsmarked vil lønvilkårene under fravær ved graviditet og fødsel ofte være 

reguleret i enten en overenskomst eller i den ansattes individuelle ansættelsesaftale. Det skal dog 

pointeres, at ret til ydelser i forbindelse med fravær pga. graviditet og fødsel ikke har været 

prioriteret højt i det private, hvilket betyder at vilkårene ofte er dem der findes i Barselloven.  

 

På det offentlige område er vilkårene under fravær i forbindelse med graviditet og fødsel blevet 

prioriteret højt. Det betyder, at vilkårene for ret til løn under afholdelse af orlov ofte er meget 

gunstige og udvidede i forhold til Barselloven.  

 

3.1.3 De offentlige overenskomstaftaler 

I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2008 blev der indført 3 nye aftaler, som alle giver en 

forlænget ret til løn under orlov. De tre aftaler gælder henholdsvis for det statslige, kommunale og 

regionale område. Aftalerne gælder for alle børn født fra og med den 1. april 2008. 

 

Overenskomstansatte eller tjenestemænd i staten, er omfattet af den statslige barselsaftale23. 

Overenskomstansatte i en region, er omfattet af den regionale barselsaftale24 og 

overenskomstansatte i en kommune, er omfattet af den kommunale barselsaftale25. De tre ordninger 

ligner hinanden og gennemgås derfor sammen. Det pointeres når der er forskelle.  

 

Graviditetsorlovsreglerne i det offentlige er mere gunstige end dem i Barselloven. Som ansat i 

staten har man ret til graviditetsorlov med fuld løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 

uger til forventet fødsel. Som ansat i en region eller kommune har man ret til graviditetsorlov med 

fuld løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til forventet fødsel. For alle aftalerne 

                                                 
 
23 Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage – CIR nr. 9258 af 09/06/2008, også kaldet Barselsaftalen. 
24 Danske Regioner (2008) 
25 KL (2008)  
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gælder yderligere at morderen har ret til barselsorlov med fuld løn, dvs. ret til fuld løn de første 14 

uger efter fødslen. Denne ret er, som udgangspunkt, øremærket til moderen og kan derfor ikke 

umiddelbart overdrages til faderen. Faderen har ret til fædreorlov med løn, dvs. løn i 2 uger 

umiddelbart efter fødslen, eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger.     

 

Retten til løn under forældreorlov, dvs. efter barnets 14. uge, er fastlagt i en såkaldt 6 + 6 + 6 

ordning, hvis mor og far er underlagt samme barselsaftale. Princippet i denne ordning er, at 6 ugers 

lønret er øremærket til moderen, 6 uger er øremærket til faderen, mens de sidste 6 uger er en fælles 

lønret, som kan deles mellem forældrene eller fuldt ud tildeles en af dem. Hvis mor og far ikke er 

underlagt den samme offentlige barselsaftale, men hver sin offentlige barselsaftale, så tildeles de 

hver 6 + 6 ugers lønnet forældreorlov, dvs. 12 uger hver og 24 uger i alt. Er det derimod kun den 

ene af forældrene som er underlagt en offentlig barselsaftale, så tildeles denne 6 + 6 uger, dvs. 12 

uger i alt.   

 

Fælles for ordningerne er, at ugerne, som er øremærket henholdsvis mor og far, ikke kan overdrages 

og de vil derfor bortfalde, hvis forældrene vælger ikke at benytte dem. Rettighederne er skitseret 

nedenfor. 

 

 Forældrene er begge 
underlagt den samme 
offentlige barselsordning 

Forældrene er underlagt 
en offentlig og en 
”anden” barselsordning 

Forældrene er begge 
underlagt en offentlig 
barselsordning, men ikke 
den samme 

Forældrenes samlede ret 
til fuld løn under orlov 
ifølge de offentlige 
barselsaftaler - opgjort i 
uger 

6 + 6 + 6 6 + 6 6 + 6 + 6 + 6 

Tabel 5. Viser forældrenes samlede ret til fuld løn under orlov ifølge de offentlige barselsaftaler – opgjort i uger. 

 

3.1.4 Ligebehandlingsloven 

Ligebehandlingsloven26 indeholder lovreglerne om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn 

til beskæftigelse mv. og det er her reglerne om forbud mod forskelsbehandling i forbindelse med 

graviditet og orlov findes. Både mødre og fædre er omfattet af beskyttelsen. Det betyder, at både 

                                                 
 
26 Ligebehandlingsloven, LBK nr. 734 af 28/06/2006. 
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mænd og kvinder er beskyttet mod forskelsbehandling, som følge af, at retten til orlov i forbindelse 

med en fødsel, udnyttes. Det faktum, at fædre også er beskyttet er meget relevant, såfremt fædre 

benytter sig af rettighederne til at holde længere barsel. Så vil de nemlig også være i risiko for at 

blive udsat for forskelsbehandling.   

 

Sker forskelsbehandlingen på grundlag af saglige kriterier, som ikke har relation til køn, så er denne 

form for forskelsbehandling tilladt, såfremt målet retfærdiggør midlet. Det kaldes for positiv 

særbehandling27. Det betyder, at der gives en fortrinsret til grupper, der af historiske, kulturelle eller 

aktuelle grunde har været underrepræsenteret. Der er tale om en aktiv ligestillingspolitisk indsats 

med det formål at ændre samfundsmæssige uligheder. Et eks. herpå er, at der fællesskabsretligt er 

accept af positiv særbehandling af kvinder i beskyttelsesperioden. I Danmark er 

beskyttelsesperioden fastsat til 4 uger før fødslen og frem til 14 uger efter fødslen. 

Beskyttelsesperioden retfærdiggøres med at kvinder har et særligt behov for fysisk beskyttelse i 

forbindelse med graviditet og fødsel. Den positive særbehandling strækker sig til, at man også 

accepterer, at kvinders lønmæssige situation er bedre end mænds i denne afgrænsede periode.  

Positiv særbehandling med hensyn til køn må kun ske når den minister, under hvis 

forretningsområde en virksomhed hører, har givet forudgående tilladelse, jf. Ligebehandlingslovens 

§ 13, stk. 2. I Danmark har positiv særbehandling kun været benyttet i meget begrænset omfang og 

når det er sket, har der oftest været tale om introduktionshjælp. Som overskriften, til kapitel 5, i 

loven indikerer, er der tale om en form for dispensation.28 Der findes andre eksempler på positiv 

særbehandling, herunder kønskvotering, særlige rekrutteringsindsatser eller særlige vilkår for at få 

flere kvinder i ledelserne og i specifikke sektorer (f.eks. på universiteterne). 

 

Hvis formålet med en ydelse til en kvindelig medarbejder er, at beskytte hende i perioden efter 

fødslen, så vil en mand som gør krav på samme behandling, ikke anses for at befinde sig i en 

sammenlignelig situation. Det skyldes, at kvinden i beskyttelsesperioden anses for at være i en 

usammenlignelig situation, mens kvinder og mænd anses for, at befinde sig i en sammenlignelig 

                                                 
 
27 Lig med positiv forskelsbehandling. 
28 Nielsen, Ruth og Roseberry, Lynn M. (2008), side 337.  
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situation i den efterfølgende forældreorlovsperiode. Ligebehandlingsprincippet tilsidesættes under 

kvindens beskyttelsesperiode, mens det i forældreorlovsperioden igen er gældende.29    

 

Efter endt orlov, har medarbejderen ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde, 

der ikke er mindre gunstigt. Medarbejderen har også ret til at nyde godt af enhver forbedring i 

arbejdsvilkårene, som pågældende ville være berettiget til, hvis han/hun ikke havde været 

fraværende pga. afholdelse af orlov, jf. § 8 a. Her tænkes f.eks. på lønforhøjelser, forbedrede 

arbejdsvilkår og udelukkelse fra forfremmelser. Det er nemlig en overtrædelse af 

ligebehandlingsloven, hvis medarbejderne stilles ringere på grund af graviditet eller afholdelse af 

orlov, jf. § 1.  

 

En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af 

retten til fravær eller har været fraværende pga. afholdelse af orlov, jf. § 9. Hvis lønmodtageren 

bliver afskediget i en situation hvor arbejdsgiver ved, at man skal være forældre, er det op til 

arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke har noget med det forestående forældreskab at gøre. 

Det vil sige, at der er omvendt bevisbyrde. Hvis lønmodtageren er blevet forskelsbehandlet i strid 

med Ligebehandlingsloven, har denne krav på godtgørelse, jf. kapitel 6 i Ligebehandlingsloven.  

 

Ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet, medtages den tid en lønmodtager har været 

fraværende i henhold til Barsellovens §§ 6-14, jf. Ligebehandlingslovens § 8. Det betyder at orlov 

ikke forringer arbejdstageres anciennitet.  

 

På det private arbejdsmarked er der erfaringer med, at der er forskel på om, der er tale om 

orlovsvilkår for mænd eller kvinder. Vilkårene for kvinder er ofte mere fordelagtige end for mænd. 

F.eks. kan der være tale om at mødre, ifølge kollektiv overenskomst eller individuel aftale, har ret 

til fuld løn i helt op til 24 uger efter fødslen, mens fædre kun har ret til fuld løn i de to ugers 

fædreorlov.  

Sådanne aftaler er i strid med principperne om ligebehandling af mænd og kvinder, jf. 

Ligebehandlingsloven § 1. De strider også mod Ligelønsloven § 1. Det betyder, at sådanne aftaler er 

ugyldige. Der er i retspraksis set eksempler på ovenstående i individuelle ansættelsesaftaler.  

                                                 
 
29 Andersen, Agnete, Nielsen, Ruth og Precht, Kirsten (2006), side 163. 
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Fællesskabsretligt er positiv særbehandling af kvinder frem til 14 uger efter fødslen, accepteret. Det 

sker under hensyn til, at kvinder har et særligt behov for (fysisk) beskyttelse i forbindelse med en 

fødsel. Dene positive særbehandling er også grunden til at det accepterer at kvinders lønforhold er 

bedre end mænds i denne afgrænsede periode. Problemet er, at der ikke er fællesskabsretlig 

hjemmel til at forskelsbehandle mænd og kvinder med hensyn til ydelse, i form af løn, i 

forældreorlovsperioden. Det betyder, at fra 15. uge efter fødslen, og fremefter, skal der være ens 

ydelsesregler for mødre og fædre.30 Det betyder også, at hvis en arbejdsgiver giver kvindelige 

ansatte fuld løn i forældreorlovsperioden, så har mandlige ansatte inden for samme 

overenskomstområde, på samme virksomhed, den samme ret.31  

 

3.2. EU-retlig regelgrundlag 

I EU regulerer Graviditetsdirektivet og Forældreorlovsdirektivet henholdsvis gravides rettigheder 

og pligter og forældres ret til fravær i forbindelse med et barns fødsel. 

 

3.2.1 Graviditetsdirektivet 

Graviditetsdirektivet32 er iværksat for at forbedre sikkerheden og sundheden under arbejdet for 

arbejdstagere, som er gravide, som lige har født eller som ammer. Disse betragtes som en særlig 

risikogruppe og der må derfor træffes særlige foranstaltninger for at beskytte dem. Direktivet er et 

minimumsdirektiv og kan derfor ikke danne grundlag for en eventuel forringelse af det 

beskyttelsesniveau, der allerede findes i de enkelte medlemsstater. Alle medlemsstaterne har nemlig 

i henhold til traktaten forpligtet sig til, at fremme forbedringen af de eksisterende vilkår på dette 

område og sætter sig som mål, at harmonisere vilkår på et stadigt stigende niveau. EU reglerne om 

beskyttelse i forbindelse med graviditet og orlov sikrer først og fremmest ret til fravær fra arbejdet 

og kun i mindre grad ret til betaling under fravær. Graviditetsdirektivet sikrer i art. 8, kvindelige 

lønmodtagere mindst 14 ugers sammenhængende orlov fordelt før og/eller efter fødslen i 

overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.  

                                                 
 
30 www.djoef.dk (2009)  
31 Krarup, Mads og Andersen, Agnete (2004), side 143. 
32 Også kaldet Barselsdirektivet: Rådets direktiv 92/85/EØF af 19/10/1992. 
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Yderligere kræver Graviditetsdirektivets art. 11 at moderen i en beskyttelsesperiode på mindst 14 

uger skal have ret til en ”passende ydelse”, der mindst skal svare til, hvad en syg lønmodtager ville 

modtage. Dansk ret opfylder dette krav idet der, som hovedregel, er krav på dagpenge under orlov i 

anledning af graviditet og fødsel. Krav på løn er der dog kun, hvis det er aftalt ved kollektiv 

overenskomst eller individuel ansættelsesaftale.33 Tilfælde hvor dansk ret ikke giver ret til dagpenge 

under orlov er f.eks. for studerende på SU, som (typisk) ikke opfylder beskæftigelseskravene i 

Barsellovens § 27. Disse er kun berettiget til at modtage ekstra SU-klip (= fødselsklip).  

 

Danmark følger Graviditetsdirektivets artikel 8, stk. 2, hvorefter kvinder pålægges to ugers tvungen 

Barselsorlov. Dette gøres ud fra en betragtning om, at langt de fleste kvinder har behov for at holde 

fri i denne periode. I ILO’s (International labour organisation) barselskonvention forpligtes kvinder 

til at holde 6 ugers barselsorlov efter fødslen. Danmark har valgt ikke at følge dette og har derfor 

ikke ratificeret denne konvention, idet opfattelsen er at kvinder og forældre i det hele taget, frit skal 

kunne tilrettelægge orlovsperioden efter behov. Årsagen hertil er at tvungen orlov ikke er findes 

nødvendig, når beskyttelsen af lønmodtagerens rettigheder i forbindelse med ansættelsesforholdet er 

effektiv.34   

 

3.2.2 Forældreorlovsdirektivet 

Forældreorlovsdirektivet35 indeholder minimumsforskrifter for retten til forældreorlov, dvs. at 

medlemsstaterne kan opretholde eller indføre bestemmelser, som er gunstigere, men ikke ringere, 

end dem som er fastsat i direktivet. Direktivets formål er, at gøre det lettere at forene 

arbejdsmæssigt og familiemæssigt ansvar for forældre, som arbejder.    

 

Efter gennemgang af de danske og de EU-retlige regler, om ret til fravær og ydelser i forbindelse 

med graviditet og fødsel, er det tydeligt, at de danske regler, uanset om orlovstageren er underlagt 

Barselloven, kollektiv overenskomst eller individuel aftale, er gunstige.    

 

                                                 
 
33 Krarup, Mads og Andersen, Agnete (2004), side 25-26 + 138. 
34 Krarup, Mads og Andersen, Agnete (2004), side 20. 
35 Rådets direktiv 96/34/EF af 03/06/1996. 
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Kapitel 4. Retspraksis 

Retspraksis omhandlende orlov, ligeløn og ligebehandling er omfattende. Nedenfor præsenteres et 

udpluk af de vigtigste domme og disses vigtigste pointer. De valgte afgørelser er afsagt af to 

forskellige instanser: EF-domstolen og faglig voldgift.  

 

4.1 Abdoulaye 

Abdoulaye-sagen36 omhandler retfærdiggørelse af forskelsbehandling, men er også et eksempel på, 

at positiv særbehandling af kvinder på barselsorlov accepteres.  

Dommen omhandlede en arbejdsgiver, som betalte fuld løn, samt et engangsbeløb til kvinder, der 

gik på barselsorlov. Domstolen konstaterede, at ligelønsreglerne ikke er til hinder for at et sådant 

engangsbeløb udbetales. Beløbet overholder princippet om ligeløn, når der alene udbetales en fast 

ydelse til kvindelige arbejdstagere, der går på barselsorlov, med den begrundelse, at ydelsen er en 

erstatning for de faglige ulemper, som er en følge af fravær fra arbejdet. I dette tilfælde befinder 

mænd og kvinder sig i forskellige situationer, hvilket betyder at princippet om ligeløn er overholdt.  

 

Domstolen konstaterede at faglige ulemper kan bestå i: 

 at en kvinde under barselsorlov ikke kan komme i betragtning i forbindelse med 

forfremmelse,  

 at når hun vender tilbage til sit arbejde så er den faglige erfaring så meget kortere, som hun 

har været fraværende,  

 at kvinden ikke kan være med i konkurrencen om lønforhøjelser, som opnås for personlig 

indsats,  

 at kvinden ikke kan deltage i efteruddannelse og  

 at det kan være svært at holde sig ajourført med sine færdigheder, når ny teknologi hele 

tiden medfører ændringer på arbejdsstedet.  

 

                                                 
 
36 Sag C-218/98, Oumar Dabo Abdoulaye m.fl. mod Régie nationale des usines Renault SA (Abdoulaye-sagen)    
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Arbejdsgiveren havde, som sagt, bl.a. fremhævet faglige ulemper, som manglende muligheder for 

forfremmelse og lønforhøjelser under orlov. Begge de nævnte forhold er i strid med 

ligebehandlings- og ligelønsprincippet  

Faglitteraturen37 sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt det var korrekt af EF-domstolen, at godkende 

ordningen uden forbehold. For det første var begrundelsen for at udbetale det omtalte engangsbeløb 

lovstridig. For det andet har faderen i Danmark mulighed for, at tage hele orloven, med undtagelse 

af to uger. Det vil således være muligt, at forestille sig situationer, hvor faderen er mindst lige så 

fraværende fra jobbet på grund af orloven, som moderen. Faderen vil i så fald risikere de samme 

ulemper, som moderen. I disse tilfælde vil faderens situation være sammenlignelig med moderens. 

At nægte faderen en kompensation af samme type vil være udtryk for direkte diskrimination og vil 

næppe kunne retfærdiggøres.38 

At domstolen alligevel vælger at godkende ordningen uden forbehold kan skyldes, at EF-domstolen 

er af den holdning, at der er en særlig forbindelse mellem moder og barn, der gør, at hele 

barselsperioden bør varetages af moderen. Der er næppe videnskabeligt belæg for en sådan 

holdning, navnlig ikke i europæiske lande, hvor der findes mange ”moderne” mænd/familier. En 

sådan holdning er en direkte støtte til opretholdelse af et traditionelt familiemønster. Holdningen 

kan derfor ses, som en aktiv modarbejdelse af et moderne ligestillingsprincip, hvor kønnene deles 

om arbejdsopgaver såvel på arbejdspladsen som i hjemmet.      

 

4.2 Gillespie   

Gillespie-dommen39 er et eksempel på, at kvinder på orlov ikke må behandles mindre fordelagtigt 

end deres kolleger.  

Gillespie-sagen handlede om hvor vidt beregningen af ydelser under afholdelse af orlov skulle 

bygge på den løn, den kvindelige arbejdstager har modtaget, før barselsorloven begyndte eller om 

ydelserne skulle omfatte de lønforhøjelser, der var sket mellem begyndelsen og slutningen af 

barselsorloven, fra det tidspunkt, hvor de var trådt i kraft.  

Det blev fastslået, at ydelserne skulle omfatte lønforhøjelser. Det blev begrundet med, at 

udelukkelse af den kvindelige arbejdstager fra en sådan forhøjelse under hendes barselsorlov ville 
                                                 
 
37 Bjørst, Byrial R. (2005). 
38 For mere om sagen se - Bjørst, Byrial R. (2005), side 372-376. 
39 Sag C-342/93, Joan Gillespie m.fl. mod Northern Health and Social Services Board m.fl. (Gillespie-sagen).  
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være en forskelsbehandling af hende, alene i hendes egenskab af arbejdstager, eftersom hun ville 

have modtaget den højere løn, hvis hun ikke havde været gravid/på barselsorlov. 

Dommen fastslår at kvinder, der er gravide eller på barselsorlov, befinder sig i en særlig situation, 

som ikke kan sammenlignes med andre situationer. Kvinder har ikke ret til fuld løn under orlov på 

grundlag af ligelønsreglerne. Men har de ret til en godtgørelse under orlov, og beregnes denne 

godtgørelse på grundlag af lønnen, skal den løn, de ville tjene, hvis de ikke var gravide eller på 

orlov, anvendes. 

 

4.3 Faglig voldgiftkendelse 

Et andet og nyere eksempel på, at barslende kvinder ikke må behandles mindre fordelagtig end sine 

kolleger, er sagen om Grafisk Arbejdsgiverforening for Nysted bogtrykkeri40. Der blev det fastslået, 

at når lokale lønforhandlinger medfører en lønforhøjelse, så skal en lønmodtager på orlov også have 

en tilsvarende forhøjelse, uanset hvad der fremgår af overenskomsten.  

Sagen omhandlede lokale forhandlinger på en virksomhed, hvorved der blev fastsat en 

lønforhøjelse, gældende for alle ansatte. En ansat var på barselsorlov og fik ikke del i 

lønforhøjelsen, fordi hun ifølge overenskomstens sygelønsregler kun havde krav på den løn hun 

oppebar ved fraværets begyndelse. Det blev dog fastslået at den foreliggende administration og 

forståelse af overenskomsten var i strid med gældende EU-ret, herunder særligt EF-Domstolens 

dom i Gillespie-sagen.  

Forholdende i denne sag fandtes ikke at afvige på relevant måde fra Gillespie-sagen. Derfor blev 

afgørelsen, at den ansatte på barselsorlov var berettiget til lønforhøjelsen. Selvom en medarbejder er 

på orlov har denne nemlig krav på, at komme til lønforhandling, på lige fod med sine kolleger. 

   

  

                                                 
 
40 HK/Industri for SS mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Nysted Bogtrykkeri A/S, faglig voldgiftkendelse af 

2.10.2003 afsagt af højesteretsdommerne Børge Dahl, Mogens Hornslet og Poul Søgaard. 
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Kapitel 5. Barseludligningsordninger 
På nuværende tidspunkt er der barseludligningsordninger indenfor staten, kommuner og regioner, 

samt for privatansatte, dvs. for næsten hele det danske arbejdsmarked. For selvstændige er der 

endnu ikke udligningsordninger, men der arbejdes på det i regering og folketing. Formålet med 

ordningerne er, at begrænse de udgifter en arbejdsgiver har, når en ansat er på orlov, samt at 

forhindre at kvinder bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet. Det er nemlig vigtigt at sikre, at orlov 

og de udgifter det medfører for arbejdsgiveren ikke kommer til at udgøre en barriere mod ansættelse 

af kvinder. 

 

5.1 Barseludligning på det offentlige arbejdsmarked  

For kommunernes og regionernes vedkommende blev der ved overenskomstforhandlingerne på 

KTO-området i 2005 indgået en aftale om barseludligning41. Aftalen er en intern udligningsordning 

i kommunen/regionen som indebærer, at de udgifter, en arbejdsplads i en kommune/region har i 

forbindelse med en medarbejders orlov, nu udlignes på tværs af samtlige arbejdspladser i 

kommunen/regionen. Dermed kommer udgiften ikke til at belaste den enkelte arbejdsplads, men 

bliver solidarisk fordelt. Aftalen sikrer dog ikke arbejdspladsen 100 pct. kompensation, idet aftalen 

kun indebærer:  

1. at der refunderes minimum 80 pct. af forskellen mellem den barslendes løn og den 

dagpengerefusion, som arbejdsgiveren får fra bopælskommunen eller  

2. at der refunderes minimum 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften til en vikar og 

dagpengesatsen.  

 

For statsansatte gælder reglerne i Bekendtgørelsen om Barselsfonden42. Statsinstitutioner som er 

underlagt barselfonden, jf. § 2, kan få refunderet en del af barselshavendes løn efter fast takst under 

dennes lønnede orlov. Dette gælder for lønnede orlovsperioder påbegyndt den 1. januar 2009 eller 

senere, jf. § 9, stk. 3. I 2009 udgjorde refusionen 60 kr. pr. lønnet time for ansatte i bevillingsramme 

0-35 og 190 kr. pr. time for ansatte i bevillingsramme 36-42, jf. § 4. 

                                                 
 
41 Aftale om udligning af aftaler til barsels- og adoptionsorlov. Aftalen trådte i kraft i kommuner og regioner d. 1. januar 

2007.  
42 Bekendtgørelsen om barselsfonden, BEK nr. 1234 af 08/12/2009. 
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5.2 Barseludligningsloven 

Den 1. oktober 2006 trådte Barseludligningsloven43 i kraft. Loven finder anvendelse på det private 

arbejdsmarked, dog ikke for den del, der har indgået overenskomst om en decentral ordning om 

barseludligning (godkendt i henhold til § 5), jf. § 1. Loven har til formål, at fremme ligestillingen 

mellem mænd og kvinder på det private arbejdsmarked, via en udligning af arbejdsgiverens udgifter 

til løn under en medarbejders orlov. I henhold til loven pålægges alle arbejdsgivere at indbetale til 

en barseludligningsordning.  

 

Med vedtagelse af Barseludligningsloven er det gjort lovpligtigt for private arbejdsgivere at 

indbetale til en fælles barseludligningsordning. At være del af en barseludligningsordning åbner op 

for en øget refusionsmulighed for arbejdsgivere, hvilket betyder at incitamentet til at indgå i 

forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår under orlov, er øget. Det koster nemlig arbejdsgiverne 

mindre at betale medarbejderne løn under orlov, idet en del af udgiften refunderes i form af 

barselsdagpenge og en yderligere del refunderes af udligningsordningerne. Det betyder, at en stor 

del af omkostningen ved at betale medarbejderne fuld løn under orlov ikke hænger på den enkelte 

arbejdsgiver, men fordeles solidarisk mellem mange arbejdsgivere. Derfor er det et forholdsvist 

billigt ”gode” at give medarbejdere.   

 

I en privat virksomhed skal de ansatte være dækket af en barselsordning og den skal være godkendt 

af Beskæftigelsesministeriet. Ordningen betyder at det bliver mindre omkostningsfuldt at have 

ansatte på orlov, hvilket betyder at loven er med til at fremme ligestillingen mellem mænd og 

kvinder, i hvert fald på det private arbejdsmarked.  

En udligning sker i praksis ved at arbejdsgiveren indbetaler et årligt barseludligningsbidrag, jf. § 4. 

Til gengæld herfor opnår arbejdsgiveren en automatisk lønrefusionsret når en medarbejder er på 

orlov. En arbejdsgiver skal betale til en barselsordning for alle de ansatte, som der betales ATP-

bidrag for. Betingelserne for at arbejdsgiveren kan modtage refusion er, at medarbejderne får løn 

under orlov, har ret til dagpenge fra kommunen og har en timeløn, der er højere end 

dagpengesatsen, jf. § 2.  

 

                                                 
 
43 Lov nr. 417 af 08/05/2006 (også kaldet lov om barseludligning). 
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Gennem barseludligningsreglerne undgås det at barselsomkostninger bliver den enkelte kvindes 

problem eller i særlig grad et problem for kvindedominerede fag og i stedet bliver fordelt over hele 

arbejdsmarkedet. Barseludligningsloven er et eksempel på, at ligestillingsproblemerne søges løst 

gennem centrale og ikke decentrale ordninger. Barseludligningsordningerne udgør måske en reel 

mulighed for at udligne den skæve fordeling af orlov mellem mænd og kvinder yderligere.44 

 

For at arbejdsgiveren kan opnå refusionsret, skal den barslende være berettiget til at modtage 

barselsdagpenge, således at arbejdsgiveren kan overtage denne ret. Udover dagpengerefusionsretten 

får arbejdsgiveren ret til yderligere refusion i form af udligning fra barseludligningsordningen.  

 

Refusionsretten udgør her forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel, dog maksimum 

159,75 kr. pr. time, jf. Bekendtgørelsen om barseludligning på det private arbejdsmarked45 § 20, 

stk. 2. De maksimale barselsdagpenge er 752 kr. pr. dag46, hvilket udgør 101,60 kr. pr. time. Med et 

kroneloft på 159,75 kr. pr. time, vil refusionen fra den lovbaserede udligningsordning udgøre op til 

58,15 kr. pr. time. For mange arbejdsgivere svarer refusionsretten langt fra til det den ansatte tjener.  

 

Nedenfor viser figur 1, at den gennemsnitlige timeløn for en privat ansat er 213 kr. i timen, hvilket 

betyder at arbejdsgiveren ikke får dækket alle sine omkostninger. Den gennemsnitlige løn er højere 

end dagpengeretten og refusionsbeløbet tilsammen. Det betyder, at den resterende del af pengene 

må komme fra arbejdsgiveren. For arbejdsgivere dækker refusionen ikke den reelle lønomkostning - 

der er tale om en udgift på op til 53,40 kr. i gennemsnit pr. time. 

 

                                                 
 
44 Nielsen, Ruth (2009), side 44. 
45 BEK nr. 1024 af 28/10/2009.  
46 2010 sats – Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. 

http://www.bm.dk/Tal%20og%20tendenser/Satser%20for%202010.aspx  
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Figur 1. Smalfortjeneste (kr. pr. time) inkl. pension mv. fra 2008 fordelt på statsansatte, kommunalt ansatte og privat 

ansatte. 

 

I figur 1 ses det, at en statsansat gennemsnitlig får 226 kr. i timen og en kommunalansat 

gennemsnitlig 186 kr. i timen. I kapitel 5.1 om barseludligning på det offentlige område blev det 

fastslået at arbejdsgiveren for en statsansat medarbejder på orlov kunne modtage 60 kr. eller 190 kr. 

alt efter hvilken bevillingsramme den pågældende medarbejder er aflønnet i forhold til. Det betyder, 

at barseludligningsordningerne på det offentlige arbejdsmarked heller ikke kompenserer 

arbejdsgiveren fuldt ud for den udgift det er, at have en medarbejder på orlov. 
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Kapitel 6. Løngab 

Der er flere metoder, som kan anvendes, når man beregner, hvor stor forskellen er mellem to 

gruppers løn, f.eks. mænd og kvinder. En metode er at beregne lønefterslæbet. Det betyder, at man 

ser på den procentuelle lønforskel i forhold til den gruppe, som tjener mest. En anden metode er, at 

beregne løngabet. Det betyder, at forskellen mellem to gruppers løn ses i forhold til det vægtede 

løngennemsnit. Sidstnævnte metode benyttes hyppigst. 

 

 
Figur 2. Løngab mellem mænd og kvinder i EU, 200747  

 

Figur 2 viser, at løngabet i Danmark er på 17,7 pct. i 2007. De 17,7 pct. er beregnet som et løngab, 

hvilket betyder, at løngabet er forskellen i mænd og kvinders løn, sat i forhold til mænds 

gennemsnitlige løn. Tabellen viser også at løngabet i Danmark er middel i forhold til de øvrige 

europæiske lande.48 

 

                                                 
 
47 Beskæftigelsesministeriet (2010), figur 11.5, side 70  
48  Sundhedskartellet (2009), side 7. 
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6.1. Orlov 

Kvinder har lavere timeløn end mænd. Det er et gennemgående resultat i alle undersøgelser af 

lønforskelle mellem mænd og kvinder. Hvor stor en del, hvis nogen, der skyldes den skæve 

orlovsfordeling er sværere at svare på.  

En stor del af løngabet kan forklares ved brug af diverse faktorer. Hvor stor en del af løngabet, der 

kan redegøres for, afhænger af hvilket lønbegreb der benyttes. Omkring 70-80 % af løngabet kan, 

uanset hvad, forklares ved hjælp af faktorerne: arbejdsfunktion, sektor og branche, 

uddannelseslængde, erhvervserfaring og individkarakteristika. Fravær i forbindelse med orlov er en 

af flere faktorer, som hører til under kategorien individkarakteristika. Samlet betyder 

individkarakteristika kun meget lidt for lønforskellen mellem mænd og kvinder.49 

 

I en dansk undersøgelse50 sammenlignes lønudviklingen for kvinder med børn, med kvinder uden 

børn. Her er resultatet, at børn har en relativ lille effekt på lønudviklingen. Undersøgelsen viser, at 

lønudviklingen for kvinder med børn er langsommere end for kvinder uden børn. Denne effekt er 

ikke permanent og kvinder med børn indhenter kvinder uden børn i løbet af kort tid. Der sker 

”break-even” i slutningen af trediverne. Ifølge denne undersøgelse har børn og orlov altså ikke 

langsigtede konsekvenser for mødres indtjeningsevne.  

 

En norsk analyse51 undersøger, hvorvidt en del af løngabet mellem mænd og kvinder kan skyldes 

børn. Her er populationsgruppen en anden, alle mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, end i den 

foregående undersøgelse, hvor det var alle kvinder på arbejdsmarkedet. Måske netop derfor er 

resultatet også et andet. 

Analysen viser, at børn betyder relativt meget for timelønforskelle mellem mænd og kvinder. Bl.a. 

viser den at kvinder med børn har en lavere timeløn end kvinder uden børn, og lønforskellen stiger 

for hvert barn. For mænd er det modsat. Mænd med børn har en højere timeløn end mænd uden 

børn, og ”lønpræmien” stiger for hvert barn. Analysen viser også at kvinder ”straffes” hårdere og 

mænd ”belønnes” yderligere på toppen end på bunden af lønfordelingen. Det vil sige at børn 

betyder mere for lønforskellen mellem mænd og kvinder på toppen af lønsfordelingen end i bunden.         

                                                 
 
49 Deding, Mette og Larsen, Mona (2008), kapitel 1. 
50 Gupta, Nabanita Datta og Smith, Nina (2000).  
51 Hardoy, Inés og Schøne, Pål (2008). 
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6.2 Lønbegrebet 

Det er et omdiskuteret emne hvordan begrebet ”løn” skal defineres. I nedenstående diskuteres dels 

den juridiske og den økonomiske definition af begrebet. 

 

6.2.1 Juridisk definition 

I juraens verden findes der en bred og overordnet definition, som siger at: 

 

” Løn er den almindelige grund-eller minimumsløn og alle andre ydelser, som 

lønmodtageren som følge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indirekte 

fra arbejdsgiveren i penge eller naturalier” 

 (Ligelønsloven § 1 a, stk. 3) 52 

 

Lønbegrebet i Ligelønsloven er det samme som det EU-retlige lønbegreb, jf. art. 157 EUF, idet 

Ligelønsloven jo gennemfører EU-reglerne om ligeløn. Lønbegrebet er defineret meget bredt og 

omfatter samtlige lønelementer. Det betyder, at begrebet udover grundlønnen også omfatter 

arbejdsgiverbetalt fravær, genetillæg, arbejdsmarkedspensioner, personale goder, personlige tillæg, 

løn under barsel og sygdom og fratrædelsesgodtgørelse. Det gælder uanset hvordan lønnen er 

fastsat, ved overenskomst eller ved individuel aftale og uanset hvilken aflønningsform der 

anvendes, her tænkes på akkordløn, tidløn, normalløn, mindsteløn og minimalløn, resultatløn, 

bonus, provision etc.. Udenfor lønbegrebet findes f.eks. barselsdagpenge, som udbetales af det 

offentlige og henhører under kategorien social sikring og dermed ikke betragtes som løn i 

Ligelønsreglernes forstand.53 Derudover betragtes de lovregulerede almene pensionsordninger som 

folkepension og ATP heller ikke som løn.    

 

6.2.2 økonomisk definition 

I økonomiske analyser af timelønninger for kvinder og mænd skelnes der mellem flere forskellige 

lønbegreber. Hvert begreb har fordele og ulemper i forskellige sammenhænge. En timeløn er ikke et 

                                                 
 
52 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121176  
53 Nielsen, Ruth (2009) 
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eksakt begreb, men kan defineres på forskellige måder, afhængigt af hvordan den samlede 

lønindkomst opgøres, og af hvordan det samlede timeantal udregnes. Derfor anvendes, der 

forskellige lønbegreber, som beskrives i det følgende. 

 

I økonomisk henseende skelnes der oftest mellem fire lønbegreber:  

 Smalfortjeneste ekskl. pension og personalegoder. 

 Smalfortjeneste inkl. pension, personalegoder og uregelmæssige betalinger. 

 Fortjeneste pr. løntime. 

 Fortjeneste pr. præsteret time. 

 

Der benyttes tre begreber for lønindkomsten. De to primære begreber har længe været 

smalfortjeneste ekskl. pension og personalegoder, og fortjeneste enten pr. løntime eller pr. præsteret 

time, mens det tredje smalfortjeneste inkl. pension og personalegoder er relativt nyt.  

 

Før 2007 inkluderede Danmarks Statistiks definition af smalfortjenesten ikke pension og 

personalegoder. I forbindelse med implementeringen af de nye krav om kønsopdelte lønstatistikker 

i 2007 og fremad, ændredes definitionen af smalfortjenesten således, at den nu inkluderer pension, 

personalegoder og uregelmæssige betalinger. 

 

Smalfortjenesten er den løn, som udbetales løbende til medarbejderen, og som ikke har karakter af 

betaling for fravær eller gene. Smalfortjenesten består af en grundløn, samt forskellige faste eller 

midlertidige tillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller præstationsbestemte tillæg som f.eks. 

bonus). For en lønmodtager er smalfortjenesten det lønbegreb, der kommer tættest på den løn, som 

står på medarbejderens lønseddel. Smalfortjenesten er uafhængig af fraværets omfang. 

Fortjenesten (ekskl. genetillæg - oftest bare kaldet fortjeneste) udgøres af arbejdsgiverens samlede 

indbetalinger (ekskl. genetillæg) til lønmodtageren. Det vil sige den faste løn, pension, 

personalegoder, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger og betalinger i forbindelse med lønmodtagerens 

fravær.  

 

I det nye smalfortjenestebegreb er pension, personalegoder og uregelmæssige betalinger nu 

inkluderet. Det betyder, at arbejdsgivers og lønmodtagers bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og 

andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver, alle er inkluderet. Også 



 40

tjenestemandspension indgår, som en beregnet værdi. Derudover indgår skattepligtige 

personalegoder, dvs. fri bil og telefon, samt værdi af fri kost og logi. Og til sidst indgår betalinger, 

som ikke vedrører en enkelt lønperiode, herunder akkordoverskud, bonus, produktionstillæg, 

efterbetaling (lønregulering), gratialer, overskudsdeling (OD), provision, tantieme, kompensation 

for ikke afholdte feriefridage, børnefridage, omsorgsdage m.m. også i beregningerne.  

Forskellen på smalfortjenesten inkl. pension og personalegoder og fortjenesten er, at fortjenesten 

også inkluderer løn under sygdom m.m. samt ferie- og søgnehelligdagsbetalinger.   

 

Alle opgørelser over løn opgør lønningerne pr. time. For mange lønmodtagere betyder det en 

omregning af f.eks. en månedsløn til en timeløn. Det medfører, at det er nødvendigt at tage stilling 

til, hvilket timetal der skal indgå i beregningen. Lønstatistikken opererer med forskellige timetal, 

herunder betalte timer, præsterede timer og fraværstimer.  

Betalte timer er det antal timer, som en given medarbejder får betaling for. For en fuldtidsansat er 

det således 37 timer om ugen plus evt. registrerede overarbejdstimer. Præsterede timer er det antal 

timer, som medarbejderen faktisk har arbejdet. Hvis en fuldtidsansat f.eks. er syg to af ugens fem 

arbejdsdage svarende til 14,8 timer, så er ugens antal præsterede timer 22,2 timer. Omvendt er 

antallet af fraværstimer de timer, som medarbejderen er fraværende med løn pga. egen eller barns 

sygdom eller orlov. I eksemplet ovenfor således 14,8 timer. Derudover kan medarbejderen være 

fraværende pga. ferie med løn. De samlede betalte timer er således lig med summen af de 

præsterede timer, fraværstimerne og ferietimerne. 54 

 

Sammenlignes den juridiske definition på løn med de økonomiske lønbegreber, så minder det 

økonomiske lønbegreb, smalfortjeneste inkl. pension, personalegoder og uregelmæssige betalinger, 

mest om det juridiske lønbegreb, som er defineret i Ligelønslovens § 1 a, stk. 3.  

 

6.3 Valg af lønbegreb 

Når der skal foretages sammenlignende analyser af løn, er det nødvendigt at vælge et lønbegreb til 

udregning af sammenlignelige tal. Det kan være svært at vælge et lønbegreb, idet der er fordele og 

ulemper ved dem alle. 

                                                 
 
54 Deding, Mette og Larsen, Mona (2008) side 43 og frem + DA/LO (2003), side 44 og frem. 
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6.3.1 Fortjeneste pr. præsteret time 

Hovedlønbegrebet i Danmarks Statistiks lønstatistik er ”fortjeneste pr. præsteret time”. Ifølge 

Lønkommissionens kommissorium er det også dette begreb, samt ”fortjeneste pr. betalt time”, der 

skal lægges til grund for de sammenlignende analyser i kommissionsarbejdet. Det betragtes af 

mange som yderst problematisk.  

 

Blandt andet finder ”Kvinderådet” at begrebet ”fortjeneste pr. præsteret time” i 

ligelønssammenhæng kun tjener et formål – at få kvinders løn til at se højere ud end den egentlig er. 

Det valgte lønbegreb har den virkning, idet beregning af timeløn, sætter fortjeneste i forhold til et 

timetal, hvor fravær i forbindelse med orlov, sygdom, barns første sygedag etc. trækkes fra. 

Statistisk er det bevidst at kvinder tager længere orlov, holder flere sygedage og primært er dem der 

holder barnets første sygedag. Det betyder, at det specielt er kvinders løn der påvirkes i opadgående 

retning når dette lønbegreb benyttes. Hvis ønsket med en Lønkommission er at give et retvisende 

billede af lønforskellen mellem mænd og kvinder, så er lønbegrebet ”fortjeneste pr. præsteret time” 

et skidt valg. Et øget sygefravær i de kvindedominerede brancher, f.eks. forårsaget af en 

influenzaepidemi, vil få løn pr. præsteret time til at stige. Det vil sige, at jo mere sygefravær 

kvinderne har, des højere løn får de ved brug af dette lønbegreb og det vil få løngabet til at fremstå 

mindre.55  

 

Endnu et problem med benyttelse af lønbegrebet ”løn pr. præsteret time” er at medarbejdernes 

fravær, sygdom og orlov kan være medvirkende til en ikke reel lønstigning. Kvinder har mest orlov 

og fravær, så fortjenesten pr. præsteret time puster lønnen kunstigt op. Løngabet holdes kunstigt 

nede ved brug af dette lønbegreb, hvilket figur 3 nedenfor viser. 

    

                                                 
 
55 Kvinderådet (2009)  
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Figur 3. Bruttoløngabet for hele arbejdsmarkedet 1997 – 2006 56 

 

Om lønbegrebet ”løn pr. præsteret time” siger Danmarks Statistik og Lønkommissionen, at det er  

mest hensigtsmæssigt at anvende dette lønbegrb til bestemte formål. Der er f.eks. tale om 

sammenligninger af lønniveauet mellem grupper, hvor nogle får løn under fravær (f.eks. 

funktionærer) og andre ikke (f.eks. visse timelønnede). Efterhånden har langt de fleste timelønnede 

fået en funktionærlignende status og får løn under sygdom. Ved internationale sammenligninger 

kan det være hensigtsmæssigt, at benytte begrebet, da omfanget af betalt fravær varierer meget fra 

land til land. Anvendelse af fortjeneste pr. præsteret time som lønbegreb betyder, at fravær som 

følge af sygdom eller orlov, afspejles i en højere fortjeneste pr. præsteret time, til den lønmodtager 

som er fraværende med betaling.  

Ifølge Danmarks Statistiks fraværsstatistik har kvinder på det danske arbejdsmarked i gennemsnit et 

højere syge- og orlovsfravær end mænd. Lønbegrebets afhængighed af fraværets omfang kan vise 

sig at være en svaghed.57  

Begrebet ”fortjeneste pr. præsteret time” er det begreb, som bedst viser lønmodtagerens indtjening 

for hver arbejdet time eller sagt på en anden måde, hvad det koster arbejdsgiveren i direkte betaling 

                                                 
 
56 Beskæftigelsesministeriet (2010), side 32, figur 5.3  

Anm.: Der er databrud mellem 2005 og 2006 for fortjeneste pr. præsterede time, og derfor kan niveauerne for disse år 

ikke sammenlignes. Kilde: SFI (2008).  
57 Danmarks statistik (2009) 
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til lønmodtageren, at få udført en times arbejde. Omvendt svarer ”fortjenest pr. præsteret time” også 

til, hvad den pågældende lønmodtagers fortjeneste er ved at præstere en times arbejde.58  

 

                                                 
 
58 Lønkommissionens sekretariat (2009) 
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Kapitel 7. Reel orlovsfordeling i Danmark 

De familievenlige barselsorlovsordninger, som kendetegner Danmark og de øvrige nordiske lande, 

kan have utilsigtede virkninger for ligestillingen, samfundsøkonomien og ligelønnen. Ordningerne 

benyttes nemlig mest af kvinder og kun i begrænset omfang af mænd, hvilket betyder at fravær fra 

arbejdsmarkedet pga. graviditet og fødsel, er meget skævt fordelt. Det har først og fremmest 

konsekvenser for ligestillingen mellem mænd og kvinder, men også indflydelse på løngabet mellem 

kønnene. 59 Hvilke konsekvenser der er tale om diskuteres nærmere i nedenstående kapitler. 

 

7.1 Orlovens fordeling 

I Danmark er orlovsreglerne generelt meget fleksible. Sammensætningen af orloven kan i høj grad 

varieres og dermed tilpasses den enkelte families behov og ønsker. Mødre og fædre bestemmer 

næsten selv hvem der tager orlov hvornår. Faderen er også (næsten) ligestillet med moderen, idet 

faderen kan tage hele orloven, med undtagelse af de første to uger efter fødslen.60  

Udnyttelse af den udvidede fleksibilitet er afhængig af arbejdsgiverens vilje til at indgå individuelle 

aftaler. Arbejdsgiverne er ofte skeptiske over for kreative løsninger, hvilket kan skyldes dels 

uvidenhed, men også at fleksibiliteten kan medføre eksempelvis planlægningsproblemer. Det gør 

sig gældende når der indgås individuelle aftaler om fleksible arbejdstider, deltidsarbejde, 

hjemmearbejde og delearbejdsordninger i orlovsperioder. Derfor er det, så som så med 

fleksibiliteten, hvis den er afhængig af en aftale med arbejdsgiveren. 

For arbejdstagerne kan den manglende udnyttelse af fleksibiliteten skyldes at reglerne er meget 

komplicerede, de er svære at forstå og der er tvivl om hvordan reglerne skal fortolkes. Det betyder, 

at forældrene oftest vælger at benytte reglerne på den traditionelle maner. Lige nu, gælder 

valgfriheden kun for dem som kan gennemskue reglerne.61 

 

                                                 
 
59 Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 121. 
60 Moderen har pligt til at holde to ugers barselsorlov efter fødslen. De resterende 12 uger af barselsorloven er frivillige, 

men øremærket moderen og kan kun i specielle tilfælde overdrages til faderen. Faderen kan dog påbegynde 

forældreorloven allerede to uger efter fødslen. 
61 Madsen, Tanja Nyrup (2005), side 1-2. 
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Uanset hvad, så giver loven mulighed for at dele den samlede orlovsperiode meget ligeligt mellem 

far og mor. Realiteten er, at denne mulighed ikke udnyttes og at orlovsfordelingen mellem kønnene 

er meget skæv. Mødrene står for hovedparten af orloven, mens fædrene kun står for en meget lille 

del.62 En af grundene kan være at Danmark, i modsætning til de andre nordiske lande, har valgt ikke 

at reservere en del af orloven til faderen. Måske derfor er danske fædre også dem i norden, der 

holder mindst orlov med deres børn. 
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Figur 4. Fædres andel af den totale orlovsperiode, opgjort i procent. 63 

 

De fleste familier vælger at fordele orloven på en meget traditionel måde – 92 % til moderen og 8 

% til faderen64. En forklaring kan være, at der er usikkerhed omkring reglerne. Undersøgelser 

foretaget af 10 fagforbund viser, at forældre har svært ved at gennemskue de mange muligheder, 

rettigheder og pligter i Barselloven.  

Indgåelse af fleksible aftaler er et sjældent syn og det er problematisk, hvis det er et udtryk for, at 

valgfriheden kun er for dem, der kan overskue reglerne i Barselloven, har råd til at udnytte dem og 

har en flink og samarbejdsvillig arbejdsgiver. Hvis det er tilfældet vil en mulighed være, at give 

forældrene klare rettigheder, idet en fleksibilitet som er aftalebaseret ikke kan bruges til noget, 

medmindre arbejdsgiveren er med på ideen.65 

                                                 
 
62 Se Tabel 2. Samlet orlov efter fødsel, gennemsnitlig antal dage pr. barn .  
63 Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 125.   
64 Se Tabel 2. Samlet orlov efter fødsel, gennemsnitlig antal dage pr. barn  
65 Madsen, Tanja Nyrup (2005).  



 46

 Siden Barselslovens indførelse er der sket en kontinuerlig udvidelse af orlovsordningerne. Specielt 

retten til forældreorlov er blevet udvidet. I Barselloven fra 1984/1985 blev retten til forældreorlov, 

som frit kunne deles mellem mor og far for første gang introduceret. Retten var på det tidspunkt på 

10 uger. I 1994 blev retten til forældreorlov udvidet til 20 uger og ved den sidste store lovændring 

af Barselloven i 2002, blev retten til forældreorlov yderligere udvidet til 32 uger. Udvidelserne af 

orlovsordningerne, herunder specielt forældreorloven, har hovedsageligt betydet, at mødrene 

tilbringer stadig flere uger på orlov, mens fædrene ikke har øget deres andel af orloven tilsvarende. 

Helt konkret tager en gennemsnitlig nybagt far ca. 8 pct. af den samlede orlovsperiode og dette tal 

har været stagneret i de sidste 20 år. Retten til orlov er altså forlænget, men det er hovedsageligt 

kvinderne som benytter sig af forlængelsen, således at de i dag holder endnu længere orlov end før 

lovændringen i 2002.66 Det er på mange måder problematisk og modsat intentionen med en 

forlængelse af forældreorlovsdelen. Når orlovsperioden bliver meget lang, er det blandt andet et 

problem, at den så ofte har negative konsekvenser for kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet. 

I figur 5 har det kun været muligt at finde tal som går tilbage til 2003. Derfor viser tabellen ikke at 

kvindernes andels af den samlede orlov er steget. Siden lovændringen i 2002 er kvindernes orlovs 

periode blevet ca. 12 uger længere, idet det er, det antal uger forældreorloven er blevet forlænget 

med.  
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Figur 5: Barselsorlov for børn født i 2003-2007 67 

                                                 
 
66 Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 125.  
67 Danmarks Statistik, Tabeller i Statistikbanken.   
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Figur 5 viser hvordan orloven fordeler sig mellem forældre til børn født i årene 2003 til 2007. Her 

ses at forældrene tilsammen holdt i gennemsnit 299 dages orlov pr. barn i 2007. Antallet af 

orlovsdage var meget ulige fordelt mellem mødre og fædre. Mødre holdt gennemsnitlig 275 dages 

orlov, mens fædrene kun stod for gennemsnitlig 24 dage af den samlede orlovsperiode. For de 

tidligere år, 2003 – 2006, viser der sig et tilsvarende mønster. 

 

I 2007 blev der holdt knap 3 millioner orlovsuger i Danmark. Kvinderne stod for 94 pct. af denne 

orlov. Knap halvdelen af den samlede orlovsmængde i denne opgørelse udgøres af de 32 ugers 

forældreorlov, som frit kan deles mellem moderen og faderen. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at 

fædrene her kun står for 5 pct. af orloven. Det siger meget om hvor ulige fordelingen af orlov er 

mellem mænd og kvinder i Danmark.68 

   

                                                 
 
68 Danmarks Statistik (2008). 
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Kapitel 8. Ret til fravær og ydelser – betydning for kønsligestilling 

De familievenlige ordninger i de nordiske lande har mange positive effekter. Dette gælder også for 

den familievenlige politik i Danmark. Nogle af de positive effekter er, at beskæftigelsesraten for 

kvinder i den fødedygtige alder i Danmark er høj, næsten 80 pct.. Fødselsraten, det vil sige antal 

børn pr. kvinde, er også høj, den ligger lige under 2. De familievenlige ordninger har også negative 

effekter. De kan være skyld i at kvinders human kapital reduceres i forhold til mænds, de giver 

”foder” til den statistiske diskrimination mod kvinder, reducerer kvinders indtjeningsevne og 

udvider løngabet mellem kønnene.69 

 

8.1 Balancen mellem familie- og arbejdsliv 

En af fordelene ved de familievenlige orlovsordninger i de nordiske lande er, at stort set alle 

kvinder benytter sig af de rettigheder der gives. Det betyder, at fraværsperioderne i forbindelse med 

graviditet og fødsel ikke varierer ret meget kvinderne imellem. I Danmark holder stort set alle 

kvinder ca. 1 års orlov i forbindelse med graviditet og fødsel. Derfor er det legitimt at holde orlov 

og dette valg siger ikke noget om den enkelte kvindes type. Det signalerer ikke noget om hendes 

engagement og produktivitet på arbejdsmarkedet.70  

     

I børnefamilier hvor begge voksne er i beskæftigelse kan det være noget af et puslespil at få familie- 

og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Der kan peges på en række faktorer, som enten er med 

til at forbedre eller forværre balancen mellem familie- og arbejdsliv.  

På de positive faktorers side finder man netværk, fleksible arbejdstider og muligheden for 

hjemmearbejde. At der er et netværk, som kan træde til og hjælpe, har en positiv betydning for 

balancen mellem familie- og arbejdsliv. Fleksible arbejdstider er generelt også en positiv ting i 

forhold til balancen – her tænkes på muligheden for at variere arbejdstiden, også med kort varsel, 

samt muligheden for at arbejde hjemme.  

 

                                                 
 
69 Pylkkänen, Elina og Smith, Nina (2004), side 2. 
70 Gupta, Nabanita Datta og Smith, Nina (2000), side 4. 
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Figur 6: Faktiske tidsforbrug – gennemsnitlig arbejdstid pr. dag 200171  

 

Af negative faktorer finder man lange arbejdstider, meget husarbejde (gælder for kvinder), lang 

transporttid. Lange ugentlige arbejdstider betyder mindre tid til familien og er derfor negativt for 

balancen mellem arbejds- og familieliv. Lang transporttid ”stjæler” tid fra familien og opfattes 

derfor negativt. jf. figur 6.   

 

Den gennemsnitlige børnefamilie har indrettet sig relativt kønstraditionelt. Mændene er forsørgere, 

mens kvinderne er omsorgsydere. Det betyder, at mænd arbejder mere end kvinder på 

arbejdsmarkedet, mens kvinder arbejder mere end mænd i hjemmet. Mænds samlede arbejdsbyrde 

er en smule større end kvinders. Det skal ses i lyset af, at kvinder udfører meget tidsbunden, 

ufleksibelt arbejde72, mens mænd udfører meget fleksibelt arbejde73 i hjemmet. Kvinder betaler en 

pris for at være dem der sørger for at hverdagen går op i en højere enhed. Prisen for at tage hensyn 

til balancen mellem arbejds- og familieliv er nemlig, mindre fleksibilitet i hverdagen, både i forhold 

til arbejdet og familien og derved et generelt større tidspres. Det er en af forklaringerne på at 

kvinder oftere end mænd føler sig stressede i hverdagen.74  

 

                                                 
 
71 Lausten, Mette og Sjørup, Karen (2003), kap. 3 
72 Tidsbunden, ufleksibelt arbejde = arbejde i hjemmet, som kun kan udføres på bestemte tidspunkter hver dag, f.eks. 

hente børn i daginstitution, lave aftensmad, køre børnene til og fra fritidsaktiviteter etc. 
73 Fleksibelt arbejde = arbejde i hjemmet, som kan udføres på et vilkårligt tidspunkt på dagen eller i løbet af ugen, f.eks. 

havearbejde, huslige reparationer og vedligeholdelse af bilen etc.  
74 Deding, Mette og Lausten, Mette (2007), side 1-3. 
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Det er positivt at Danmark har et arbejdsmarked, hvor det er muligt at gå ned i tid i perioder af 

arbejdslivet. Denne fleksibilitet på arbejdsmarkedet er med til at gøre det muligt for familier at 

forene familie- og arbejdsliv. Det betyder bl.a. også, at Danmark har en høj erhvervsfrekvens blandt 

kvinder og at fertiliteten er tilfredsstillende. I Danmark behøver man nemlig ikke at vælge mellem 

børn og karriere, det er muligt at få begge dele. Det er dog primært kvinderne som benytter sig af 

denne fleksibilitet. Det gør at ordningen bliver ”skæv”, ligesom orlovsfordelingen, hvilket igen 

betyder at det er negativt for ligestillingen mellem mænd og kvinder. Kvinderne benytter sig typisk 

af muligheden for at skrue op og ned for arbejdstiden når de får børn. Denne mulighed hjælper til, at 

få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Mændene arbejder derimod ufortrødent videre når de 

får børn og har ikke samme tendens til at tilpasse sig omstændighederne som kvinderne. Denne 

fordeling af arbejdsbyrden siger meget om ligestillingen i hjemmene. Kvinderne har ikke formået at 

dele ansvaret på familiefronten ligeligt med deres mænd. Det betyder, at det fortsat er kvinderne der 

trækker det største læs i hjemmet, og det sætter en begrænsning på deres arbejdslivsudfoldelser.75 

 

8.2 Kønsroller 

En af årsagerne til og indikation på manglende ligestilling i Danmark er den ulige fordeling af 

fravær i forbindelse med graviditet og fødsel. Den ulige fordeling af orlov er et udmærket eksempel 

på, at gammeldags kønsroller eksisterer i det 21. århundrede. Der er tale om en moderniseret form 

for stereotype kønsroller. Mænd og kvinder er blevet mere lige, men ikke i den grad det kan 

forvente for et moderne samfund hvor mennesker, uanset køn, sættes lige ifølge loven. De 

stereotype forventninger, befolkningen har til hinanden både i familien og på arbejdspladsen, virker 

hæmmende for at se de muligheder, der eksisterer uanset køn.76  

 

Kønsarbejdsdelingen på arbejdsmarkedet er sejlivet, både hvad angår forventningerne til og i mange 

tilfælde den reelle arbejdsdeling i familierne. Det har betydning for både den enkeltes udbud af 

arbejdskraft og arbejdsgivernes efterspørgsel efter et bestemt køn. Kønsarbejdsdelingen i familien 

er med til at fastholde kønsarbejdsdelingen på arbejdsmarkedet og omvendt. Det er en ond cirkel, 

hvor stort set alle konsekvenser af løngabet er forbundne kar. Løngabet fastholder det kønsopdelte 

arbejdsmarked, som fastholder kønsarbejdsdelingen i hjemmet, som fastholder kvinder og mænd i 

                                                 
 
75 Jørgensen, Annemette Schultz (2009), side 1-3. 
76 Emerek, Ruth og Holt, Helle (red.) (2008), side 18 og 24. 
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traditionelle kønsroller, som fastholder løngabet etc. …77 Den skæve orlovsfordeling påvirker 

kønsarbejdsdelingen i hjemmet direkte og omvendt. Løngabet påvirkes altså indirekte af den skæve 

fordeling af orlov mellem mænd og kvinder. Se illustration af den onde cirkel i figur 7. 

          

Kønsopdelt 
arbejdsmarked

Køns arbejdsdeling 
i hjemmet

Traditionelle 
kønsroller

LØNGAB

Orlovs-
fordeling 

 
Figur 7: Løngabet - den onde cirkel78    

 

8.2.1 I hjemmet 

Der er sket og sker fortsat ændringer i kønsarbejdsdelingen i familierne. Mænd og kvinder bliver 

mere og mere ligestillede, hvilket er positivt, men det er stadig kvinderne, der har hovedansvaret for 

det tidsbundne, ufleksible arbejde, hvilket betyder at det daglige tidspres er større for kvinder end 

for mænd. Det er almindelig kendt, at netop den slags arbejde skader lønnen og karrieren, fordi det 

gør kvinderne ufleksible i forhold til jobbet.  

 

                                                 
 
77 LO’s ligelønsstrategi (2009), side 3. 
78 Billedet i midten er fra http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=681  
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Arbejdsdelingen mellem kønnene forbedres og det er med til at påvirke kvinder og mænds adfærd 

på arbejdsmarkedet, men løngabet fastholdes af familierne pga. den traditionelle kønsarbejdsdeling 

i hjemmet: far forsørger og mor yder omsorg. Hermed sørger forældrene for at vejen til reel 

ligestilling i forhold til deres børn forbliver brolagt med barrierer.  

Det er ikke kun mødrene og fædrene, som er med til at skabe grobund for de traditionelle 

familiemønstre. Også arbejdsgivere og kollegers opfattelse af manden som hovedforsørger og 

kvinden som hovedomsorgsyder er medvirkende. Arbejdsfordelingen i hjemmene bærer præg af 

disse forventninger til kønnene.79  
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Figur 8: Fordeling af husholdningsarbejde på en gennemsnitsdag, 2001. 80 

 

Figur 8 viser fordelingen af husarbejdet i et typisk dansk hjem. Det ses, at arbejdsbyrden er større 

for kvinder end for mænd. Kvinderne søger oftere for indkøb, madlavning, opvask, rengøring og 

tøjvask end mænd. Madlavning er f.eks. en ufleksibel opgave, som skal udføres på nogenlunde 

samme tidspunkt hver dag – altså tidsbundet. Andet praktisk arbejde og havearbejde er det derimod 

                                                 
 
79 LO’s ligelønsstrategi (2009), side 3. 
80  Lausten, Mette og Sjørup, Karen (2003), kap. 4. 
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mændene der har hovedansvaret for, men der er her tale om fleksibelt arbejde, som kan udføres når 

det passer – ikke tidsbundet. 

Undersøgelser har vist, at orlov (og andre former for samvær med egne børn), har stor betydning for 

fædres tilknytning til deres børn. En orlovsperiode åbner op for mere ligestilling i hjemmet, og 

mindsker faktisk også risikoen for skilsmisse. Dette er gode argumenter, som taler for at gøre en 

ekstra indsats for at få fædrene til at tage del i orloven.81  

 

Så længe de stereotype forventninger til kønnene er gældende, så er kvinder i et eller andet omfang 

fastlåst i deres muligheder på arbejdsmarkedet.82 For at kvinder skal have de samme muligheder for 

at gøre karriere som mænd, kræver det at arbejdsdelingen i hjemmet er lige. Først når det er 

tilfældet har kvinder reelt de samme muligheder på arbejdsmarkedet som mænd.  
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Figur 9: Forældres omsorg for børn i parfamilier, gennemsnitlig timer og minutter pr. dag (2001)83 

                                                 
 
81 Helbo, Inger Cecilie og Møller, Nina (2002). 
82 Emerek, Ruth og Holt, Helle (red.) (2008), side 18 og Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), 

side 129-130. 
83 Lausten, Mette og Sjørup, Karen (2003), kap. 4  
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Figur 9 illustrerer omsorgsfordelingen mellem forældre i et typisk dansk hjem med børn. Direkte 

omsorg er det man gør direkte for eller med sit barn, f.eks. leger med barnet, giver det et bad eller 

går på legepladsen. Indirekte omsorg omfatter den tid man laver noget andet, men befinder sig i 

samme rum som eller i nærheden af barnet, f.eks. laver aftensmad, luger ukrudt eller gør rent, mens 

barnet leger selv. Det ses, at omsorgsbyrden i hjemmet reduceres i takt med at det yngste barns 

alder stiger. Det ses også, at omsorgsbyrden er større for moderen end for faderen og at dette ikke 

ændrer sig når børnene bliver større. Det er uanset børnenes alder, moderen som bruger mest tid på 

børneomsorg.   

 

8.2.2 På arbejdsmarkedet 

De fleste mennesker stifter, før indtræden på arbejdsmarkedet, bekendtskab med 

vejledningssystemet og det deraf følgende uddannelsesvalg. Både vejledningssystemet og 

uddannelsesinstitutionerne er præget af bestemte forventninger til kønnene.84 F.eks. er den generelle 

opfattelse, at en god medarbejder er en, som arbejder længe, er tilgængelig, fleksibel og engageret. 

Det vil oftest være en mand, idet en kvinde med børn ikke har samme mulighed for at arbejde 

længe, fordi børnene skal hentes fra daginstitution. Kvinden er derfor heller ikke så fleksibel, idet 

børnene skal hentes indenfor daginstitutionens åbningstider og slutteligt er det en generel opfattelse, 

at kvinder prioriterer familien over karrieren.85 

  

Hvis ændringsprocessen mod et arbejdsmarked med lige muligheder skal lykkes, kunne der sættes 

ind på flere fronter: i vejledningsprocessen, i uddannelsesvalget (-systemet), i familien og på 

arbejdsmarkedet. Målet må være at synliggøre de lige muligheder for begge køn, i stedet for som i 

dag, at indsnævre og i nogle tilfælde ligefrem lukke af for mulighederne og derved indskrænke de 

frie valg.86  

 

                                                 
 
84 Emerek, Ruth og Holt, Helle (red.) (2008), side 24. 
85 Olander, Peer (2009) 
86 Emerek, Ruth og Holt, Helle (red.) (2008), side 25. 
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Kapitel 9. Ret til fravær og ydelser – betydning for ligeløn 

Orlovsordningernes skæve fordeling mellem kønnene har en række potentielle økonomiske, 

ligestillings- og velfærdsmæssige effekter. De har det til fælles, at de alle påvirker ligestillingen 

mellem mænd og kvinder og dermed også løngabet.  

    

9.1 Orlovsfordelingens betydning 

Aflønningen af mænd og kvinder, har i Danmark, samt de øvrige nordiske lande, ligget i front med 

hensyn til ligeløn. På trods heraf er løngabet ikke mindsket bemærkelsesværdigt de sidste tre årtier. 

De store landvindinger med hensyn til ligeløn skete for over tredive år siden, nemlig hovedsageligt i 

1960’erne og 1970’erne. Siden da er lønudjævningen stagneret.87 For at orlovsordningerne skal 

kunne påvirke lønnen mellem mænd og kvinder, så kræver det at orlovsordningerne påvirker 

mænds og kvinders løn forskelligt. Kapitlet vil undersøge hvorvidt det er tilfældet. 

        

For kvinder har den lave indtægt langsigtede konsekvenser for deres karriere, løn- og 

pensionsforhold. Det er muligt at lovgivningen ikke understøtter, de danske familier i at deles 

ligeligt om tingene og derfor er med til at opretholde ulighed mellem mænd og kvinder.88   

 

9.1.1 For kvinder 

For kvindernes karriereforløb har det betydning hvorvidt de vælger at få børn eller ej. At blive mor 

gør nemlig ”noget” ved kvinderne, som typisk får konsekvenser for deres videre karriereforløb. 

Kvinderne følger karrieremæssigt med mændene i de tidlige erhvervsaktive år, men når de får deres 

første barn, gør det noget ved dem. Kvinderne træffer en række valg, som alle har langsigtede 

konsekvenser for deres videre karriereforløb, løn- og pensionsforhold. Det er f.eks. typisk at mange 

kvinder vælger en arbejdsmarkedskarriere, som er forenelig med det at have børn, mens mænd 

typisk gør det modsatte eller i hvert fald ikke tager hensyn til det. Det betyder f.eks. at kvinder på 

det private arbejdsmarked ofte søger over i det offentlige når de får børn. Der er vilkårene for 

afholdelse af fravær i forbindelse med graviditet og fødsel og udbetaling af dertilhørende ydelser 

                                                 
 
87 Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 128. 
88 Andersen, Stig (2007), side 2. 
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mere fordelagtige. Også muligheden for omsorgsdage er bedre. Kort sagt kommer de fleste kvinder 

ind i et fladere karrierespor når de får børn. 

 

Nyere studier af orlovsordningernes betydning for ligeløn viser, at når orloven forlænges ud over en 

vis periode så begynder den at have negative konsekvenser for kvinderne, fordi det er dem der 

påtager sig hovedparten af fraværet. Der er tale om at arbejdsmarkedstilknytningen på længere sigt 

svækkes, at kvinderne taber vigtige jobrelaterede evner og kundskaber, samt at de mister deres 

netværk og ofte ikke kan følge med i kravene til opkvalificering og kompetenceudvikling. Alt i alt 

betyder det at kvinderne ikke forfremmes i samme grad som mændene og at de dermed ender i 

lavere stillingskategorier end mændene, hvilket naturligvis afspejler sig i lønforskellene mellem 

kønnene.89    

 

At kvinderne tager hovedparten af orloven i forbindelse med graviditet og fødsel har betydning for 

hele karriereforløbet. Det arbejdsmarkedsaktive liv er langt. Alligevel har karriereafbrydelserne i 

forbindelse med graviditet og fødsel stor betydning, fordi det typiske karriereforløb er brat stigende 

i netop de år, hvor kvinderne får børn. Det er bestemt ikke ”gratis” at tage orlov. Det sender f.eks. et 

signal til arbejdsgiveren om hvad der prioriteres højest og i den private sektor ved man, at det i 

gennemsnit koster ca. 6 pct. i løn resten af livet for hvert barn en kvinde får, hvis hun hver gang 

holder ca. et års orlov.90   

 

På grund af uligelønnen i Danmark opnår kvinder typisk en lavere livstidsindkomst end mænd. Det 

betyder, at de dermed også får en mindre pensionsopsparing, bland andet fordi 

pensionsopsparringen i høj grad er afhængig af egenfinansiering. I f.eks. skilsmissesituationer er 

kvinderne pga. deres mindre pensionsopsparing mere sårbare end mænd. Når man skilles følger 

pensionsopsparingen nemlig den som har oprettet den, jf. den nye pensionslovgivning91 og 

kvinderne vil derfor typisk være de økonomiske tabere. 

 

                                                 
 
89  Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 128. 
90 Andersen, Stig (2007), side 1. 
91  Pensionsrettigheders behandling ved død, separation og skilsmisse, LF 146 05/06. 
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Den udvikling det danske samfund har gennemgået de sidste 50 år har gjort det muligt, at 

kombinere arbejde og familie. Kvinder behøver ikke længere, at vælge mellem børn og familie på 

den ene side, og arbejde og karriere på den anden side. Det er muligt at få begge dele. Familievenlig 

politik i form af lange orlovsperioder med lønkompensation, ret til at komme tilbage til det samme 

job, offentlig pasning af småbørn og et stort offentligt subsidium til pasning, er nogle af de goder 

som danske mødre nyder godt af.  Udviklingen har dog også en bagside. Det er ikke alle kvinder, 

som får glæde af fordelene ved udviklingen. Det har også vist sig at familievenlige politikker har en 

boomerang effekt, dvs. utilsigtede negative konsekvenser.  

 

Kvinderne på lavtlønsområdet og kvinder med korte uddannelser har fået en betragtelig 

lønudjævning i forhold til mænd. Danske kvinder med et minimum af uddannelse er kravlet opad på 

lønstigen og har halet ind på mænd med tilsvarende kvalifikationer. Analyser viser, at der er en 

positiv sammenhæng mellem familievenlige ordninger og reduktion af løngabet for kvinder uden 

uddannelse eller kortere uddannelse.     

 

Anderledes ser det ud for de højtuddannede kvinder. Her finder studier, at sammenhængen mellem 

familievenlige ordninger og løngabet er negativ.   

De højtuddannede kvinder er rutsjet nedad i lønfordelingen, også selvom der tages højde for deres 

uddannelse og erhvervserfaring. Noget af forklaringen på denne uhensigtsmæssige udvikling skal 

findes på hjemmefronten. Bland andet har orlovsordningerne klare (utilsigtede) negative effekter.  

 

De lange fraværsperioder i forbindelse med graviditet og orlov, har store konsekvenser hvis 

kvinderne også har ambitioner om at gøre karriere på arbejdsmarkedet. Kvinderne taber 

jobrelaterede kompetencer og kundskaber, de mister deres netværk og kan ikke følge med i kravene 

til opkvalificering og kompetenceudvikling.92 Det er alle ”krav”, som præger højtuddannede 

kvinders arbejdsliv i større grad end lavtuddannede. Generelt gør det sig gældende at 

karriereafbrydelser er mere byrdefulde for højtuddannede kvinder.  

Vælger kvinder at prioritere karriere højt, medfører det typisk længere arbejdsdage end 

gennemsnittet. Det betyder, at der bliver mindre tid til andre gøremål, f.eks. børn og 

husholdningsarbejde.  

                                                 
 
92  Smith, Nina (2009), side 1-2. 
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I modsætning til f.eks. kvinderne i USA, har danske kvinder en ulempe. I Danmark er der nemlig en 

snæver lønkultur, hvilket betyder at det er meget omkostningsfuldt at outsource 

husholdningsarbejdet. I USA er det normalt, at de højtstillede kvinder outsourcer 

husholdningsarbejdet til andre. Også en større del af børnepasningen outsources f.eks. til en 

nanny/au pair, hvilket giver mere fleksibilitet i hverdagen end de danske daginstitutioner 

muliggør.93  

     

9.1.2 For mænd 

For mænd betyder det mindre for deres karriereforløb, hvorvidt de vælger at få børn eller ej. I 

litteraturen har der dog kunnet konstateres et par effekter. Når mænd får børn, har de f.eks. en 

tendens til at søge over i det private og til at bruge endnu mere tid på arbejdet. Det er derfor også 

naturligt at faderen ofte bliver familiens hovedforsørger. Det skaber en selvforstærkende 

mekanisme i den måde par prioriterer og indretter sig på – alt sammen sat i gang af det første barn.94        

 

Der findes en teori om, at mænd bliver mere produktive på arbejdsmarkedet når de får børn og 

denne teori kan være med til, at forstærke og forklare lønforskellen mellem mænd og kvinder. 

Årsagen til, at mænd formodes at blive mere produktive når de får børn skal findes i 

arbejdsdelingen mellem kønnene i hjemmet.  

Den typiske arbejdsdeling i hjemmene gavner nemlig mændene. De varetager en mindre del af det 

ulønnede arbejde i hjemmet og den del de varetager, er den fleksible, ikke tidsbundne. Det gør at 

mændene kan være fleksible på arbejdsmarkedet.  

Mænd har historisk set specialiseret sig i lønnet arbejde, mens kvinder har specialiseret sig i ulønnet 

arbejde i hjemmet. Denne specialisering udgør en gevinst for mænd med familie og børn.95  

        

Mænd mødes også med de stereotype forventninger til kønnene. Det er accepteret i samfundet at 

kvinder tager orlov i forbindelse med graviditet og fødsel, men for mændene er det ofte ikke en 

selvfølgelighed. Det afhænger meget af kulturen i virksomheden. Hvis det ikke er velset for mænd 

                                                 
 
93 Andersen, Stig (2007), side 2. 
94 Andersen, Stig (2007), side 1. 
95 Hardoy, Inés og Schøne, Pål (2008), side 7. 
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at tage orlov, så kan det have store karrieremæssige konsekvenser – større end for kvinder. Analyser 

viser at mænd straffes hårdt lønmæssigt, hvis de vælger at gå imod strømmen og tage orlov. Det 

sender et signal om at familien prioriteres højere end karrieren og det er ikke vellidt mange steder. 

Løsningen på dette problem kunne være, at reservere en del af orloven til faderen og på den måde 

være med til at gøre det almindeligt, at fædre og mødre deles ligeligt om orloven. På den måde 

undgås det at fædrene sender et negativt karrieresignal ved at holde orlov.  

 

Mænds startløn er generelt højere end kvinders, uanset om kvinderne er mødre eller ej. Derfor er det 

heller ikke overraskende at mænds løn resten af arbejdslivet generelt er højere end kvinders.96   

Antallet af børn har betydning for lønnens størrelse. Figur 10 viser at mænd typisk tjener mere, jo 

flere børn de har, mens det modsatte er gældende for kvinder. Forklaringen ligger sikkert i den 

arbejdsfordeling mænd og kvinder har i hjemmet. Jo flere børn, jo mere husholdnings- og 

omsorgsarbejde varetager kvinden. Det nyder manden godt af og det ses på hans indtjening. Modsat 

betyder de øgede forpligtelser i hjemmet, at mange kvinder vælger at nedprioritere sit arbejde og det 

afspejles i hendes løn.97 Løngabet mellem mænd og kvinder bliver større.  

 

 
Figur 10. Estimerede samlede løneffekter af at være forældre, pct., fordelt på køn og antal børn, 2006 98 

 

                                                 
 
96 Gupta, Nabanita Datta og Smith, Nina (2000), side 18. 
97 Gupta, Nabanita Datta og Smith, Nina (2000), tabel 1, side 10. 
98 Beskæftigelsesministeriet (2010), figur 5.7, side 36.  
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Ovenstående indikerer at kønsrollemønstrene i Danmark er med til at fastholde løngabet.  

 

9.2 Statistisk diskrimination 

Når barselsordninger er almene og derved omfatter alle kvinder og mænd, og når det for ca. 95 pct. 

vedkommende er kvinderne som tager orloven, så bliver orlovsordningen en potentiel byrde for alle 

kvinder i den fødedygtige alder – uanset moderskabsstatus.  

 

Det omfattende fravær i forbindelse med graviditet og fødsel gør kvinder til en gennemsnitlig 

mindre attraktiv arbejdskraft for arbejdsgiverne. Det skyldes at kvinder i den fødedygtige alder 

betragtes som ustabile og mindre produktiv arbejdskraft. For den enkelte kvinde vil der ligge en 

(begrundet) forventning om, at hun vil tage små to års orlov99 i løbet af den fødedygtige alder. Det 

forventes uanset om kvinden ender med at gøre det eller ej. Det betyder, at hendes produktivitet 

forventes at være lavere end mandens og at mandens arbejdskraft derfor foretrækkes. Dette kaldes 

statistisk diskrimination.100  

 

Statistisk diskrimination er et udbredt fænomen i Danmark og det vil det blive ved med at være, så 

længe de lange orlovsordninger ikke fordeles mere ligeligt mellem mænd og kvinder. Hvis den 

statistiske diskrimination mod kvinder skal reduceres kræver det, at mænd tager en større del af den 

samlede orlovsperiode. Det kan gøres ved at fædreorlovsperioden udvides. Et sådant initiativ bør 

skabe mere lighed mellem kønnenes fraværsperioder og vil være med til at reducere den statistiske 

diskrimination mod kvinder.  

 

Der er dog risiko for, at der vil opstå en ny form for statistisk diskrimination, nemlig mod mænd og 

kvinder i den fødedygtige alder generelt.101 Det skyldes, at mænd i den fødedygtige alder dermed 

vil få del i rollen, som den ustabile og mindre produktive arbejdskraft.    

 

                                                 
 
99 Danske kvinder får i gennemsnit 1,76 barn pr. kvinde (2003) og holder gennemsnitlig 275 dages orlov pr. barn – det 

betyder at hver kvinde forventes gennemsnitlig at holde 550 dages orlov i løbet af den fødedygtige alder.   
100 Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 128. 
101 Gupta, Nabanita Datta og Smith, Nina (2000), side 5. 
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9.3 Offentlig kontra privat sektor 

Kvinder udgør hovedparten af den offentlige beskæftigelse og andelen har været stigende de sidste 

30 år. I 1981 udgjorde kvinderne 36 % af den private beskæftigelse og 61 % af den offentlige 

beskæftigelse. Næsten tre årtier senere er kvindernes andel af den private beskæftigelse uændret, 

mens andelen af kvinder i den offentlige sektor er steget med ca. 5 pct. point.102 I figur 11 vises 

udviklingen af kønsfordelingen på det danske arbejdsmarked for år 1981 og år 2001. 
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Figur 11. Kønsfordeling på det danske arbejdsmarked, fordelt på sektorer, i procent 103  

 

Nedenstående citat illustrerer problematikken mellem den offentlige og den private sektor:  

 

”…  den offentlige sektor er mere familievenlig end den private” 

(Hardoy, Inés og Schøne, Pål (2008))  

 

Lovgivningen, herunder Barselloven, er ens for den offentlige og den private sektor. 

Arbejdsmarkedet i Danmark er meget kønsopdelt, og i den offentlige sektor er der ansat flest 

kvinder, hvilket har betydet at fokus har været på ”de bløde værdier”, som er dominerende i 

omsorgsfagene, børnepasning og undervisning. Det har betydet at familievenlige ordninger er 

                                                 
 
102 DA/LO (2003), side 22-23. 
103 DA/LO (2003) tabel 1.6, side 23. 
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blevet prioriteret højt ved overenskomstforhandlinger og ofte er disse familievenlige goder opnået 

på bekostning af lønstigninger.  

 

På det private arbejdsmarked er situationen omvendt – her er flest mænd ansat og fokus ved 

(løn)forhandlinger har primært været, at opnå en højere løn.   

De familievenlige ordninger i den offentlige sektor har været med til, at forstærke kønsopdelingen 

på det danske arbejdsmarked yderligere. På grund af de familievenlige ordninger i det offentlige, 

opgiver mange danske kvinder vellønnede jobs i den private sektor til fordel for jobs i den 

offentlige sektor, når de skal have børn. Det skyldes dels kvindernes egne præferencer – de ønsker 

en arbejdsmarkedskarriere, som kan forenes med det at have børn, men det skyldes også, at det kan 

være en nødvendighed for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen.104 Det er familiemæssigt 

rationelt for kvinden, at vælge et job som er foreneligt med det at have børn. Denne mobilitet, som 

ikke ses hos de kommende fædre, bidrager til at fastholde kvinder i relativt lavtlønnede job med 

færre karrieretrin og en fladere lønstruktur.  

 

Alt i alt tegner ovenstående et billede af mænd og kvinder, som i år 2010 fortsat lever efter 

stereotype kønsroller:  

 Mænd arbejder i den private sektor, tjener flest penge og indtager derved 

hovedforsørgerrollen.  

 Kvinder arbejder i den offentlige sektor, tjener færre penge og indtager derfor 

hovedomsorgsrollen.  

 

Det kønsopdelte arbejdsmarked, kombineret med forskellene på de værdier kvinder og mænd 

værdsætter, gør at fokus i de forskellige erhvervsbrancher afgøres af om den er kvinde- eller 

mandsdomineret. I den offentlige sektor er det kvinderne og dermed de ”bløde værdier” som 

dominerer og det har, som sagt, haft en negativ effekt på lønudviklingen. Lønforhøjelser er nemlig 

ikke blevet prioriteret højest, hvilket har betydet at lønningerne generelt er lavere her end i den 

private sektor. Kombinationen af generelt lavere lønninger til kvinder og et stort overtal af 

kvindelige ansatte i det offentlige, bidrager til at vedligeholde løngabet mellem mænd og kvinder.  

                                                 
 
104 Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 129 
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Hvorvidt en branche er kvinde- eller mandsdomineret har også betydning for hvor meget orlov 

mænd holder i forbindelse med fødsel. I det offentlige er mændene præget af kulturen, som ofte 

opfordrer og forventer at mændene deltager på lige fod med kvinderne i afholdelse af orlov. På det 

private arbejdsmarkedet er situationen typisk omvendt (der findes undtagelser).  

 

Sektorerne adskiller sig på endnu et punkt. Antallet af ansatte på deltid. I den offentlige sektor er 

der langt flere ansat i deltidsstillinger end i den private sektor. En af forklaringerne er, at der er flere 

8-16 jobs i den private sektor, mens det offentlige arbejdsmarked er præget af mange skæve 

arbejdstider, hvilket gør deltidsstillinger attraktivt. For de offentlige arbejdspladser der skal have 

arbejdstagere på job 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året betyder flere hoveder, at 

det er lettere at få vagtplanen til at gå op. En anden forklaring er, at det i den offentlige sektor ikke 

er nødvendigt at argumentere for at være ansat på nedsat tid, fordi det er helt almindeligt. Det 

accepteres uden at der kræves yderligere forklaringer, fordi sådan er kulturen bare. Nogle steder er 

der endda tendens til at det forventes at kvinder arbejder på nedsat tid mens de har små børn. Den 

kortere arbejdstid er en nødvendighed for mange børnefamilier for at få hverdagen til at hænge 

sammen. Og i en undersøgelse foretaget af EU’s statistikkontor, Eurostat, konstateres det da også, at 

for halvdelen af de deltidsansatte danske kvinder, skyldes den nedsatte arbejdstid børn, personlige 

årsager eller et behov i familien.105 Ligesom med orlovsordningerne er problemet også her, at det 

hovedsageligt er kvinderne som benytter sig af muligheden for at arbejde på nedsat tid. Det er med 

til at skabe mere ulighed mellem kønnene og har også betydning for kvinders løn. Når man arbejder 

mindre, så tjener man mindre! 

 

                                                 
 
105 Rysgaard, Kåre Kildall (2010) side 1-2. 
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Kapitel 10. Human kapital teori 

Human kapitel teorien er en central økonomisk teori, der belyser sammenhængen mellem perioder 

uden for arbejdsmarkedet og disses indvirkning på karrieren. Ifølge teorien er der flere grunde til, at 

perioder uden for arbejdsmarkedet har en negativ effekt på den senere arbejdsmarkedstilpasning.     

 

Teorien blev udviklet af Mincer og Polachek i 1970’erne og den postulerer at investering i form af 

uddannelse og oplæring i arbejdslivet øger individers produktivitet. Derfor er fravær fra 

arbejdsmarkedet lig med tab af human kapital, som igen er lig med tab af produktivitet.  

 

Teorien siger, at personer i den arbejdsdygtige alder repræsenterer en potentiel samfundsmæssig 

ressource. Når en person på grund af fravær ophører med at være produktiv, eksempelvis når 

pågældende er fraværende pga. orlov i forbindelse med graviditet og fødsel, så påføres samfundet et 

potentielt produktionstab. Det sker fordi den samlede produktionsværdi reduceres svarende til 

værdien af det arbejde personen ville have udført, såfremt fraværet var undgået eller udskudt.     

 

Ifølge human kapital teorien aflønner virksomheder deres medarbejdere i forhold til deres 

produktivitet, hvor produktiviteten bl.a. afhænger af medarbejdernes kvalifikationer, som også 

kaldes human kapitel.  

Human kapital består af to dele. Dels af uddannelse, dvs. kvalifikationer erhvervet uden for 

arbejdsmarkedet og dels af erhvervserfaring, dvs. kvalifikationer erhvervet på arbejdsmarkedet.106  

  

10.1 Ret til fravær og ydelser - betydning for ligeløn ifølge teori 

Human kapital teorien bidrager med tre forklaringer på hvorfor der er en sammenhæng mellem 

kvinders karriereafbrydelser i forbindelse med graviditet og fødsel og deres lønefterslæb.  

 For det første akkumulerer kvinderne ikke human kapital i de perioder hvor de er væk fra 

arbejdsmarkedet.  

 For det andet forringes deres allerede opnåede human kapital, idet udviklingen af 

uddannelses- og jobrelaterede kvalifikationer stagnerer, glemmes og/eller ikke opgraderes.  

                                                 
 
106 Deding, Mette og Larsen, Mona (2008) s. 32.  
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 For det tredje ses en tendens til at kvinder, der forventer at have karriereafbrydelser pga. 

graviditet og fødsel, vælger jobs med mindre oplæring, især hvis omkostningerne ved 

oplæringsprocessen finansieres via en lavere løn. Omvendt er der risiko for at virksomheder 

er mindre villige til at ansætte kvinder i den fødedygtige alder i jobs som kræver megen 

oplæring, idet de er vanskelige og omkostningsfulde at erstatte.107    

 

En række undersøgelser bekræfter at perioder uden for arbejdsmarkedet generelt har en negativ 

effekt på indtjeningsevnen. Da kvinder generelt har flere og længere perioder væk fra 

arbejdsmarkedet, betyder det at deres indtjeningsmuligheder er ringere end mænds.108 

 

En naturlig følge af den skæve orlovsfordeling i Danmark er, at kvinder har væsentlig længere 

fraværsperioder fra arbejdsmarkedet end mænd. Det er et problem, idet de i fraværsperioderne ikke 

akkumulerer deres kvalifikationer dvs. deres human kapital.  

 

Når der tales om tabt human kapital, drejer det sig om at medarbejdernes kvalifikationer stagnerer 

eller endda forringes i perioder udenfor arbejdsmarkedet. Det må dog ikke sammenlignes med tabt 

anciennitet.  

Kvinders anciennitet stagnerer ikke mens de er på orlov. Ligebehandlingsloven § 8 beskytter 

barslende og sikrer at den tid de har været fraværende i henhold til Barsellovens §§ 6-14 medregnes 

ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. Det har bl.a. betydning i forhold til 

anciennitetsmæssige lønstigninger, opsigelsesvarsler og lignende.  

 

                                                 
 
107 Gupta, Nabanita Datta og Smith, Nina (2000) side 1-3. 
108 Gupta, Nabanita Datta og Smith, Nina (2000) side 3. 
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Kapitel 11. Konklusion 

Konklusionen opsummerer den viden, der kan uddrages af afhandlingen. Fokus er først rettet mod 

den retsdogmatiske gennemgang af det juridiske regelgrundlag. Konklusionen er her, at 

regelgrundlaget for ligeløn, er Ligelønsloven og det EU-retlige omarbejdede direktiv fra 2006. EU-

reglerne om ligeløn fastlægger præceptive mindstekrav, som medlemslandene og/eller 

overenskomstparterne kan supplere med regler, der går længere i retning af, at sikre ligeløn. I 

Ligelønsloven fastslås det, at mænd og kvinder skal have lige løn, for så vidt angår alle 

lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi.  

   

Regelgrundlaget for retten til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel, samt retten til ydelser i 

forbindelse med afholdelse af orlov, findes primært i Barselloven, men enkelte bestemmelser er at 

finde i Ligebehandlingsloven. Barselloven udstikker de rettigheder og pligter, som er gældende for 

forældre. Retten til fravær gælder alle forældre, hvorimod retten til ydelser i forbindelse med 

afholdelse af orlov, kun gælder for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Barselsloven 

definerer de forskellige orlovstyper - graviditetsorlov, barsels-/beskyttelsesorlov, fædreorlov og 

forældreorlov, samt hvilke pligter og rettigheder, der følger med hver af orlovstyperne. I dansk ret 

er der mulighed for at opnå gunstigere vilkår end de almengældende. De gunstigere vilkår kan 

opnås igennem kollektive overenskomster, individuelle ansættelsesaftaler eller firmaaftaler.  

 

På orlovs- og ydelsesområdet er reglerne i Danmark udformet således, at valgfriheden og 

fleksibiliteten er stor. Det har vist sig at de gode hensigter, udover positive effekter, har utilsigtede 

boomerangeffekter. Det kan konkluderes, at rammerne også på dette område er til stede, men at 

familiernes muligheder for selv at vælge – hvem der tager orlov og hvor lang orloven skal være, 

giver nogle uhensigtsmæssige effekter, som specielt har konsekvenser for kvinderne. Det kan 

postuleres at valgfriheden ikke kun har de tilsigtede effekter, men også en række utilsigtede, som er 

med til at fastholde de traditionelle kønsrollemønstre.     

 

Barselsudligningsordningerne er et eksempel på, at der via lovgivningen og kollektive 

overenskomster er gjort forsøg på, at lette byrden ved, at have en medarbejder på orlov. Via 

ordningerne sikres det, at arbejdsgiverens omkostning ved, at give medarbejderne fuld løn under en 

del af orloven deles solidarisk. Det giver arbejdsgiverne incitament til at give arbejdstagerne bedre 
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vilkår, end de som er foreskrevet i Barselloven. Det er tiltag, som kan være med til at dæmme op for 

den statistiske diskrimination mod kvinder, samt måske motivere til en mere ligelig fordeling af den 

samlede orlovsperiode.  

 

Gennem afhandlingens kapitler er det blevet klart, at det er svært, at konstatere hvor stor en del af 

løngabet, som skyldes, at kvinder holder længere orlov, i forbindelse med graviditet og fødsel, end 

mænd. Det er derimod ikke vanskeligt at konstatere, at det har konsekvenser. Det har specielt 

konsekvenser for ligestillingen mellem mænd og kvinder. Derfor har det også, hvis ikke direkte, så 

indirekte en effekt på lønforskellene mellem mænd og kvinder. 

 

De fundne konsekvenser af den skæve orlovsfordeling er: 

 At orlov kun er en af mange årsager til løngabet mellem mænd og kvinder i Danmark.  

 At det er svært at konstatere hvor stor en del af løngabet som skyldes, at kvinder holder 

længere orlov, i forbindelse med graviditet og fødsel, end mænd. 

 At kvinders lønniveau halter efter mænds. 

 At kvinder har lange karriereafbrydelser. 

 At orlovsperiodernes skæve fordeling mellem kønnene har konsekvenser for ligestillingen i 

hjemmene såvel som på arbejdsmarkedet. 

 At kvinder varetager en større del af arbejdet i hjemmet, dvs. børneomsorgsarbejde og 

husarbejde, opgaver som ofte er af ufleksibelt, tidsbunden karakter.   

 At kompensationsgraden under fravær i forbindelse med afholdelse af orlov kan have 

indflydelse på, hvem i familien der holder orlov.  

 At alle kvinder i den fødedygtige alder, dvs. potentielle mødre, rammes af statistisk 

diskrimination, idet der i samfundet ligger en forventning om, at alle kvinder i den 

fødedygtige alder før eller siden vil holde orlov i forbindelse med graviditet og fødsel. Dette 

uanset om de reelt har planer om at få børn eller ej. 

 

Konklusionen på afhandlingen er at, tilsammen har alle de fundne faktorer, uden tvivl konsekvenser 

for ligestillingen og løngabet mellem mænd og kvinder.  
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11.1 Perspektivering og potentielle løsninger 

Der skal måske ikke så meget til for at bryde den onde cirkel109. Idet ”tingene” påvirker hinanden, 

vil forbedring på et område, også føre til en forbedring på de andre områder. Det afgørende er 

hvorvidt der er villighed til at gøre en aktiv indsats for at forbedre ligestillingen og lønforskellene 

mellem mænd og kvinder.  

Vælges f.eks. en aktiv indsats for at fordele orlovsperioden mere ligeligt, vil det potentielt medføre 

en forbedring af ligestillingen i hjemmet, såvel som på arbejdsmarkedet. En forbedring af 

ligestillingen på arbejdsmarkedet, vil have en positiv effekt på ligelønnen, som igen vil medføre et 

mindre løngab. I forlængelse heraf vil det gavne det kønsopdelte arbejdsmarked. 

 

11.1.1 Erfaringer fra de øvrige nordiske lande 

I de øvrige nordiske lande har det vakt bekymring, at orlovsordningerne har været med til at 

forringe kvindernes position på arbejdsmarkedet110. Derfor har eksempelvis Sverige og Island valgt, 

at tage konsekvensen heraf og gøre faderens andel af den samlede orlovsperioden større ved at 

ændre lovgivningen. Noget af valgfriheden er blevet fjernet.  

 

I Sverige har det betydet, at 8 uger af orloven er reserveret til faderen og i Island er der reserveret 

hele 3 måneder (1/3 del) af orloven til faderen. Faderens andel af den samlede orlovsperiode er altså 

blevet langt større, hvilket er med til at gøre den skæve fordeling af orlov mellem kønnene mindre. 

Når orloven fordeles mere ligeligt mellem forældrene, betyder det at ligestillingen mellem mænd og 

kvinder i hjemmet, såvel som på arbejdsmarkedet forbedres.111 Der er tale om tiltag som muligvis 

kan være med til at bryde den onde cirkel. 

 

I Norge endte Likelønnskommisjonen med, at foreslå bevilling af midler over statsbudgettet, ca. 3 

milliarder kroner, som skulle bruges til, at hæve lønniveauet for kvindedominerede faggrupper i den 

offentlige sektor.112 Det er et eksempel på, at løngabet aktivt forsøges udlignet gennem tilførsel af 

likvide midler. En lignende løsning kunne anvendes i Danmark, hvor det kønsopdelte 
                                                 
 
109 Se Figur 7: Løngabet - den onde cirkel, side 53. 
110 Her tænkes på de såkaldte boomerang-effekter, som de familievenlige orlovsordninger i norden har vist sig at have. 
111 Andersen, Stig (2007), side 1. 
112 Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning (2008), side 223-224. 
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arbejdsmarked også er en af hovedårsagerne til løngabet mellem mænd og kvinder. Det er måske en 

løsning, som kan være med til at gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked.  

Den norske Likelønnskommisjonen foreslog også en ændring af lovgivningen, således at man via 

lovgivningen sikrer en mere ligelig fordeling af forældreorloven113. En af konklusionerne var at 

dette tiltag kunne være med til at forhindre, at lønforskellene vokser i forældrefasen.   

 

11.1.2 Barselsudligning – ikke lig med 100 pct. lønkompensation  

Den økonomiske kompensation, som forældre har ret til under orlov, såfremt de er erhvervsaktive, 

reguleres i Danmark af både lovgivningen, overenskomstaftalte ordninger og individuelle aftaler 

(og evt. også af virksomhedsaftaler). Kompensationsgraden for orlovstageren, i form af 

barselsdagpenge, er i forhold til resten af EU høj, ligesom den er høj i de øvrige nordiske lande. 

Problemet er, at så længe kompensationsgraden er under 100 pct., så gavner det familien 

økonomisk, hvis den part der har den laveste indkomst tager orloven. Det vil i de fleste tilfælde 

være kvinden, idet mænd fortsat tjener mest i langt de fleste danske familier. 

Når mænd tildeles forældreorlov med fuld løn, så giver det mændene incitament til at holde orlov 

og det kan være, at det er det der skal til for at få familierne til at ændre mønster.114 Af kapitel 5 om 

Barseludligning fremgår det, at arbejdsgivernes udgift ved at give medarbejdere på orlov fuld løn er 

begrænset, idet de får kompensation i form af barselsdagpenge og refusion fra 

barselsudligningsordninger. Ovenstående tiltag vil, sandsynligvis for at blive en realitet, være 

afhængig af om arbejdstagerorganisationerne vil sætte det på dagsorden.  

11.1.3 ”Far-kvoter” indarbejdet i lovgivningen 

Danske fædre vil gerne tage (mere) orlov, men de kæmper imod lovgivningen, forventninger fra 

arbejdsgiver, kolleger, mødre og dem selv. Særligt er tankegangen hos mændene selv, en barriere – 

normerne gør at de føler sig forpligtet til at passe deres arbejde og mange har fortsat opfattelsen af, 

at det er upassende og at de skal spørge om lov, hvis de ønsker, at tage mere orlov end de 

lovfæstede 14 dages fædreorlov. På mange arbejdspladser bliver det opfattet som et signal 

useriøsitet, hvis en mand vælger at tage lang orlov. For at få mændene til, at tage mere orlov er det 

måske nødvendigt at droppe valgfriheden. Erfaringer viser, at valgfrihed ikke får mænd til at tage 

                                                 
 
113 Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning (2008), side 225-226. 
114 Kudahl, Søren (2006), side 1.  
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mere orlov. At lovfæste orloven til fædre i form af fædrekvoter115, vil gøre det legitimt for fædrene 

at tage en større del af orloven, uden at de behøver at frygte at orloven skader deres karriere.116 En 

lovfæstet øremærkning af en del af orloven til fædrene vil til gengæld give andre udfordringer. 

Mange kvinder vil anse en reduktion af ”mødreorloven”, som et tab. Mange mænd vil også 

modsætte sig en sådan ordning – en del med begrundelsen, at det er en kvindes job at varetage den 

primære omsorg for det lille barn.  

 

Island valgte i 2000 at starte en større reform af orlovsordningerne, hvilket betød, at de indførte en 

ordning, som indeholder begrænset valgfrihed og gennemtvinger en langt mere ligelig fordeling af 

orlovsperioden mellem forældrene. Siden 2003 har den samlede orlovsperiode været på 9 måneder, 

hvoraf en tredjedel af orloven er reserveret til moderen, en tredjedel reserveret til faderen og den 

sidste tredjedel frit kan fordeles efter ønske. Hvis far eller mor vælger ikke, at gøre brug af sin 

reserverede del af orloven, så bortfalder den. Det betyder at mange (både mødre og fædre) vil være 

nødsaget/forpligtet til at tage sin del af orloven for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen.  

 

Det bliver spændende, at se hvilke effekter den nye barselsordning i Island vil have på den 

økonomiske ligestilling mellem forældrene. Hvis effekterne er positive og ordningen er med til at 

skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder, vil ordningen i fremtiden danne forbillede for de 

øvrige nordiske lande. Allerede nu kan Island konstatere, at ordningen med fædrekvoter har øget 

fædrenes andel af den totale orlovsperiode. I 1995 var de Islandske fædres orlovsandel 0,1 pct., 

mens den i 2003 var steget til 31,3 pct. Faktisk er fædrene i Island i dag dem, som tager den største 

del af den samlede orlovsperiode sammenlignet med fædrene i de øvrige nordiske lande. Derudover 

har Island den højeste fertilitets- og beskæftigelsesrate i norden, hvilket indikerer at Islands ordning 

ikke forhindrer reproduktionen eller høj erhvervsdeltagelse for kvinder.117 

 

En kombination af mere øremærket orlov til fædrene og en højere grad af løn under orlov vil uden 

tvivl gøre, at fædrene vil tage meget mere af den samlede orlovsperiode. Det er erfaringen fra bl.a. 

Sverige og Island. Her er andelen af fædre på orlov steget, i takt med at valgfriheden er blevet 
                                                 
 
115 En far-kvote/fædrekvote vil sige at en del af orloven er øremærket til faderen og at denne del af orloven bortfalder 

hvis faderen vælger ikke at gøre brug af den. 
116  Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 129. 
117 Gupta, Nabanita Datta, Smith, Nina og Verner, Mette (2009), side 122-125 og 132. 
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mindre og lønkompensationsforholdene er blevet bedre. Det vil være en gevinst for ligestillingen på 

arbejdsmarkedet, hvis orlovsfordelingen mellem kønnene bliver mere lige. Det er vigtigt, at bakke 

op om tiltag, som fremmer ligestillingen mellem mænd og kvinder.118          

 

Jeg tror ikke, at det er nødvendigt at være bange for at indføre ”far-kvoter” via lovgivningen. Det er 

korrekt, at danskerne generelt ikke bryder sig om at få ordre, men samtidig går langt de fleste ind 

for ligestilling mellem mænd og kvinder. At fordele orlovsperioden mere ligeligt mellem mænd og 

kvinder, vil være et skridt mod ligestilling af kønnene. Det vil gavne ligestillingen i hjemmet, idet 

tilknytningen og ansvarsfølelsen overfor barnet vil blive mere lige. Det vil være med til, at ligestille 

forældrene yderligere i den efterfølgende omsorgsproces, hvilket (forhåbentligt) vil betyde en mere 

ligelig fordeling af omsorgs- og husarbejdet.  

For ligestillingen på arbejdsmarkedet vil det betyde, at mænd og kvinders fraværsperioder pga. 

orlov og andet børnerelateret fravær udlignes betydeligt. Det vil igen have en positiv effekt på 

kvinders karriereforløb og på, den oftest uudtalte opfattelse af, at kvinder i den fødedygtige alder er 

ustabil arbejdskraft. 

 

I ligestillingsøjemed vil en lovfæstet og øremærket ret til længere orlov for fædre være et klart 

signal at sende. Når ligestilling i Danmark debatteres, er det kvindernes ligestilling, der behandles. 

Ved en øremærkning af orlov til fædrene, på samme vis som mødrene har øremærket orlov, vil 

signalet fra lovgiverne være en tosporet ligestillingspolitik, hvor ligestilling reelt gælder begge køn. 

                                                 
 
118  Kudahl, Søren (2006), side 2. 
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