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Abstract 
This thesis aims to examine the impact of the EU principle of equal treatment on the Danish labour 
market. It does so by applying both a legal, an economic and an interdisciplinary analysis approach. 

Firstly, taking a legal approach, it is examined whether or not absences from work due to illness 
related to pregnancy, fertility treatment, abortion or illness after maternity leave can legally be 
included in the counting of sick days. Such inclusion could form the basis of an employer’s right to 
dismiss an employee with short notice, which thus has wide-ranging consequences for workplace 
gender equality. On the basis of an analysis of four independent scenarios, it is found that the principle 
of equal treatment, which has been implemented in national legislation, impacts and precedes the 
Danish 120-day rule. It is found that sick leave directly related to pregnancy, cannot be included in 
the counting of sick days towards the 120 days. Therefore, the principle of equal treatment protects 
women from being treated unequally. 

Second, with an economic approach, it is analyzed how the balance between family and work affects 
women's positioning on the labor market. This includes whether women's maternity leave affects their 
ability to achieve equal pay and management positions. It is found that in Denmark the public sector 
predominantly employs women, while the private sector predominantly employs men. The Danish 
labour market is thereby generally gender segregated, which maintains a gender segregation in the 
household, preserving the traditional gender roles. This is compounded by the unequal distribution of 
maternity leave, which contributes further to the pay gap between men and women. Among other 
findings, it is derived that taste-based discrimination reduces women's opportunities for equal pay 
and management positions. Furthermore, statistical discrimination reduces women’s competitiveness 
with regards to management positions, since employers are biased by the general perception that 
women are likely to be more absent from the workplace due to lengthier maternity leave compared 
to men, why women are largely excluded. 

Thirdly, the inequality problem manifests itself most clearly at top management positions with high 
income in the private sector, where women are underrepresented and face a significant gender pay 
gap. In this area, women’s maternity leaves create an unintentional setback for women, and thereby 
in effect generates a shortcut for men to dominate top management. 

Finally, a combination of the legal and economic aspects is examined. It is analyzed whether the 
purpose of the EU principle of equal treatment has been achieved in the Danish labor market, and 
how applicable law should be amended in order to give women greater opportunities to achieve equal 
pay and management positions in top management. It is found that the purpose has not been achieved 
in all parts of the labour market. A number of suggested solutions are proposed and examined. These 
suggestions approach the unequal gender distribution of both pay, maternity leave, and disadvantages 
faced by women pursuing management positions. 
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Kapitel 1 
1.1 Indledning 
Ligestilling mellem mænd og kvinder er en fundamental del af EU’s værdigrundlag, og kommer til 
udtryk som et mål for unionen jf. TEU art. 3, stk. 3. I året 2021 er der dog fortsat ikke mange kvinder 
på direktørgangene. Hertil er der en markant forskel på lønnen mellem mænd og de få antal kvinder, 
der nu engang befinder sig i topledelsen. Denne afhandling har til formål at undersøge, hvordan det 
egentlig står til med ligestillingen og ligelønnen på det danske arbejdsmarked. 

Afhandlingen tager således udgangspunkt i ligebehandlingsprincippets gennemslagskraft på det 
danske arbejdsmarked. Ligebehandlingsprincippet udgør blandt andet retten til ligebehandling uanset 
køn. Danmark er ét af de lande i verden, hvor flest kvinder er aktive på arbejdsmarkedet, men der er 
stadig forhold, der peger på, at mænd og kvinder ikke behandles lige på det danske arbejdsmarked. 

Kvinders position på arbejdsmarkedet er særligt udsat, når det kommer til fravær pga. 
graviditetsbetinget sygdom og barsel. Problemstillingen er skabt på baggrund af spørgsmålet om, 
hvorvidt dette fravær påvirker kvinders ansættelses- og arbejdsvilkår. Afhandlingens tværfaglighed 
indbefatter, at kvinders fravær undersøges i både et juridisk og et økonomisk aspekt. 

Den juridiske analyse undersøger, hvorvidt graviditetsbetinget sygefravær i fire forskellige scenarier 
før, under og umiddelbart efter en graviditet, er beskyttet af de EU-retlige beskyttelsesregler eller om 
et sådant fravær i nogle tilfælde kan indgå ved optælling af de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. 
funktionærloven § 5, stk. 2. 120-dages-reglen er en bestemmelse, der giver arbejdsgivere mulighed 
for at opsige arbejdstagere med et forkortet varsel på 1 måned, såfremt arbejdstageren har været syg 
med løn - i 120 dage - i løbet af 12 måneder. Analysen tager udgangspunkt i domme og afgørelser, 
for at komme frem til gældende ret i de konkrete situationer. I analysen af de fire scenarier undersøges 
retsstillingen, hvad angår opsigelse af kvinder med graviditetsbetinget sygefravær, der er, 1) gravide, 
2) i fertilitetsbehandling, 3) frivilligt eller ufrivilligt gennemgår en abort, samt for kvinder der 4) 
oplever sygdom efter endt barsel. 

I den økonomiske analyse undersøges det, hvordan balancen mellem familie- og arbejdsliv påvirker 
kvinders positionering på arbejdsmarkedet. Særligt tages der stilling til kvinders positionering i 
relation til ønsket om at få familie- og arbejdsliv til at gå hånd i hånd. Det analyseres helt konkret, 
hvordan den ulige fordeling af barselsfravær mellem mænd og kvinder påvirker kvinders muligheder 
for at opnå ligeløn og ledelsesposter. Analysen tager udgangspunkt i, hvordan arbejdsmarkedet rent 
statistisk ser ud, hvorefter indvirkningen på kvinders muligheder på et individuelt niveau analyseres 
under anvendelse af forskellige økonomiske teorier. Spørgsmålet om at opnå ligeløn og muligheder 
for at opnå ledelsesposter er yderst aktuelt i dag. Undervejs i analysen viser der sig et klart billede af 
hvor problemet er størst, og at problemstillingen skyldes en række forskellige faktorer. 

Herefter integreres de juridiske og økonomiske delkonklusioner i en afsluttende samlet tværfaglig 
analyse. I analysen undersøges, hvorledes formålet med EU-rettens ligebehandlingsprincip er opnået, 
og hvorledes gældende ret bør ændres for, at kvinder i højere grad får mulighed for at opnå ligeløn 
og ledelsesposter i topledelsen. I den integrerede analyse fremsættes forslag til lovændringer, 
diskussioner af tiltag og løsningsmodeller, som kan forbedre ligestillingen og ligelønnen. 
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1.2 Problemformulering 

1.2.1 Juridisk problemstilling  
Hvordan spiller 120-dages-reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2 sammen med de EU-retlige 
beskyttelsesregler på ligebehandlingsområdet? Helt konkret, hvilke sygedage kan tælles med i de 120 
dage i tilfælde af, at en kvindelig arbejdstagers sygefravær er graviditetsbetinget? 

1.2.2 Økonomisk problemstilling  
Hvordan påvirker balancen mellem familie- og arbejdsliv kvinders positionering på arbejdsmarkedet? 
Herunder, hvordan påvirker kvinders barselsfravær deres muligheder for at opnå ligeløn og 
ledelsesposter? 

1.2.3 Integreret problemstilling 
Hvorledes er formålet med EU-rettens ligebehandlingsprincip opnået på arbejdsmarkedet, og 
hvorledes bør gældende ret, herunder ligelønsloven ændres for at kvinder i højere grad får mulighed 
for at opnå ligeløn og ledelsesposter i topledelsen? 

1.3 Afgrænsning 
Afhandlingen vedrører ligebehandling af køn. 

I den juridiske analyse tages der derfor ikke stilling til andre former for diskrimination, der ikke 
relaterer sig til køn. Der bliver således ikke taget stilling til nationalitet, hvorfor TEUF art. 18 om 
diskrimination ikke behandles i afhandlingen. Ligeledes afgrænses der fra forskelsbehandlingsloven, 
da loven ikke indeholder bestemmelser omkring køn, men primært er rettet mod at beskytte en række 
minoritetsgrupper, herunder at der ikke må forskelsbehandles på basis af race, hudfarve, religion eller 
tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap og national, social eller etnisk oprindelse. 
Af samme årsag afgrænses der fra beskæftigelsesdirektivet. Ligeså inddrages ikke vikardirektivet og 
arbejdstidsdirektivet, der indirekte beskytter løn og arbejdsvilkår, men som ikke direkte er relevante 
for problemstillingen. Lov om børnepasningsorlov indgår heller ikke i afhandlingen, da den juridiske 
analyse i afhandlingen fokuserer på de forskellige stadier før, under og umiddelbart efter en graviditet. 
I starten af den juridiske analyse inddrages bestemmelser om barsel, idet ligebehandlingslovens § 9 
henviser til dele af barselsloven. Barselsloven er derfor alene inddraget med det formål at give et 
billede af, hvilke forhold og lovfæstede krav forældre har i forbindelse med barsel. 

I den økonomiske analyse anvendes en række nøje udvalgte økonomiske teorier til at forklare 
løngabet. Muligheden for fleksibilitet på arbejdspladsen behandles i afhandlingen. Der tages dog ikke 
yderligere stilling til fleksibilitet på arbejdsmarkedet, herunder flexicurity-modellen, da denne model 
ikke direkte relaterer sig til problemstillingen.  

I den integrerede analyse fremsættes forslag til lovændringer, diskussioner af tiltag og 
løsningsmodeller. Der tages således stilling til, hvordan gældende ret burde være, de lege ferenda. 
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Der afgrænses derfor fra de sentendia ferenda, da formålet med analysen ikke inkluderer en 
undersøgelse af, hvordan dommere burde anvende loven.1 

1.4 Synsvinkel 
Afhandlingen behandles ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. Herefter behandles betydningen af 
kvinders retsstilling i forbindelse med graviditetsbetinget sygefravær og barselsfravær samt, hvilken 
indvirkning dette fravær har på kvinders muligheder for at opnå ligeløn og ledelsesposter på et 
individuelt niveau. 

1.5 Metode 
I det følgende præsenteres den metodiske fremgangsmåde og en redegørelse af de teorier, der 
anvendes til at besvare problemformuleringerne i afhandlingen. 

1.5.1 Juridisk metode 

1.5.1.1 Retsdogmatisk metode 

Den juridiske analyse udarbejdes ved anvendelse af den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske 
metode har til formål at udlede de lege lata, dvs. en klarlæggelse af gældende ret. I metodisk 
henseende udledes den gældende ret på et givent område ved systematisk at definere, analysere og 
fortolke retskilder.2 Denne strukturerede fremgangsmåde følges stringent gennem den juridiske 
analyse i afhandlingen. 

Domstole kommer frem til gældende ret ved at anvende og fortolke relevante retskilder, der må 
forventes at blive lagt til grund for et resultat i en given sag.3 Den retsdogmatiske metode er på 
nuværende tidspunkt den eneste anerkendte juridiske metode til at finde gældende ret.4 

Følgende ligning angiver den retsdogmatiske metode: 

Faktum, Retsfaktum + Jus = Retsfølge5 

Jus er de regler og den abstraktion, der leder til afgørelsen.6 Anvendelsen af den retsdogmatiske 
metode i afhandlingen har til formål at belyse, hvordan 120-dages-reglen i funktionærlovens § 5, stk. 
2 spiller sammen med de EU-retlige beskyttelsesregler. Den retsdogmatiske metode anvendes ved 
brug og analyse af retskilderne, særligt retspraksis.7 

                                                
1 Nielsen & Tvarnø. 2014. s. 31 
2 Tvarnø & Nielsen. 2014. s. 30 
3 Ross. 2013. s. 82 
4 Tvarnø. 2014. s. 34 
5 Tvarnø & Denta. 2015. s. 51 
6 Tvarnø & Nielsen. 2014. s. 36  
7 Ibid s. 34 
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1.5.1.2 Retskildelæren 

For at finde frem til gældende ret anvendes retskildelæren, navnlig læren om de bindende juridiske 
kilder: retskilderne. Retskilderne er delt op i fire overordnede hovedgrupper8: 

● Regulering 
● Retspraksis 
● Retsædvaner 
● Forholdets natur 

En forhenværende opfattelse var, at retskilderne var inddelt hierarkisk. Det gjaldt således, at 
regulering var den primære retskilde mens retspraksis, retsædvaner og forholdets natur blot var 
subsidiære retskilder.9 Den nuværende opfattelse er imidlertid, at der ikke eksisterer et sådant hierarki 
eller rangorden, hvad angår retskilderne. Retskilderne skal dog efter Alf Ross’ filosofi gennemgås i 
rækkefølgen som ovenfor. Denne rækkefølge benyttes ved den retsdogmatiske fortolkningsmetode, 
men uden at rækkefølgen angiver en rangorden mellem retskilderne.10 Hvad angår regulering findes 
der dog et regulerings-hierarki efter lex superior princippet, hvilket betyder, at en lov med højere rang 
går forud for en lov af lavere rang.11 Således har Grundloven forrang for almindelige love, mens 
almindelige love går forud for bekendtgørelser, cirkulærer og anordninger.12  

I afhandlingen analyseres ligebehandlingslovens grundlæggende rettigheder og principper overfor 
funktionærlovens § 5, stk. 2 til at besvare den juridiske problemstilling. Hertil tages der udgangspunkt 
i retspraksis på området til at udlede, hvad gældende ret er.   

1.5.1.3 EU-retten 

1.5.1.3.1 EU-rettens forrang og EU-konform fortolkning 

Princippet om EU-rettens forrang refererer til, at EU-retten er trinhøjere end nationale medlemsstaters 
lovgivning. Dette betyder at nationale regler, der strider mod bindende EU-ret, skal være uvirksomme 
og skal dermed ikke anvendes, hverken i vertikale eller horisontale relationer.13 National ret må ikke 
stride imod EU-retten, uagtet om den er vedtaget før eller efter den pågældende fællesskabsregel, jf. 
Simmenthal-sagen.14 Al bindende EU-ret har forrang for national ret - også Grundloven - og alle 
medlemsstater i EU, herunder Danmark, skal således følge EU-retten. 

Fortolkningsprincippet om EU-rettens forrang blev fastlagt ved Costa-Enel-sagen15. Her fastslog EU-
Domstolen, at EU-retten ikke er en folkeret, men en ny særlig retsorden, og at medlemsstaterne har 
begrænset deres suverænitet ved at oprette en fælles union med egne institutioner, retsevne, 
partshabilitet samt beføjelse til at optræde på international plan mv.16 EU-rettens forrang garanterer 

                                                
8 Ibid 
9 Blume. 2010. s. 168 
10 Tvarnø & Nielsen. 2014. s. 34 
11 Ibid 
12 Ibid s. 34-35 
13 Nielsen. 2019. s. 156 
14 C-106/77. pr. 21 
15 C-6/64 
16 Ibid. pr. 7 
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således ensartet beskyttelse af unionsborgerne, idet alle love skal fortolkes og være i 
overensstemmelse med EU-retten.17 

Der foreligger yderligere en pligt for unionens nationale domstole til fuldt ud at anvende det 
fortolknings-skøn, der findes i national ret til at nå en EU-konform løsning.18 Dette følger af TEU art. 
4, stk. 3 om EU-institutioner og medlemsstaters loyalitetspligt over for hinanden, samt TEUF19 art. 
288 om direktivers forpligtende virkning og implementering.20 Såfremt der foreligger en modstrid 
mellem en national bestemmelse og EU-retten, skal de nationale domstole undersøge, om det er 
muligt at fortolke bestemmelsen i overensstemmelse med EU-retten, jf. Dominguez-sagen.21,22 Dette 
har særlig relevans ved direktiver, der ikke er implementeret korrekt eller implementeret for sent. EU-
Domstolen har i Colson/Kamann-dommen23 fastslået, at den nationale dommer har pligt til at fortolke 
national ret i overensstemmelse med et direktiv, navnlig når den nationale regel er vedtaget til 
gennemførelse af direktivet. 

Den EU-retlige pligt til EU-konform fortolkning indebærer ikke pligten til fortolkning contra legem 
af national ret, hvilket ud fra en vurdering må forstås som en fortolkning mod lovens ordlyd.24 Hvis 
der er klar modstrid mellem ordlyden af en dansk lovregel og en EU-regel, foreligger der således ikke 
pligt til EU-konform fortolkning.25 Hvis ordlyden af den danske lov derimod kan fortolkes i 
overensstemmelse med EU-reglen, så foreligger der en pligt til at gøre dette, da ordlydsfortolkningen 
er en anerkendt fortolkningsmetode i dansk ret.26 Dette gælder også uanset, at der i lovens forarbejder 
måtte være holdepunkt for noget andet.27 I Ajos-sagen28 udtalte generaladvokaten også, at contra 
legem skal forstås som “i strid med ordlyden af lovbestemmelserne”29. Princippet om EU-rettens 
forrang og pligten til EU-konform fortolkning er relevant i nærværende afhandling i forbindelse med 
samspillet mellem EU-retlige beskyttelsesregler og den danske 120-dages-regel. 

1.5.1.3.2 EU-rettens retskilder 

I EU-retten kan retskilderne klassificeres som følgende: 1) primærretten, 2) bindende 
sekundærregulering, 3) soft law, 4) retspraksis og 5) folkeretten.30 

Primærretten består af traktaterne, TEU og TEUF, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder 
(ChCR), samt ikke kodificerede grundlæggende rettigheder og almindelige retsprincipper,31 
heriblandt ligebehandlingsprincippet, proportionalitetsprincippet og effektivitetsprincippet. 
Traktaterne indeholder regler om EU’s formål, værdier og kompetencenormer vedr. EU’s 
                                                
17 Neergaard & Nielsen. 2020. s. 222 
18 Nielsen. 2019. s. 147 
19 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde 
20 Nielsen. 2019. s. 148 
21 C-282/10. pr. 23. 
22 Nielsen. 2019. s. 147 
23 C-14/83 
24 Nielsen. 2019. s. 151 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 C-371/02 
28 C-441/14 
29 Ibid. pr. 68. 
30 Nielsen. 2019. s. 107 
31 Ibid 
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institutioner, lovgivningsprocedurer mv.32 ChCR blev oprindeligt anset som soft law, men fik ved 
Lissabon-traktaten i 2007 samme juridiske værdi som traktaterne.33 Både TEUF og ChCR anvendes 
i afhandlingen til at belyse ligebehandlingsprincippet. 

Sekundærregulering omfatter fem typer retsakter: forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger 
og udtalelser, hvoraf de to sidstnævnte ikke er bindende, jf. TEUF art. 288.34 Af samme bestemmelse 
følger det, at forordninger har direkte virkning både vertikalt og horisontalt, mens direktiver skal 
implementeres, da de kun binder med hensyn til det tilsigtede mål, men ikke i forhold til, hvilken 
form og hvilke midler, der skal anvendes for at opnå målet.35 I nærværende afhandling finder 
ligebehandlings- og graviditetsdirektivet anvendelse, da begge disse er implementeret i dansk ret ved 
blandt andet ligebehandlingslovens § 9, og er således med til at sikre ligebehandling på det danske 
arbejdsmarked. 

Soft law udgør henstillinger og udtalelser og er ikke bindende, jf. TEUF art. 288.36 EU-Domstolen 
kan dog henvise til disse for at støtte op om sine afgørelser.37 Henstillinger og udtalelser kan således 
være afgørende ved fortolkning af bindende regulering.38 

Retspraksis er EU-Domstolens afgørelser. EU-Domstolen praktiserer ikke en stare decisis doktrin, 
dvs. læren om, at dens domme er bindende præjudikater for den selv, og står derfor frit ift. tidligere 
afgørelser.39 Præjudikatsværdien af EU-Domstolens afgørelser er slået fast i Atlanta-sagen40, 
herunder at nationale domstole, når de træffer afgørelser, der berører EU-retten, har pligt til at rette 
sig efter EU-Domstolenes og Rettens fortolkninger efter loyalt samarbejde, jf. TEU art. 4, stk. 3.41 
EU-Domstolen behandler præjudicielle spørgsmål, der forelægges af nationale domstole.42 EU-
Domstolen har således kompetence til at træffe afgørelse om præjudicielle spørgsmål, fortolkningen 
af traktaterne og gyldigheden og fortolkningen af retsakter udstedt af unionen, jf. TEUF art. 267. EU-
Domstolens afgørelser bidrager til nationale domstoles forståelse og anvendelse af EU-retten på 
nationalt niveau. EU-Domstolens retspraksis benyttes i afhandlingen, da relevante domme inddrages 
og analyseres med det formål at udlede gældende ret. 

  

                                                
32 Ibid 
33 Ibid s. 108 
34 Ibid s. 109 
35 Ibid s. 110 
36 Ibid s. 114 
37 Neergaard & Nielsen. 2020. s. 150 
38 Ibid 
39 Nielsen. 2019. s. 116 
40 C-465/93 
41 Nielsen. 2019. s. 116 
42 Neergaard & Nielsen. 2020. s. 96 
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1.5.2 Økonomisk metode 

I den økonomiske analyse anvendes en statistisk metode ved brug af kvantitative data. Der inddrages 
således empiri på baggrund af standardiserede optællinger og målinger.43 Empirien indhentes 
hovedsageligt fra Danmarks Statistiks statistikbank. Empiri fra rapporten et kønsopdelt 
arbejdsmarked44 fra 2016 er ligeledes medtaget, hvor der ikke eksisterer nyere statistik. De 
kvantitative data er angivet og illustreret i en række tabeller og figurer i analysen, hvilket gør det 
muligt at udlede, hvordan kvinders barselsfravær kan være med til at påvirke kvinders muligheder 
for at opnå ligeløn og ledelsesposter. 

1.5.2.1 Den induktive metode 

I afhandlingens økonomiske analyse benyttes den induktive metode til behandling af den økonomiske 
problemstilling. Den induktive tilgang tager udgangspunkt i konkrete observationer, hvorefter der 
opstilles hypoteser som undersøges nærmere og slutteligt drages til konklusion.45 Metoden benyttes 
konkret i afhandlingen ved at udlede generelle mønstre for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet på 
baggrund af kvantitative data. Herefter udledes en hypotese om, hvorfor der foreligger forskelle i løn 
og i antallet af mænd og kvinder i ledelsen. I nærværende afhandling må antages at være på baggrund 
af kvinders positionering på arbejdsmarkedet, herunder (især kvinders) ønske om en balance mellem 
familie- og arbejdsliv, samt kvinders barselsfravær. På baggrund af antagelserne er der draget en 
konklusion. Således anvendes den induktive metode til at konkludere på en generalisering baseret på 
en række observationer.46 

1.5.2.2 Den logiske empirisme (positivisme) 

I forlængelse af forrige afsnit skal det bemærkes, at den induktive metode er blevet videreudviklet og 
præciseret ved den logiske empirisme, hvorved videnskab kan adskilles fra forskellige former for 
pseudo-videnskab.47 I følge den positivistiske tankegang består videnskaben af empiriske 
lovmæssigheder eller generaliseringer (syntetiske udsagn), altså kvantitative data, samt udsagn fra 
empiriske teorier (analytiske udsagn).48 Afhandlingen tager derfor afsæt i positivismen idet, der 
anvendes kilder, som er afledt eller stammer fra videnskabelige observationer.49 Økonomiske teorier 
benyttes herefter til at drage konklusioner på baggrund af observationerne, ligesom konklusionerne 
også er afledt på baggrund af videnskaben, som anses for sand viden, idet denne viden er testet i 
afhandlingen. Den videnskabsteoretiske metodologi ses derfor i afhandlingen gennem den induktive 
metode og videreført ved positivismen. 

                                                
43 Knudsen. 2009. s. 19 
44 Larsen, Holt & Larsen. 2016 
45 Knudsen. 1994. s. 38 
46 Ibid s. 41 
47 Ibid s. 45 
48 Ibid s. 47 
49 Ibid s. 46 
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1.5.2.3 Det neoklassiske forskningsprogram 

I afhandlingens økonomiske analyse benyttes det neoklassiske forskningsprogram. Dette program 
består af en invariabel del - en hård kerne - af det handlingsprincip, som tilskrives de enkelte 
økonomiske beslutningsenheder, samt en fleksibel og variabel del. Dette kaldes også 
beskyttelsesbæltet, som består af de forudsætninger, der bruges til at karakterisere det 
beslutningsproblem, som beslutningsenhederne antages at være konfronteret med.50 Specifikt består 
den hårde kerne af et ubegrænset rationalitets-princip, der giver økonomiske agenter ubegrænsede 
beslutningskompetencer til at finde det optimale handlingsalternativ indenfor et eksogent givent 
mulighedsområde, der er begrænset af eksterne situations-begrænsninger.51 Derudover konstitueres 
den hårde kerne af profitmaksimerings-hypotesen, hvor det antages at alle økonomiske agenter agerer 
profitmaksimerende.52 Antagelserne i det neoklassiske forskningsprograms hårde kerne kombineres 
med programmets beskyttelsesbælte, som består af en række udskiftelige hjælpehypoteser, som 
specificerer markedsstrukturen virksomheden befinder sig på, samt hvorvidt der foreligger perfekt 
eller imperfekt information for virksomheden.53 

Det neoklassiske forskningsprogram anvendes i afhandlingen ved økonomiske teorier om 
arbejdsmarkedet, hvor den neoklassiske arbejdsmarkedsteori er dominerende.54 Her betragtes 
arbejdsmarkedet som ethvert andet varemarked, hvor arbejdskraften er varen.55 Teorien bygger på en 
antagelse om, at arbejdsgiver og arbejdstager frit kan foretage forskellige valg.56 På grundlag af 
forskningsprogrammets profitmaksimerings-hypotese har hver arbejdsgiver en nyttefunktion, som 
angiver hvilke forskellige kombinationer af arbejdstid og fritid, som arbejdstagerne tillægger samme 
værdi.57 Arbejdstagerne træffer valg ved at maksimere deres individuelle nyttefunktion, mens 
arbejdsgiverne forsøger at maksimere deres profit.58 Det forudsættes i teorien, at arbejdsmarkedet er 
karakteriseret ved individuel adfærd, hvor denne er fri og ikke er bundet af institutionelle forhold. 

1.5.2.4 Institutionel tilgang 

Selvom den neoklassiske arbejdsmarkedsteori er dominerende på arbejdsmarkedet er det rimeligt at 
hævde, at der både historisk og aktuelt kan sondres mellem to teorier om arbejdsmarkedets 
funktionsmåde, hvoraf den anden præsenteres som en institutionel tilgang til analysen af 
arbejdsmarkedet.59 En institution analyseres som en social regel, der regulerer interaktionen mellem 
individerne i et nærmere afgrænset socialt system.60 Der er således tale om en social beslutningsregel 
og ikke en individuel beslutningsregel.61 Den institutionelle tilgang står derfor i modsætning til den 
neoklassiske økonomi, da teorien er karakteriseret ved antagelser om, at agenterne er begrænset 

                                                
50 Knudsen. 1997. s. 54 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Ploug. 1990. s. 33 
55 Ibid 
56 Ibid s. 34 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid s. 32 
60 Knudsen. 1997. s. 180 
61 Ibid 
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rationelle og befinder sig på et marked med imperfekt information.62 Agenterne begrænser deres 
rationalitet ved at indhente yderligere informationer.63 

Den institutionelle tilgang anvendes i afhandlingen, hvor det antages at forskellige institutionelle 
forhold har stor indvirkning på, hvordan arbejdstagere, arbejdsgivere og deres organisationer 
(fagforeninger) agerer på markedet.64 Dette er den kollektive adfærd, som begrænser den enkeltes 
mulighed for frit at maksimere sin nyttefunktion.65 Teorien tillægger forholdene på arbejdsmarkedets 
efterspørgselside en betydning i forklaringen af arbejdsmarkedets funktionsmåde.66 En hovedpointe 
i teorien er, at forskellene i virksomheders produktionsproces og de krav, som stilles til 
arbejdstagernes kvalifikationer og erhvervserfaringer, fører til en opdeling af arbejdsmarkedet i en 
række adskilte delmarkeder, en såkaldt segmentering.67 

1.5.2.5 Arbejdsmarkedets økonomiske teorier 

Der findes forskellige økonomiske teorier, der er relevante for den økonomiske problemstilling. Der 
vil i dog i afhandlingen blive fokuseret på Human Kapital teorien og diskriminationsteorierne, 
herunder præferencebaseret og statistik diskrimination, som gennemgås i det følgende. 

1.5.2.5.1 Human Kapital teorien 

Human Kapital teorien udspringer fra neoklassisk økonomi og tillægger forholdene på 
arbejdsmarkedets udbudsside en afgørende betydning, da den tager udgangspunkt i, hvordan 
arbejdstageres egen adfærd kan påvirke deres indkomstmuligheder.68 Teorien tager konkret 
udgangspunkt i en antagelse om, at uddannelse, helbredsmæssige forhold samt geografisk mobilitet 
påvirker arbejdstageres indkomst på arbejdsmarkedet.69 Heraf er det især uddannelse fra både almen 
skolegang samt oplæring i et givent job, som tillægges betydning.70 De kvalifikationer og den viden, 
som arbejdstageren erhverver heraf, kaldes human kapital, og teorien opdeler denne human kapital i 
generelle og specifikke kvalifikationer.71 De generelle kvalifikationer er fx evnen til at læse, skrive 
og regne, og er alt andet lige uafhængigt af, hvilken virksomhed man er ansat hos. De specifikke 
kvalifikationer er derimod specialviden, som arbejdstagerne tilegner sig hos en virksomhed eller i en 
specialiseret jobfunktion, fx evnen til at benytte en bestemt maskine.72 Human Kapital teorien 
behandles i den økonomiske analyse til at forklare de kvantitative data, og til at afdække, hvordan 
effekterne af kvindens barselsfravær hænger sammen med investeringen i netop human kapital. 

                                                
62 Knudsen. 1997. s. 180-181 
63 Ibid 
64 Høgedahl. 2019. s. 34 
65 Ploug. 1990. s. 34 
66 Ibid s. 42 
67 Ibid 
68 Ibid s. 34 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Ibid s. 35 
72 Ibid 
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1.5.2.5.2 Diskriminationsteorier 

Diskriminationsteorier er med til at forklare, hvorfor der er forskelle i aflønning af arbejdstagere, der 
i realiteten har samme uddannelse og erhvervserfaring, og som udfører de samme arbejdsfunktioner 
under de samme arbejdsbetingelser.73 Der foreligger diskrimination på arbejdsmarkedet, hvor der 
anvendes kriterier og karakteristika som køn for aflønning af arbejdstagere.74 Arrow (1971) har 
defineret diskrimination på arbejdsmarkedet som: “En vurdering af en lønmodtagers personlige 
karakteristika, som ikke er relateret til produktivitet.”75 

1.5.2.5.2.1 Præferencebaseret diskrimination – arbejdsgiver diskrimination 

Becker (1964) definerede oprindeligt diskriminationsteorierne og beskæftigede sig primært med 
diskrimination pga. race, men senere blev teorierne også brugt til at beskrive diskrimination pga. 
køn.76 Diskriminationsteorierne tager alle udgangspunkt i, at økonomiske agenter på markedet er 
villige til at betale for at undgå kontakt med en bestemt gruppe mennesker.77 Betalingsvilligheden 
måles gennem en diskriminationskoefficient og ved arbejdsgiverdiskrimination måler den, hvor 
meget ekstra en arbejdsgiver er villig til at betale i timen for at undgå bestemte typer af 
arbejdstagere.78 Teorien anvendes ud fra en antagelse om, at der er fuldkommen konkurrence på 
arbejdsmarkedet, hvor prisen er lig marginalomkostningerne.79 I afhandlingens økonomiske analyse 
tages der udgangspunkt i teorien om arbejdsgiverdiskrimination til at belyse, hvorfor der eksisterer 
en lønforskel mellem mænd og kvinder. 

1.5.2.5.2.2 Statistik diskrimination 

En anden type diskrimination pga. køn kaldes for statistisk diskrimination, og bygger på en antagelse 
om, at der hersker ufuldkommen information mht. ansøgernes produktivitet, når arbejdsgivere skal 
udføre procedurer for ansættelse af arbejdstagere.80 Arbejdsgiveren har umiddelbart ingen intention 
om at diskriminere men pga. ufuldkommen information, hvor arbejdsgiveren ikke kender den 
enkeltes produktion, baserer arbejdsgiveren sit valg ud fra en gennemsnitsbetragtning, og derfor har 
forudindtagede meninger om arbejdstagerens produktivitet.81 Arbejdstagere kan deles op i to grupper, 
A og B, hvor arbejdsgivere vurderer hver gruppes karakteristika under et og ikke på baggrund af det 
enkelte individs karakteristika. Denne gennemsnitsbetragtning betyder derfor, at arbejdsgivere finder 
gruppe A mere produktive end gruppe B, hvorfor arbejdsgiveren kun ønsker at ansætte gruppe B 
forudsat at, det er til en lavere løn, end den løn gruppe A får. Således vil arbejdsgiveren ved statistisk 
diskrimination vurdere det enkelte individ ud fra en gennemsnitsviden, der foreligger om den gruppe, 
som denne tilhører.82 Statistisk diskrimination benyttes i afhandlingens økonomiske analyse til at 
belyse, hvorfor der er et mindretal af kvinder i topledelsen. 

                                                
73 Ibsen & Stamhus. 2016. s. 174 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Ibid s. 175 
77 Ibid 
78 Ibid 
79 Ibid s. 176 
80 Ibid s. 177 
81 Ibid 
82 Ibid 
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1.5.2.6 Teorien om det segmenterede arbejdsmarked 

Teorien om det segmenterede arbejdsmarked hører til de institutionelle arbejdsmarkedsteorier.83 
Ifølge teorien er arbejdsmarkedet opdelt i “delmarkeder”, hvor der er en meget lille eller ikke-
eksisterende mobilitet herimellem, og der er tillige tydelige forskelle på løn og arbejdsforhold på 
delmarkederne. Dette medfører, at arbejdstagerne har ringe mulighed for at blive integreret, og 
dermed er ”fanget” på det delmarked, de umiddelbart vælger efter endt uddannelse.84 

Teorien om det segmenterede arbejdsmarked inddrages i afhandlingen med den bemærkning, at den 
relevante segmentering på det danske arbejdsmarked i høj grad er mellem den private og offentlig 
sektor, hvor der er forskelle i ansættelsesvilkår. Yderligere skelnes der på de forskellige 
arbejdsmarkeder mellem en øvre og nedre del, hvoraf den øvre del repræsenterer ledelsesstillinger, 
mens den nedre del består af de øvrige typer af jobs på delmarkedet. 

1.5.3 Integreret metode 

I afhandlingens integrerede analyse benyttes en erhvervsjuridisk metode, som er en integreret 
anvendelse af juridisk og økonomisk metode. Metoden anvendes til at integrere den retsdogmatiske 
analyse med den økonomiske analyses konklusion for derved at kunne foreslå en hensigtsmæssig 
juridisk lovændring.85 Forlag til hensigtsmæssige lovændringer udarbejdes med en retspolitisk 
tilgang, hvoraf det udledes og foreslås hvordan retten bør være, de lege ferenda. Analysen 
viderebygger afhandlingens juridiske analyse, hvor det udledes hvad gældende ret er, de lege lata. I 
den integrerede analyse fremsættes forslag til lovændringer, diskussioner af tiltag og 
løsningsmodeller, som kan forbedre ligestillingen og ligelønnen. Der anvendes således en 
problemorienteret metode.86  

Den integrerede analyse indeholder tillige en komparativ analyse, som vedrører en sammenligning af 
dansk og svensk ret på barselsområdet. Komparativ juridisk metode er særlig anvendelig ved 
udarbejdelse af international lovgivning og ved generering af generelle principper, fordi analysen 
angiver forskelle og ligheder mellem forskellige nationale regler.87 Metoden er anvendt for at belyse, 
hvad der kan forventes af den øremærkede barsel, der endnu ikke er trådt i kraft i Danmark. Hensigten 
med den komparative analyse er at analysere den svenske regulering for at kunne få indsigt i, hvilken 
indflydelse en øremærkning af fædreorlov vil have på lønforskellene på arbejdsmarkedet. Sverige 
anvendes til sammenligning, da arbejdsmarkedsstrukturen her ligger tæt op ad det danske 
arbejdsmarked. 

  

                                                
83 Ploug. 1990. s. 42. 
84 Ibid 
85 Tvarnø & Nielsen. 2014. s. 498 
86 Østergaard. 2003. s. 281 
87 Tvarnø & Nielsen. 2014. s. 505 
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1.6 Struktur 
Afhandlingen er inddelt i seks kapitaler, der tilsammen bidrager til at besvare afhandlingens 
problemstillinger. 
 
Kapitel 1 danner indledningsvist rammerne for indholdet af afhandlingen, og præsenterer emnet samt 
de tre problemer. Der bliver i kapitel 1 redegjort for de anvendte metoder og teorier i afhandlingen, 
hvilket giver læseren en forståelse af de tre analysers indhold og fremgangsmåde. 

Kapitel 2 indeholder en baggrundsviden om fertilitetsbehandling, som er relevant for den juridiske 
analyse. 

Kapitel 3 udgør afhandlingens juridiske analyse, der besvarer den juridiske problemformulering vha. 
metoder, retskilder og fortolkningsbidrag, der er blevet redegjort for i kapitel 1. 

Kapitel 4 udgør afhandlingens økonomiske analyse, der besvarer den økonomiske 
problemformulering vha. metoder, teorier og statistikker, der er blevet redegjort for i kapitel 1. 

Kapitel 5 udgør den integrerede analyse, der besvarer den integrerede problemformulering ud fra den 
erhvervsjuridiske og komparative juridiske metode, som er redegjort for i kapitel 1. 

Kapitel 6 udgør afhandlingens endelige konklusion på problemstillingerne. 

Som strukturen viser, tages der i afhandlingen afsæt i de juridiske problemstillinger for derved at 
sætte rammerne for løsningen af de økonomiske problemstillinger. 
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Kapitel 2 - Baggrundsviden 
 
Kapitel 2 har til formål at skabe klarhed for læseren og indeholder derfor den baggrundsviden, som 
er en forudsætning for at forstå scenarie 2 om fertilitetsbehandling i afhandlingens juridiske analyse. 
Følgende afsnit indeholder en gennemgang af de forskellige fertilitetsbehandlingsformer og den dertil 
knyttede behandlingsproces. 

2.1 Fertilitetsbehandling 
Fertilitetsbehandling, kunstig befrugtning og assisteret reproduktion er alle navne for en 
fertilitetsfremmende behandling mod ufrivillig barnløshed.88 Der er tale om ufrivillig barnløshed, når 
en kvinde har forsøgt at blive gravid på en naturlig måde (i en længere periode) - uden held.89  

Fertilitetsbehandlinger er i Danmark reguleret ved lov om assisteret reproduktion.90 I loven er 
begrebet, assisteret reproduktion, defineret som, “at etablere graviditet på anden måde end ved 
samleje mellem en kvinde og en mand”, jf. § 1, stk. 1. Efter loven er en kvinde “en person med 
livmoder eller æggestokvæv”, og en mand er, “en person med mindst en testikel”, jf. § 1, stk. 3. Det 
følger ligeledes af loven, at den kvinde, der modtager fertilitetsbehandling, ikke må være ældre end 
45 år, jf. § 6. Desuden må kvinden eller parret ikke have børn i forvejen, jf. § 1a. 

For at komme i behandling for ufrivillig barnløshed, skal der henvises til en fertilitetsklinik af egen 
læge.91 Denne proces hos lægen kaldes udredningsfasen. Her gennemføres en lang række indledende 
undersøgelser, herunder en samtale om almindelige helbredsforhold og foretagelse af smitteprøver 
mv. 

Der findes mange forskellige former for fertilitetsbehandlinger. Afhandlingen er afgrænset til at 
fokusere på de tre former, der går igen ved de analyserede domme og afgørelser, herunder 1) 
hormonbehandling, 2) insemination (af hhv. partners eller doners sæd) og 3) reagensglasbefrugtning 
(In vitro-befrugtning). 

2.1.1 Hormonbehandling 
Hormonbehandling eller hormonstimulation er en behandling, der både kan tilbydes isoleret set, men 
også som en del af en anden fertilitetsbehandlingsmetode. Der findes ligeledes flere forskellige 
former stimulerende hormon. Fælles for dem alle er dog, at de benyttes til at stimulere kvindens 
ægløsning, som øger chancen for befrugtning og graviditet.92 

Selve behandlingen kan bestå af indsprøjtninger med hormon stimulerende stoffer. Ved 
hormonbehandling i offentligt regi har kvinden som regel tre forsøg. Såfremt kvinden efter tre forsøg 

                                                
88 Rigshospitalet. 2017. s. 5 
89 Anja Pinborg. 2018. s. 1 
90 Lovbekendtgørelse 2019-08-23 nr. 902 om assisteret reproduktion 
91 VEJ nr 9351 af 26/05/2015. afsnit 5.1 
92 Anja Pinborg. 2018. s. 1 
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ikke er blevet gravid efter en hormonbehandling isoleret set, er det muligt at blive henvist til en mere 
indgribende behandlingsmetode.93 

Det bemærkes, at sondringen mellem, hvorvidt der er tale om hormonbehandling isoleret set eller en 
hormonbehandling, som et led i, eller i kombination med en anden behandlingsmetode, fx 
insemination, er særlig vigtig for afhandlingen. Førstnævnte, dvs. isoleret hormonbehandling af 
kvinden, er netop henvendt til par - mand og kvinde - da behandlingen er et supplement til par, der 
prøver at blive gravide ved samleje. Det må dog lægges til grund, at denne behandlingsform ikke er 
anvendelig for alle kvinder, da det ikke er alle, der har en mandlig partner. Kvinder, der er 
homoseksuelle eller ønsker at være enlig forsørger, kan derfor som udgangspunkt ikke foretage en 
isoleret hormonbehandling, men kan komme i hormonbehandling som i en anden behandlingsmetode. 

2.1.2 Insemination 
Intrauterin insemination, forkortes IUI, er en klinisk indføring af sædceller i kvindens livmoder. 
Behandlingsmetoden er relativt simpel og der tilbydes kvinden tre forsøg ved insemination. Forud for 
inseminationen skal kvindens ægmodning stimuleres med hormonbehandling for at øge chancen for 
graviditet. 

Selve inseminationen sker ved, at sædcellen indsættes direkte op i kvindens livmoder for at undgå, at 
en stor del af sædcellerne går tabt i skeden.94 

2.1.3 In vitro-befrugtning 
In vitro-befrugtning (herefter: IVF) kaldes også for reagensglasbefrugtning. Behandlingen består i at 
befrugte en kvindes æg - uden for livmoderen (i et ”reagensglas”). Denne behandlingsmetode kræver 
også ofte en eller flere hormonbehandlinger forud for æg udtagningen.95 36 timer inden æg 
udtagningen indsprøjtes et hurtigtvirkende ægløsningshormon, som stimulerer til produktion af flere 
modne æg. Selve ægudtagningen gennemføres ved hjælp af ultralydsscanning.  

Helt konkret benyttes en tynd nål til at tømme kvindens æg blærer for væske i livmoderen, hvorefter 
æggene suges ud. Kvinden er lokalbedøvet under udtagningen, hvilket normalt ikke tager mere end 
20 minutter. Herefter kan kvinden tage hjem.96 I næste step skal de udtagne æg befrugtes med 
sædceller. Hvis befrugtningen sker som planlagt, skal kvinden herefter møde ind igen til æg 
oplægning. Æg oplægning foregår ved indførsel af et tyndt plastikrør, der fører de befrugtede æg op 
i livmoderen.97 

  

                                                
93 Sydvestjysksygehus. 2021. s. 1 
94 Rigshospitalet. 2020. s. 3 
95 Rigshospitalet. 2017. s. 5  
96 Ibid  
97 Ibid 
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Kapitel 3 - Juridisk analyse 

3.1 Indledning 
Den juridiske analyse har til formål at analysere problemstillingen om, hvordan 120-dages-reglen, jf. 
FUL § 5, stk. 2 spiller sammen med de EU-retlige beskyttelsesregler på ligebehandlingsområdet. Helt 
konkret undersøges, hvilke sygedage der kan tælles med i de 120 dage i tilfælde af, at en kvindelig 
arbejdstagers fravær er graviditetsbetinget.  

I analysen redegøres først for 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2, som er en bestemmelse, der giver 
arbejdsgivere mulighed for at opsige arbejdstagere med et forkortet varsel på 1 måned, såfremt 
arbejdstageren har været syg med løn - i 120 dage - i løbet af 12 måneder.  

Herefter gennemgås EU’s ligebehandlingsprincip samt relevante bestemmelser i ligebehandlings- og 
graviditetsdirektivet. Ligeledes redegøres der for ligebehandlingslovens, som implementerer 
ligebehandlingsdirektivet og graviditetsdirektivet. Særligt tages der udgangspunkt i 
ligebehandlingslovens § 9, som udgør et forbud mod afskedigelse af en lønmodtager, såfremt denne 
har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær (...) på grund af graviditet, barsel eller adoption. 

Dernæst identificeres problematikken om, at 120-dages-reglen ikke definerer karakteren af 
sygefraværet, hvilket gør det vanskelig at vurdere, hvorvidt graviditetsbetinget sygefravær kan 
medtælles i 120-dages-reglen. Denne vanskelighed medvirker til en risikofyldt anvendelse af 120-
dages-reglen for arbejdsgiveren eftersom ligebehandlingsloven § 9 er en beskyttelse mod opsigelse 
af gravide arbejdstagere. 

Den juridiske analyse tager udgangspunkt i fire scenarier af kvinders graviditet. Scenarierne opstilles 
med henblik på at undersøge, hvilke sygefraværsdage der kan medtælles i de 120 dage efter 120-
dages-reglen under hvert scenarie, såfremt kvindens sygefravær er graviditetsbetinget. Analysen tager 
udgangspunkt i eksisterende retspraksis på området. 

I scenarie 1 analyseres først sammenhængen mellem ligebehandlingslovens § 9 og 120-dages-reglen 
med udgangspunkt i graviditetsbetinget sygefravær, der kan opstå i en kvindes graviditet. I scenarie 
2 tages der udgangspunkt i fertilitetsbehandling, herunder hvilke graviditetsbetingede 
sygefraværsdage under et behandlingsforløb, der kan medtælles i 120-dages-reglen. I scenarie 3 
analyseres det, hvorvidt sygefravær på grund af frivillig såvel som ufrivillig abort kan medtælles i 
120-dages-reglen. Slutteligt analyseres det i scenarie 4, hvorvidt sygefravær grundet graviditet og 
fødsel, som gør kvinden uarbejdsdygtig efter endt barselsorlov, kan medtælles i 120-dages-reglen. 



 
22 

3.2 Dansk ret 

3.2.1 Funktionærloven og 120-dages-reglen 
Funktionærloven98 (herefter: FUL) regulerer retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. 
Loven er beskyttelsespræceptiv og kan derfor ikke fraviges til skade for funktionærer, der er omfattet 
af loven. 
 
120-dages-reglen blev vedtaget i 1938 ved lov nr. 168 af 13. april 1938 om retsforholdet mellem 
Arbejdsgivere og Funktionærer i Private Erhvervsvirksomheder. Den første version af 120-dages-
reglens fremgik af lovens § 5 med følgende oprindelige ordlyd:  

 

Dengang anførte 120-dages-reglen, at et ansættelsesforhold blev betragtet som bortfaldet uden et 
opsigelsesvarsel, hvis vedkommende havde fået løn under sygdom i 120 dage på et år. Reglen var 
således opstillet af objektiv karakter, hvor fraværet i sig selv havde konsekvens af ansættelsesophør. 

Den nugældende 120-dages-regel, jf. FUL § 5, stk. 2 har følgende ordlyd:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med 120-dages-reglen kan arbejdsgiveren altså opsige en arbejdstager med forkortet varsel på 1 
måned, såfremt arbejdstageren har været syg med løn - i 120 dage - i løbet af 12 måneder. 

Det primære hensyn med 120-dages-reglen er at begrænse arbejdsgiveres pligt til at udbetale løn til 
arbejdstagere under sygdom.99 Dog er det i U.1998.737 V anført, at formålet med bestemmelsen, 
ifølge lovmotiverne, er at indskrænke arbejdsgiverens ret til at opsige en arbejdstager lige efter 
indtræden af en sygdom. 

                                                
98 Lovbekendtgørelse 2017-08-24 nr. 1002 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 
99 Højer. 2013. s. 5 
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Formålet med 120-dages-reglen blev i 2011 konkretiseret i EU-Domstolens afgørelse af de forenede 
sager C-335/11100 og C-337/11101. Dommens pr. 78 definerer formålet med 120-dages-reglen, 
således:102 

 

 
 
 
Det kan således konkluderes, at 120-dages-reglen tilgodeser både arbejdsgiverens og funktionærens 
behov. Reglen passer således ind i arbejdsmarkedets generelle regulering, som er karakteriseret ved 
både at tilgodese behov om fleksibilitet og aftalefrihed, samtidig med at der skabes en god sikkerhed 
for arbejdstagere.103  

I 1999 trådte et forbud mod anvendelse af 120-dages-reglen i kraft for offentligt ansatte, og reglen 
blev derfor fraskrevet i de offentlige overenskomster. Således gælder udelukkende de almindelige 
opsigelsesvarsler i den offentlige sektor, som angivet i bilag 1. 

3.2.1.1 Betingelser for 120-dages-reglen 

Der foreligger to betingelser førend 120-dages-reglen kan finde anvendelse. 

Der skal først og fremmest være tale om en funktionæransat. Efter FUL § 1 har personer 
funktionærstatus ved at falde inden for følgende: 

● Handels- og kontorarbejde 
● Teknisk eller klinisk bistandsydelse 
● Lederarbejde  
● Personer, hvis arbejde overvejende er af den under de to førstnævnte punkters art 

Hertil følger tre betingelser af FUL § 1, stk. 2 for at opnå funktionærstatus i lovens forstand. 

Det er først og fremmest en betingelse, at personen er 1) lønmodtager, og at denne beskæftiger sig 
med en af ovennævnte punkter. Hertil følger 2) 8-timers-reglen, der udgør et krav om at 
lønmodtageren gennemsnitligt er beskæftiget i mindst 8 timer på ugentlig kontinuerlig basis hos den 
samme arbejdsgiver. Loven omfatter således både deltids- og fuldtidsansatte. Den sidste betingelse 
udgår kravet om at være i 3) tjenestestilling.  

Derudover foreligger der et krav om, at 120-dages-reglen skriftligt skal indgå i arbejdstagerens 
ansættelseskontrakt.  

Gældende ret, der udledes i nærværende afhandling, omfatter således udelukkende kvinder, der har 
funktionærstatus i FUL’s forstand, og som skriftligt har indgået en aftale om at være omfattet af 120-
dages-reglen. 
                                                
100 C-335/11 
101 C-337/11 
102 C-335/11 og C-337/11 (forenede sager). pr. 78 
103 Jensen & Andersen. 2018. s. 548-549 
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3.2.1.2 Optælling af 120 dage 

Efter ordlyden i FUL § 5, stk. 2 skal opsigelsen af funktionæren ske i umiddelbar tilknytning til 
udløbet af de 120 sygedage. 

Der foreligger dog en betingelse om, at opsigelsen tidligst kan ske, når de 120 sygedage er udløbet, 
jf. U.2014.1284 V, hvor opsigelsen af funktionæren var sket på den 120. sygedag, og derfor ikke 
opfyldte kravet om at være sket umiddelbart efter udløbet af de 120 dage. Opsigelsen skal derfor ske 
i umiddelbar tilknytning til udløbet af 120 dage, men må ikke tages fuldt ud bogstaveligt, da det beror 
på en konkret vurdering, hvor lang tid efter udløbet af 120 dage, en opsigelse vil være berettiget.104   

Af retspraksis udledes, at en opsigelse af funktionæren efter bestemmelsen på den 126. sygedag er 
rettidigt, jf. U.1994.1000 Ø. En opsigelse afgivet på den 128. sygedag eller den 130. sygedag er 
derimod ikke rettidig, jf. U.1973.555 H og VL.1020.1990.2. 

I tilfælde af at arbejdsgiveren ikke rettidigt har påberåbt sig 120-dages-reglen, fordi opsigelsen ikke 
var sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af samme, har arbejdsgiveren fortabt sig retten til at 
anvende reglen. Arbejdsgiveren kan således først opsige funktionæren efter 120-dages-reglen, når der 
på ny er konstateret 120 sygedage inden for en 12-måneders periode.105 Dette er også tilfældet, 
såfremt funktionæren når at raskmelde sig på eksempelvis den 123. sygedag, inden arbejdsgiveren 
har påberåbt sig 120-dages-reglen og opsagt ansættelsesforholdet med et forkortet varsel, jf. 
U.1994.661 V. 

Ved beregningen af de 120 dage medregnes kalenderdage og ikke kun arbejdsdage, jf. U.1951.166 
SH. Weekend medregnes derfor også i optællingen. Ligeledes blev det i U.1998/737 V fastslået, at 
helligdage skal medregnes i de 120 dage, hvorimod feriedage ikke medregnes. 

I situationer, hvor funktionæren er delvist sygemeldt, fx på halv tid, skal sygedagene medregnes 
forholdsmæssigt. Hvis funktionæren eksempelvis er delvist syg, dels om fredagen, dels om 
mandagen, så tæller fraværet den mellemliggende lørdag og søndag med forholdsmæssigt. 
Tilsvarende er gældende, hvis der eksempelvis er tale om en delvist sygemeldt funktionær, der er syg 
før Skærtorsdag (helligdag), og fortsat er syg 2. påskedag. Spørgsmålet om deltidssygemelding blev 
diskuteret i bl.a. U.2018.815 H, hvor domstolen fastslog, at det alene er det faktiske fravær, der 
medregnes i optællingen af de 120 dage. Dette er uanset, om fraværet har været hele fraværsdage eller 
en del af én eller flere ugentlige arbejdsdage. Der kan således ikke foretages en gennemsnitlig 
beregning af fraværet.  

                                                
104 Paulsen. 2019. s. 395 
105 København Byrets dom af 30. juni 2014, Sag BS 42B-5114/2013 
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3.3 EU-rettens beskyttelsesregler 

3.3.1 EU’s ligebehandlingsprincipper i TEUF og EU Charteret 
Det fremgår af formålsbestemmelsen i TEU art. 3, stk. 3, at Unionen opretter et indre marked, der 
bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling og fremmer social retfærdighed og beskyttelse, 
ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns 
rettigheder. Formålsbestemmelsen indeholder således et princip om ligestilling både generelt og 
specielt mellem mænd og kvinder - ligebehandlingsprincippet - der generelt gælder i hele EU.106 Dette 
ligebehandlingsprincip indebærer efter EU-Domstolens praksis107, at der stilles krav til EU-lovgiver 
om, at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre forskellig behandling er 
objektivt begrundet.108 

Derudover er specifikke aspekter af ligebehandlingsprincippet reguleret i TEUF, herunder i art. 157 
om ligeløn og kønsligestilling.109 TEUF art. 157, stk. 1 fastslår, at alle medlemsstater skal gennemføre 
princippet om ligeløn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Ligeledes 
fremgår det i artiklens stk. 3, at Europa-Parlamentet og Rådet vedtager foranstaltninger, der sikrer 
anvendelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse 
med beskæftigelse og erhverv, herunder princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi. Bestemmelsen har direkte virkning over for både private og offentlige arbejdsgivere 
samt deres organisationer (fagforeninger), og har ligeledes forrang over for den nationale ret af enhver 
art.110 

Ud over bestemmelserne i TEUF og TEU indeholder EU’s Charter om grundlæggende rettigheder 
bestemmelser om diskriminationsforbud og ligestilling, som skal overholdes i national ret på EU-
regulerede områder.111 

Chartrets art. 21 indeholder et bredt diskriminationsforbud, idet den bestemmer, at enhver 
forskelsbehandling pga. køn mv. er forbudt. Ved bestemmelsen sker der en væsentlig udvidelse af 
kredsen af beskyttelseskriterier, idet en hvilken som helst usaglig forskelsbehandling - indirekte og 
direkte - er forbudt efter bestemmelsen.112 Det blev i Egenber-sagen113 fastslået, at bestemmelsen har 
horisontal direkte virkning for både private og offentlige arbejdsgivere.114 Derudover fremgår det af 
Chartrets art. 23, at der skal sikres ligestilling mellem kvinder og mænd på alle områder, herunder i 
forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn.  

                                                
106 Nielsen. 2019. s. 464 
107 C-149/96 
108 Nielsen. 2019. s. 224 
109 Neergaard & Nielsen. 2020. s. 180 
110 Nielsen. 2016. s. 411 
111 Nielsen. 2019. s. 464 
112 Ibid 
113 C-414/16 
114 Nielsen. 2019. s. 465 
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Ligestillingen og ligebehandlingen er således en grundlæggende rettighed for alle borgere i Unionen. 
Da både traktaterne, TEU og TEUF, EU’s Charter samt ligebehandlingsprincippet er en del af 
primærretten, skal al sekundærret være i overensstemmelse med denne.115 

Ud over traktatbestemmelserne er de vigtigste bindende EU-regler, der er vedtaget om forbud mod 
forskelsbehandling pga. køn, for nærværende afhandling: ligebehandlingsdirektivet og 
graviditetsdirektivet. 

3.3.2 Ligebehandlingsdirektivet 

I forbindelse med Lissabontraktaten blev det omarbejdede direktiv om lige muligheder for og 
ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med beskæftigelse og erhverv116 (herefter: 
ligebehandlingsdirektivet) udstedt. Det omarbejdede direktiv er en samling af en række tidligere 
direktiver om ligeløn, ligestilling og ligebehandling. Direktivet er et minimumsdirektiv, som 
fastsætter mindstekrav. Medlemslandene i EU kan derfor fastsætte egne nationale regler inden for det 
direktivregulerede område, så længe minimumskravene i EU-lovgivningen er opfyldt.117 

Formålet med direktivet er at sikre gennemførelsen af princippet om lige muligheder for og 
ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og erhverv, herunder forfremmelse, 
arbejdsvilkår og løn, jf. art. 1. Af direktivets art. 2 fremgår det, at forskelsbehandling i direktivet 
omfatter instruktion om forskelsbehandling af en person på grund af køn og enhver form for dårligere 
behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet eller barselsorlov som defineret i direktiv 
92/85/EØF.118 

I forlængelse heraf fremgår det i art. 14, litra c, at der hverken i den offentlige eller private sektor, 
herunder offentlige organer, må finde direkte eller indirekte forskelsbehandling sted på grund af køn, 
for så vidt angår ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse.  

3.3.3 Graviditetsdirektivet 
Direktivet om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under 
arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer119 (herefter: 
graviditetsdirektivet) har til formål at beskytte arbejdstagere, der er gravide, som lige har født eller 
som ammer, jf. art. 1. Disse arbejdstagere betragtes som en risikogruppe, hvorfor det er nødvendigt 
at træffe foranstaltninger til at beskytte deres sikkerhed og sundhed.120 Direktivet er ligesom 
ligebehandlingsdirektivet et minimumsdirektiv. 

I direktivets art. 10 foreligger der et forbud mod at afskedige gravide arbejdstagere fra graviditetens 
indtræden til udløbet af barselsorloven. 

                                                
115 Neergaard & Nielsen. 2020. s. 121 
116 2006/54/EF 
117 Neergaard & Nielsen. 2020. s. 145 
118 Direktivet om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer, 92/85/EØF 
119 92/85/EØF 
120 Ibid 
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En gravid arbejdstager er i direktivets art. 2, litra a defineret som: 

 

Beskyttelsen gælder også i tilfælde, hvor afskedigelsen sker efter udløbet af barselsorloven, men hvor 
beslutningen om afskedigelse var truffet under barselsorloven, jf. Paquay-sagen121. Her fastslog EU-
Domstolen, at art. 10 skal fortolkes således, at forbuddet også gælder ved beslutning om afskedigelse 
af en gravid arbejdstager før udløbet af beskyttelsesperioden.122 

3.4 Implementering ved dansk ret 

3.4.1 Ligebehandlingsloven 
Ligebehandlingsloven123 (herefter: LBL) er implementeret i dansk ret på baggrund af henholdsvis 
ligebehandlingsdirektivet og graviditetsdirektivet samt forældreorlovsdirektivet.124 LBL er senest 
revideret i 2011 og beskytter mod både direkte- og indirekte forskelsbehandling pga. køn, under 
henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling jf. § 1. 

3.4.1.1 Ligebehandlingslovens § 9 

Kapitel 3 i LBL vedrører graviditet, barsel og adoption. Den juridiske analyse tager udgangspunkt i 
LBL § 9, der implementerer ligebehandlingsdirektivet art. 14 vedr. forbuddet mod 
kønsdiskrimination,125 og har følgende ordlyd: 

 

                                                
121 C-460/06 
122 Ibid pr. 31-35 
123 Lovbekendtgørelse 2011-06-08 nr. 645 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 
124 Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov. nr. L 68, side 13. 
125 Lovbekendtgørelse 2011-06-08 nr. 645 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 
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LBL indeholder ikke en særskilt definition af en lønmodtager, og loven er ikke afgrænset til 
lønmodtagere, men tilsigter at beskytte ansatte på arbejdsmarkedet.126 Der findes ikke en entydig, 
nedskrevet fælles definition af lønmodtagerbegrebet i dansk arbejdsret.127 Den almindelig betragtning 
af en lønmodtager inden for ansættelsesretten er imidlertid: “en fysisk person, der udøver en personlig 
arbejdsindsats, som vedkommende modtager løn for og er underlagt en vis instruktionsbeføjelse og 
kontrol fra dennes arbejdsgiver”128. Ligeledes følger det af retspraksis, at beskyttelsen i LBL § 9 
ligeledes omfatter elever.129 

Beskyttelsen i LBL § 9 er ikke et forbud og bør ikke betragtes som et. Det vigtige element af 
bestemmelsen er netop, at en afskedigelse ikke må begrundes i bestemmelsens nævnte forhold.130 Det 
er hertil vigtigt at pointere, at en opsigelse, som er delvis begrundet i de nævnte forhold, også er i 
strid med LBL § 9.131 Arbejdstagerens opsigelse må derfor under alle omstændigheder ikke være 
begrundet i graviditet, barsel eller adoption, jf. LBL § 9. 

Beskyttelsen i LBL § 9 har en nær sammenhæng med bevisbyrdereglerne i LBL §§ 16, stk. 4 og 16 
a, som der bliver redegjort for i afsnittet nedenfor. 

3.4.1.2 Reglerne om bevisbyrde 

I dansk national lovgivning er udgangspunktet ligefrem bevisbyrde. Dette gælder også i 
ansættelsesforhold, hvilket indebærer, at når en arbejdstager mener, at en opsigelse er begrundet i 
usaglige hensyn, er det også arbejdstageren selv, som skal godtgøre at opsigelsen er usaglig.132 I 
praksis er dette dog ikke lige så enkelt som det lyder, da det oftest er arbejdsgiveren, der nemmest 
kan redegøre for de forhold, der har ført til afskedigelsen. Hvis arbejdsgiveren imidlertid undlader 
dette kan det være processuelt skadevirkende, herunder være til skade for arbejdsgiveren i den 
konkrete sag.133 

3.4.1.2.1 Omvendt bevisbyrde 

Ved omvendt bevisbyrde, jf. LBL § 16, stk. 4, er det arbejdsgiveren, som er pålagt bevisbyrden. Dette 
betyder, at det er arbejdsgiveren, som skal løfte bevisbyrden for, at arbejdstagerens opsigelse ikke er 
begrundet i hverken arbejdstagerens graviditet, barsel eller abort.134 Det kan være vanskeligt for en 
arbejdsgiver at opsige en arbejdstager, der fx er gravid, da denne bevisbyrde er bebyrdende og svær 
at løfte.135 

                                                
126 Marstal. 2011. s. 13 
127 Kristiansen. 2020. s. 23 
128 Marstal. 2011. s. 14 
129 KEN nr. 9307 af 26/01/2010 - Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. januar 2009 i sag 15.2008 
130 Mogensen & Marstal. 2015. s. 87 
131 Andersen et. al. 2016. s. 113 
132 Beskæftigelsesministeriet. 2009 
133 Ibid 
134 Marstal. 2011. s. 14 
135 Ibid 
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3.4.1.2.2 Delt bevisbyrde 

Ved delt bevisbyrde, jf. LBL § 16 a, skal arbejdstageren påvise de faktiske omstændigheder, der giver 
anledning til at formode, at der er sket en krænkelse. Herefter er det arbejdsgiveren, der skal bevise, 
at der ikke er sket en krænkelse. Ved delt bevisbyrde er bevisbyrden således fordelt mellem 
arbejdstager og arbejdsgiver.136 Den delte bevisbyrde trådte i kraft ved ændringen af LBL i 2001137 
på baggrund af bevisbyrdedirektivet fra 1997138.139 

3.4.2 Barselsloven 
I dette afsnit gennemgås reglerne i barselsloven for at fremhæve, hvilke forhold og lovfæstede krav 
forældre har i forbindelse med familieforøgelse. Barselsloven140 (herefter: BL) benyttes ikke i 
afhandlingens juridiske analyse, da der ikke fokuseres på graviditetsbetinget sygefravær under 
barselsorloven. 

BL har til formål at sikre forældres ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. 
Ligeledes har loven til formål at sikre forældre, med tilknytning til arbejdsmarkedet, ret til 
barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, jf. BL § 1. LBL § 9 
henviser til BL §§ 6-14. Bestemmelserne omfatter en række berettigede fravær i forbindelse med 
graviditet, fødsel og adoption. 

BL § 6 omfatter 1) fravær 4 uger før termin141, 2) fravær hvis det efter lægelig bedømmelse skønnes, 
at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens 
helbred eller fosteret, eller 3) i tilfælde, hvor arbejdet udgør en sundhedsfare, hvorefter kvinden af 
samme grund ikke kan varetage arbejdet, og at arbejdsgiveren i denne situation ikke kan tilbyde andet 
mere passende arbejde, samt 4) fravær grundet forebyggende graviditetsundersøgelser.  

BL § 7 omfatter 1) fravær for moren i 14 uger efter fødslen og 2) fravær for far eller medmor i 2 uger 
efter fødslen/modtagelse af barn i hjemmet eller inden 14 uger efter fødslen, som skal aftales med 
vedkommendes arbejdsgiver. 

BL § 8 omfatter fravær ved adoption, herunder 1) fravær i 4 + 4 uger for adoptanter, der er i udlandet 
for at modtage et barn under nærmere betingelser og 2) i 1 uge ved modtagelse af barnet i Danmark, 
samt 3) fravær efter modtagelse af barn i op til 14 uger. 

BL § 9 omfatter forældres ret til forældreorlov i 32 uger i alt. 

BL § 10 omfatter retten til udvidelse af forældreorlov for begge forældre i op til 40 uger. Hertil har 
beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ret til at udvide forældreorlov op til 46 
uger. 

                                                
136 Beskæftigelsesministeriet. 2009 
137 Lov 2001-06-07 nr. 440 om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov 
138 Direktiv 97/80EF – nu afløst af det omarbejdede Kønsligestillingsdirektiv 2006/54/EØF 
139 Folketingstidende 2000/01, Tillæg A, s. 1988 
140 Lovbekendtgørelse 2021-02-12 nr. 235 om ret til orlov og dagpenge ved barsel 
141 Forventet fødselstidspunkt 
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BL § 11 omfatter retten til at udskyde forældreorloven for beskæftigede lønmodtagere, herunder 
retten til at genoptage arbejde og udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af fraværsretten. Den 
udskudte fraværsret skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år. Udskydelse skal dog varsles mindst 
16 uger inden jf. BL § 16, stk. 2. 

BL § 12 omfatter fravær under aftalebaseret orlov mellem en beskæftiget lønmodtager og dennes 
arbejdsgiver. 

BL § 13 omfatter fravær i særlige tilfælde, herunder 1) ved dødfødsel eller bortadoption inden 32 
uger efter fødsel eller 2) ved adoptivbarns dødsfald inden 32 uger efter modtagelse. 

BL § 14 omfatter retten til at forlænge eller udsætte retten til fravær ved et barns hospitalsindlæggelse. 

3.4.3 Rammen for den juridiske problemstilling 

I dette afsnit gennemgås sammenspillet mellem LBL § 9 og FUL § 5, stk. 2. 

LBL § 9 giver arbejdstagere en beskyttelse, da arbejdsgivere ikke må afskedige en arbejdstager, hvis 
opsigelsen er begrundet i fravær, der skyldes graviditet, barsel eller adoption eller i øvrigt afskedigelse 
pga. nævnte. Således begrænser LBL § 9 altså arbejdsgiverens ledelsesret. 120-dages-reglen, jf. FUL 
§ 5, stk. 2 er derimod en regel, der som udgangspunkt udvider arbejdsgiverens ledelsesret, da 
arbejdsgiveren kan opsige funktionæren med et forkortet varsel, uanset anciennitet, i tilfælde af 120 
sygedage i løbet af 12 måneder. 

Spørgsmålet er derfor, hvordan disse to regelsæt spiller sammen, og om en arbejdsgiver kan opsige 
en arbejdstager, såfremt arbejdstageren har oppebåret eksempelvis 120 sygedage pga. 
graviditetsbetinget sygdom. 

FUL § 5, stk. 2 definerer ikke karakteren af sygefraværet udover, at der skal være tale om »sygdom«. 
Desuden er begrebet ikke defineret andre steder i funktionærloven, og den manglende definition gør 
det derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt graviditetsbetinget sygefravær således kan medtælles i 120-
dages-reglen. Netop denne vanskelighed gør anvendelsen af 120-dages-reglen særligt risikofyldt for 
arbejdsgiveren eftersom LBL § 9 er en beskyttelse mod opsigelse af gravide arbejdstagere. 
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3.5 Analyse af fire scenarier i kvinders graviditet 
Følgende juridiske analyse har til formål at besvare den juridiske problemstilling, som følgende: 

 

Den juridiske analyse tager udgangspunkt i fire scenarier af kvinders graviditet. Scenarierne opstilles 
med henblik på at undersøge, hvilke sygefraværsdage der kan medtælles i 120-dages-reglen under 
hvert scenarie, såfremt kvindens sygefravær er graviditetsbetinget. 

Scenarierne er som følger: 

• Scenarie 1 - Gravide kvinder 
• Scenarie 2 - Kvinder i fertilitetsbehandling 
• Scenarie 3 - Kvinder, der gennemgår abort 
• Scenarie 4 - Kvinder med sygdom efter endt barsel 

Analysen tager udgangspunkt i eksisterende EU-retlig og dansk retspraksis på området, hvor der 
fortolkes og analyseres på domme og afgørelser. 

3.5.1 Scenarie 1 - Gravide kvinder 
Scenariet omhandler gravide kvinder med fokus på, at der ved en graviditet kan opstå komplikationer 
af almen karakter, fx migræne og bækkenløsning. Helt konkret undersøges det, hvorledes 
komplikationer, der resulterer i forøget sygefravær og som opstår i starten af en kvindes graviditet - 
optil barselsorloven - kan medregnes i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

3.5.1.1 Rækkevidden af ligebehandlingsprincippet i et EU-retligt perspektiv 

Følgende afsnit omhandler EU-Domstolens fortolkning af, hvorvidt ligebehandlingsprincippet 
beskytter en gravid kvinde i at blive afskediget grundet graviditetsbetinget sygefravær. 

EU-Domstolen tog i C-394/96142 (herefter: Brown-dommen) stilling til følgende præjudicielle 
spørgsmål143:  

 

Det skal hertil bemærkes, at art. 2, stk. 1 og art. 5, stk. 1 i det daværende ligebehandlingsdirektiv144 
hjemler ligebehandlingsprincippet, som i dag fremgår af art. 14 i det omarbejdede 
ligebehandlingsdirektiv.145 

                                                
142 C-394/96 
143 Ibid s. 4229 
144 Direktiv 76/207 
145 Direktiv 2006/54 
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Sagen omhandlede Mary Brown (herefter: Brown), der i august 1990 blev gravid og i den følgende 
tid havde komplikationer som følge af graviditeten, hvorfor hun blev sygemeldt for fire uger ad 
gangen. Der var mellem Brown og arbejdsgiveren indgået en ansættelseskontrakt med en 
bestemmelse om, “at en arbejdstager — mand eller kvinde — efter at have været sygemeldt uden 
afbrydelse i mere end 26 uger vil blive afskediget.” Da Brown var sygemeldt i mere end 26 uger blev 
hun i januar 1991 afskediget, mens hun var gravid. 

EU-Domstolen fastslog til en start, at opsigelsen af en kvinde, mens hun er gravid, ikke må begrundes 
i, at hun er ude af stand til at levere de arbejdsydelser, som hun har forpligtet sig til overfor sin 
arbejdsgiver.146 EU-Domstolen mente, at såfremt man accepterede en fortolkning heraf, så ville 
beskyttelsen af gravide kvinder, kun omfatte dem, som er i stand til at opfylde deres arbejde. 
Bestemmelserne i det daværende ligebehandlingsdirektiv ville dermed miste sin effekt.147 EU-
Domstolen fastslog i forbindelse hermed, at en kvinde i arbejde, uanset om hun under graviditeten er 
i stand til at udføre sit arbejde eller ej, skal være beskyttet mod afskedigelse. 

Herefter foretog EU-Domstolen en formålsfortolkning af ligebehandlingsprincippet. Her lagde EU-
Domstolen vægt på hensynene bag bestemmelsen og fastslog, at princippet om forbud mod 
forskelsbehandling også omfatter beskyttelse under hele varigheden af graviditeten.148 EU-
Domstolen understregede således, at en afskedigelse af kvindelige arbejdstagere pga. 
uarbejdsdygtighed, som følge af graviditet, kun kan berøre kvinder. En afskedigelse heraf er derfor 
direkte forskelsbehandling på grundlag af køn.149  

Således fastslog EU-Domstolen at art. 2, stk. 1, og art. 5, stk. 1 i det daværende 
ligebehandlingsdirektiv (ligebehandlingsprincippet) er til hinder for, at en kvindelig arbejdstager kan 
afskediges på et hvilket som helst tidspunkt, mens hun er gravid som følge af graviditetsbetinget 
fravær.150 

3.5.1.1.1 Fortolkning af 120-dages-reglen i relation til EU-retten 

Brown-dommen tog ligeledes stilling til spørgsmålet om, hvorvidt graviditetsbetinget sygefravær 
kunne medtælles i den indgåede kontraktbestemmelse mellem arbejdsgiver og -tager, som nævnt 
ovenfor. Denne kontraktbestemmelse kan sidestilles med den danske 120-dages-regel, jf. FUL § 5, 
stk. 2. 

EU-Domstolen lagde hertil vægt på, at der foreligger forskelsbehandling, når der på sammenlignelige 
situationer anvendes forskellige bestemmelser, eller når den samme bestemmelse anvendes på 
forskellige situationer.151 I Brown-dommen var der tale om sidstnævnte, da kontraktbestemmelsen 
blev anvendt med henblik på at afskedige en gravid arbejdstager, der havde graviditetsbetinget fravær. 
Helt centralt kunne situationen ikke sidestilles med en situation, hvor kontraktbestemmelsen blev 
anvendt med henblik på at afskedige en mandlig arbejdstager, der var fraværende på grund af 

                                                
146 C-394/96. pr. 21 
147 Ibid 
148 Ibid pr. 24 
149 Ibid 
150 Ibid pr. 28 
151 Ibid pr. 30 
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uarbejdsdygtighed i det samme tidsrum.152 EU-domstolen fastslog derfor, at når 
kontraktbestemmelsen blev anvendt til opsigelse med begrundelse i graviditetsbetinget fravær, forelå 
der direkte forskelsbehandling på grundlag af køn.153 I dommen blev det ikke nævnt, hvilken 
graviditetsbetinget sygdom der var tale om, men blot at der var tale om forskellige former for lidelser, 
som følge af graviditeten, hvilket gjorde Brown uarbejdsdygtig. Det må herefter antages, at de omtalte 
lidelser som minimum må kunne sidestilles med klassiske følgevirkninger af graviditet. 

Brown-dommen håndhæver således det EU-retlige princip om ligebehandling af mænd og kvinder, 
hvilket er en del af de grundrettigheder for borgere i Unionen, jf. TEU art. 3, stk. 3. Dommens udfald 
antages formentlig at være det samme, såfremt kontraktbestemmelsen i Browns ansættelseskontrakt 
var den danske 120-dages-regel. Til sammenligning omfattede kontraktbestemmelsen i Browns 
ansættelseskontrakt 26 uger, mens 120 dage svarer til ca. 17 uger. 

Der kan derfor af Brown-dommen antages et standpunkt om, at en medtælling af graviditetsbetinget 
sygefravær efter 120-dages-reglen udgør forskelsbehandling. Graviditetsbetinget sygefravær kan 
herefter som udgangspunkt ikke medtælles med i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, 
stk. 2. 

3.5.1.2 Rækkevidden af ligebehandlingsprincippet i dansk perspektiv 

I følgende afsnit behandles spørgsmålet om, hvorvidt en kvindelig arbejdstager er beskyttet mod 
opsigelse pga. graviditetsbetinget fravær efter LBL § 9. 

U.2012.1782 H omhandlede netop en kvindes graviditetsbetinget fravær i en situation, hvor 
arbejdsgiveren ubestridt ikke var bekendt med en kvindelig arbejdstagers graviditet. Arbejdsgiveren 
havde således opsagt kvinden pga. højt sygefravær uden at vide, at sygefraværet var 
graviditetsbetinget. I dommen blev det afgjort, at opsigelsen var i strid med LBL § 9, eftersom 
arbejdsgiveren, efter at være blevet gjort bekendt med graviditeten, ikke trak opsigelsen tilbage. 
Såfremt arbejdsgiveren derimod havde trukket opsigelsen tilbage, må det antages, at arbejdstagerens 
ret til godtgørelse ville bortfalde. Højesteret henviste i dommen til princippet om EU-konform 
fortolkning, nærmere bestemt, at der hverken i graviditetsdirektivets art. 10 eller LBL § 9 må foreligge 
afskedigelse på baggrund af arbejdstagerens graviditet. Højesteret fandt, at LBL § 9 efter sit formål 
må forstås som, at bestemmelsen omfatter afskedigelse pga. sygefravær, der skyldes graviditet, selv 
om arbejdsgiveren på afskedigelsestidspunktet ikke er bekendt med graviditeten.154 Højesteret anså 
denne fortolkning som værende forenelig med EU-retten og EU-Domstolens praksis. Højesteret 
henviste desuden i sin afgørelse til Brown-dommen, hvor det her blev fastslået, at en arbejdsgiver 
ikke må inddrage graviditetsbetinget sygefravær ved begrundelsen af en opsigelse.155 

Højesteret fastslog således i U.2012.1782 H, at en kvindelig arbejdstager er beskyttet mod opsigelse 
pga. graviditetsbetinget fravær efter LBL § 9. 

                                                
152 C-394/96. pr. 31  
153 Ibid pr. 32 
154 U.2012.1782 H. s. 1787 
155 Ibid 
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3.5.1.3 Graviditetsbetinget sygefravær og 120-dages-reglen 

I dette afsnit analyseres dansk retspraksis om graviditetsbetinget sygefravær i relation til 120-dages-
reglen. 

Først og fremmest er det væsentligt at sondre mellem sygdom under graviditet og graviditetsbetinget 
sygdom, eftersom disse ikke altid kan sidestilles. Når en gravid kvinde er syg, uden det nødvendigvis 
er graviditetsbetinget, mens hun afholder graviditets-, barsels- eller forældreorlov efter BL, kan disse 
sygedage ikke medtælles i de 120 sygedage, jf. FUL § 5, stk. 2.156 Dette begrundes i, at arbejdstageren 
her får »løn under barsel« og således ikke »løn under sygdom«.157 I øvrigt må det siges, at være 
umiddelbart irrelevant for en arbejdsgiver, hvorvidt en arbejdstager under orlov er syg eller ej, da 
arbejdstagerens sygdom ikke medfører et yderligere fravær på arbejdspladsen. I relation hertil er det 
vigtigt at pointere, at en kvinde senest 3 måneder før terminsdato har pligt til at underrette sin 
arbejdsgiver om graviditeten, hvis hun ønsker at udnytte retten til graviditetsorlov, som reguleret i 
BL § 15. Det er nemlig ikke selvsagt, at en kvinde har informeret sin arbejdsgiver om sin graviditet. 
Arbejdsgiveren har og bør således ikke have grund til at vide, at en arbejdstagers fravær er 
graviditetsbetinget. 

I sag B-2544-15, afsagt i Østre Landsret i 2017, var en kvinde berettiget til godtgørelse for opsigelse 
efter 120-dages-reglen på baggrund af et sygefravær, der »i væsentlig grad skyldtes« 
graviditetsbetinget sygdom. Væsentlighedsvurderingen blev afgivet af retslægerådet, og opsigelsen 
var således i strid med LBL § 9, og derfor til hinder for, at arbejdsgiveren kunne udnytte det forkortede 
opsigelsesvarsel efter 120-dages-reglen.  

Sagen omhandlede en gravid kvindelig arbejdstager, der led af problemer med bækkenløsning og 
migræneanfald i store dele af graviditeten. Som barn havde den gravide kvinde fået konstateret 
migræne ved en CT-scanning, hvorfor det blev diskuteret om migræneanfaldene var som følge af 
graviditeten eller ikke.158 Det blev af retslægerådet fastslået, at “bækkenløsning og migrænelignende 
hovedpine også isoleret set ville have gjort kvinden uarbejdsdygtig”159. I dommen blev der lagt vægt 
på, at den gravide kvindes læge under sygdomsforløbet ikke havde sat kryds i rubrikken: 
graviditetsbetinget sygdom. Lægen skønnede, “at graviditeten ikke var hovedårsagen til 
sygefraværet. Hovedproblemet var stress, og det var dette forhold, hun angav ville have en varighed 
af 2-3 måneder.”160 Imidlertid havde lægen over for kommunen berettet om, at kvindens gener var 
graviditetsbetingede. 

Eftersom fraværet i »væsentlig grad« var graviditetsbetinget blev det godtgjort, at kvindens fravær 
skyldtes graviditetsbetinget sygdom. Det var herefter underordnet, i hvor høj grad migrænen var 
grundet graviditeten. I sin begrundelse henviste landsretten også til U.2012.1782 H, hvor det fastslået, 
at fortolkningen af LBL § 9 også omfatter afskedigelse som følge af sygefravær, der skyldes 
graviditet. Det kan derfor af sag B-2544-15 antages, at kvindens problemer med begyndende 

                                                
156 Jensen & Andersen. 2018. s. 554 
157 Ibid 
158 Sag B-2544-15. s. 3 
159 Ibid s. 6 
160 Ibid s. 5 
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bækkenløsning, som er en almindelig kendt følgevirkning af graviditet, må have vægtet højt ved 
væsentlighedsvurderingen eftersom sygdommen blev karakteriseret til at være graviditetsbetinget. 
Landsretten fandt yderligere jf. LBL § 16, stk. 4, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, 
at afskedigelsen ikke var begrundet i kvindens graviditetsbetingede sygefravær. Opsigelsen var derfor 
i strid med LBL § 9, hvorfor 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2 ikke kunne anvendes.161 

Dommen fastslår således, at såfremt en kvindes fravær i væsentlig grad er grundet graviditet, da 
beskytter LBL § 9, og det forkortede opsigelsesvarsel i FUL § 5, stk. 2 kan derfor ikke anvendes. 
Således kan sygefravær som følge af graviditet ikke medtælles i de 120 dage i 120-dages-reglen, jf. 
FUL § 5, stk. 2. Alt andet sygefravær, som ikke er graviditetsbetinget, kan derimod medtælles i de 
120 dage efter FUL § 5, stk. 2. 

3.5.1.4 Delkonklusion på Scenarie 1 - Gravide kvinder 

På baggrund af Brown-dommen antages det, at graviditetsbetinget sygefravær som udgangspunkt 
ikke kan medtælles i de 120 dage efter FUL § 5, stk. 2. Brown-dommen fastslog, at 
ligebehandlingsprincippet efter ligebehandlingsdirektivet er til hinder for, at en kvindelig arbejdstager 
kan blive opsagt som følge af graviditetsbetinget fravær.  

I dansk ret fastslog Højesteret samme princip, da de ved henvisning til Brown-dommen i U.2012.1782 
fastslog, at en kvindelig arbejdstager er beskyttet mod opsigelse pga. graviditetsbetinget fravær efter 
LBL § 9. Med henvisning til U.2012.1782 H fastslog Østre Landsret i B-2544-15 således, at såfremt 
en kvindes fravær i væsentlig grad er grundet graviditet, beskytter LBL § 9, og det forkortede 
opsigelsesvarsel i 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2 kan derfor ikke anvendes. 

Der foreligger således en sammenhæng mellem LBL § 9 og 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. Det 
skal dog understreges, at hvorvidt sygefravær kan medregnes i optællingen af de 120 dage, afhænger 
af, om der er tale om graviditetsbetinget sygefravær eller ej. Sygefravær, som ikke er 
graviditetsbetinget, fx almindelig hovedpine eller influenza, kan derfor medtælles i 120-dages-reglen, 
selvom kvinden er gravid. 

Det kan derfor konkluderes, at en arbejdsgiver ikke er berettiget til at medtælle graviditetsbetingede 
fraværsdage i 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2, da dette er i strid med LBL § 9. 

3.5.2 Scenarie 2 - Kvinder i fertilitetsbehandling 

Scenariet omhandler kvinder i fertilitetsbehandling, herunder situationer hvor kvinder er ufrivilligt 
barnløse og derfor gennemgår en fertilitetsbehandling for at blive gravid. Analysen berører de tre 
forskellige former for fertilitetsbehandling, der er redegjort for i afhandlingens kapitel 2. Helt konkret 
undersøges det, hvorvidt forøget sygefravær grundet en fertilitetsbehandling kan medregnes i 120 
dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. Der er i analysen fokus på, at svaret på den juridiske 
problemstilling i dette scenarie afhænger af, hvilket stadie i et fertilitetsbehandlingsforløb en kvinde 
befinder sig i. 

                                                
161 Sag B-2544-15. s. 8 
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3.5.2.1 EU-retlig fortolkning af graviditetsbegrebet 

Det er først og fremmest relevant at fastslå, hvornår der egentlig er tale om en gravid arbejdstager i 
ligebehandlingslovens forstand, da vedkommende dermed vil være omfattet af beskyttelsen mod 
afskedigelse pga. graviditet, jf. LBL § 9. LBL definerer dog ikke begrebet gravid arbejdstager, 
hvorfor definitionen undersøges iht. EU-retten. Her fremgår det i graviditetsdirektivet art. 10, at det 
er forbudt at afskedige gravide arbejdstagere i perioden fra graviditetens indtræden til udløbet af 
barselsorloven, undtagen i særlige tilfælde, som ikke er i forbindelse med deres tilstand. En gravid 
arbejdstager er efter bestemmelsen defineret i graviditetsdirektivets art. 2, litra a, som: “enhver 
arbejdstager, som er gravid, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis”. Hvor langt dette begreb egentlig rækker vil i det følgende 
blive diskuteret. 

Fortolkning af graviditetsdirektivets art. 10 blev i 2006 forelagt for EU-Domstolen i sag C-506/06 
(herefter: Mayr-sagen). Her tog EU-Domstolen stilling til en præjudiciel afgørelse fra den østrigske 
Højesteret vedr. rækkevidden af begrebet gravid arbejdstager, jf. graviditetsdirektivets art. 2, litra a. 
Sagen drejede sig om Sabine Mayr (herefter: Mayr), der fik foretaget en in vitro-befrugtning162. Det 
befrugtede æg var dog endnu ikke sat op i hendes livmoder. I forlængelse heraf blev Mayr sygemeldt 
af sin læge i 5 dage, hvoraf det var planlagt, at hun på sidste sygedag skulle have sat det befrugtede 
æg op i livmoderen. I løbet af sygedagene blev hun afskediget af sin arbejdsgiver. Sagen rejste således 
et spørgsmål om fortolkningen af graviditetsdirektivet art. 2, litra a, og hvorvidt en kvindelig 
arbejdstager, der gennemgik en in vitro-befrugtning, var omfattet af beskyttelsen mod afskedigelse i 
graviditetsdirektivet art. 10. 

EU-Domstolen fremhævede først og fremmest graviditetsdirektivets formål, som er “at fremme 
forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige 
har født eller som ammer”163, da der skal gælde en særlig beskyttelse af arbejdstagerne på et 
tidspunkt, hvor de er særligt udsatte. Domstolen nævnte i forlængelse heraf, at en afskedigelse af 
disse arbejdstagere kan påvirke deres fysiske og psykiske tilstande, navnlig, at der kan være en 
alvorlig risiko for, at den gravide arbejdstager finder det fordelagtigt at få foretaget en frivillig abort, 
blot for at undgå at blive afskediget.164 EU-Domstolen fastslog derfor, at formålet med 
graviditetsdirektivet art. 10 tilsigter at undgå en sådan situation.165 

Herefter foretog EU-Domstolen en fortolkning af graviditetsdirektivet art. 10 ud fra artiklens ordlyd 
- uden at tage stilling til spørgsmål af lægelig eller etisk karakter.166 EU-Domstolen fastslog, at 
beskyttelsen mod afskedigelse i art. 10 forudsætter, at kvindens graviditet er påbegyndt.167 Ved 
dommen konstaterede EU-Domstolen, at art. 10, af retssikkerhedsmæssige grunde, ikke kunne 
udvides til også at omfatte kvindelige arbejdstagere, som på afskedigelsestidspunktet endnu ikke 

                                                
162 Henviser til definition i afhandlingens kap. 2 
163 C-506/06. pr. 31 
164 Ibid pr. 34 
165 Ibid pr. 26 
166 Ibid pr. 38 
167 Ibid pr. 37 
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havde fået det befrugtede æg opsat i livmoderen.168 Dette begrundede EU-Domstolen med, at såfremt 
beskyttelsen mod afskedigelse i art. 10 også kunne anvendes på en arbejdstager før opsætningen af 
de befrugtede æg, ville dette bevirke, at den pågældende arbejdstager kunne blive omfattet af 
beskyttelsen i op til flere år.169 EU-Domstolen henviste bl.a. til generaladvokatens udtalelse om, at 
der i Østrig var mulighed for at opbevare æggene op til 10 år.170,171 Det blev hertil også bemærket, at 
en fertilitetsbehandling i princippet kan iværksætte en beskyttelse mod afskedigelse og kan blive 
genstand for spekulation fra arbejdstagers side ved udnyttelse af denne sikkerhed.172 

Således fastslog EU-Domstolen, at graviditetsdirektivet art. 10 ikke kan fortolkes udvidende, og en 
kvindelig arbejdstager er derfor ikke omfattet af beskyttelsen mod afskedigelse, når de befrugtede æg 
endnu ikke er opsat i kvindens livmoder, da der ikke her foreligger en graviditet i lovens forstand. 
Beskyttelsen efter graviditetsdirektivet art. 10 gælder på det tidligst mulige tidspunkt, hvor der kan 
anses at foreligge en graviditet.173 Da Mayr ikke var gravid på afskedigelsestidspunktet, var hun 
således ikke en gravid arbejdstager, jf. art. 2, litra a, og derfor ikke beskyttet mod afskedigelse, jf. 
art. 10. 

Dommen er principiel, da Mayr var relativt langt i sit fertilitetsbehandlingsforløb, og såfremt 
arbejdsgiveren var bekendt med fertilitetsbehandlingen på tidspunktet for afskedigelsen, og 
afskedigelsen var begrundet i dette, kan det næppe diskuteres, at der var tale om forskelsbehandling 
pga. køn. Dette taler dermed for, at rækkevidden af graviditetsdirektivets art. 2 og 10 også omfatter 
et forbud mod afskedigelse af kvinder, der undergår fertilitetsbehandling ved in vitro-befrugtning.  

Det fremgår dog ikke af dommen, hvad årsagen til opsigelsen var, og hvorvidt arbejdsgiveren var 
bekendt med fertilitetsbehandlingen på afskedigelsestidspunktet. Omvendt kan EU-Domstolens 
udtalelse om, at beskyttelsen ellers vil fungere som et sikkerhedsnet for afskedigelse også tages til 
følge. Fordelen ved at beskyttelsen først indtræder på tidspunktet for opsætning af det befrugtede æg 
i kvindens livmoder er, at ægget hermed er fastgjort og kan konstateres. En graviditet kan dog ikke, 
hverken i biologisk eller medicinsk forstand eksistere med det samme efter opsætningen af det 
befrugtede æg, men først nogle dage senere. Dommen viser således også det etiske og medicinske 
aspekt ved en kvindes graviditet, og at det kan være svært medicinsk/klinisk at fastslå, hvornår selve 
graviditeten er indtrådt ved en fertilitetsbehandling. Dette kan derfor være årsagen til, at EU-
Domstolen ikke tog nærmere stilling til spørgsmålet om, hvornår en graviditet kunne anses for at være 
indtrådt, men kun at beskyttelsen i art. 10 først indtræder, når der foreligger en graviditet, da EU-
Domstolen kun skal forholde sig til det retlige aspekt.  

Mayr-sagen er således et væsentlig fortolkningsbidrag til fortolkningen af LBL § 9. 

                                                
168 C-506/06. pr. 41 
169 Ibid pr. 42 
170 Ibid pr. 14 
171 I Danmark er det som udgangspunkt muligt at opbevare æg op til 5 år, jf. Bekendtgørelse 2015-05-08 nr. 672 om assisteret 
reproduktion § 2. 
172 C-506/06. pr. 42 
173 Ibid pr. 40 
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3.5.2.2 Bevisbyrdereglerne ved fertilitetsbehandling 

Sondringen mellem hvornår der foreligger omvendt eller delt bevisbyrde er relevant i forbindelse med 
graviditetsbegrebet og den videre analyse i afhandlingens scenarie nr. 2. I det følgende analyseres 
lov, lovforarbejder og retspraksis for at forstå sammenhængen mellem bevisbyrdereglerne i dansk ret 
ift. fertilitetsbehandling og graviditet. 

3.5.2.2.1 Omvendt bevisbyrde 

Ved omvendt bevisbyrde gælder det, at en arbejdsgiver skal løfte beviset for, at arbejdstageren ikke 
er blevet opsagt grundet graviditet i strid med LBL § 9, jf. LBL § 16, stk. 4.  

Ved en ordlydsfortolkning af LBL § 16, stk. 4 kan det udledes, at bestemmelsen omfatter kvinder, 
der på afskedigelsestidspunktet er ”under graviditet...”. Af forarbejderne, herunder betænkningerne 
til LBL § 16, stk. 4, fremgår det, at bestemmelsen gælder under hele graviditeten og barselsperioden. 
Dette gør sig gældende, uanset om arbejdstageren har graviditetsorlov eller ej, frem til det tidspunkt, 
hvor arbejdstageren vender tilbage på arbejde efter barselsorloven.174 

Denne fortolkning af LBL § 16, stk. 4 understøttes af Vestre Landsrets afgørelse i U.2011.17 V, hvor 
det blev fastslået, at den omvendte bevisbyrde først kan anvendes, når det på afskedigelsestidspunktet 
er muligt at konstatere en graviditet.175 Sagen drejede sig om en arbejdstager i fertilitetsbehandling, 
der 3 dage efter opsætning af det befrugtede æg blev afskediget.176 Arbejdstagerens advokat 
påberåbte, at graviditeten var indtrådt ved opsætning af de befrugtede æg, som kunne sammenlignes 
med undfangelsestidspunktet ved samleje.177 Landsretten lagde dog i stedet afgørende vægt på 
konstateringstidspunktet fremfor undfangelsestidspunktet, som ellers ved netop kunstig befrugtning 
kan identificeres temmelig nøjagtigt.178 Landsretten fandt, at det først 14 dage efter æg oplægningen 
kan konstateres, om et æg har sat sig fast i livmoderslimhinden, og dermed om der er indtrådt en 
graviditet.179 

Landsretten fastslog derfor, at den omvendte bevisbyrde, jf. LBL § 16, stk. 4 ikke finder anvendelse 
i sager, hvor en arbejdstager afskediges mens hun er i fertilitetsbehandling, men først når kvinden er 
konstateret gravid.180 

3.5.2.2.2 Delt bevisbyrde 

Som tidligere nævnt trådte den delte bevisbyrde i kraft ved den seneste ændring af LBL i 2001, som 
er den nugældende lov181. Ændringen blev gennemført på baggrund af bevisbyrdedirektivet fra 
1997182.183 Ved delt bevisbyrde gælder det, at en arbejdstager skal påvise faktiske omstændigheder, 

                                                
174 Folketingstidende 1988/89. Tillæg B s. 1029-1030 - Bemærkning til nr. 4 
175 U.2011.17 V. s. 20 
176 Ibid s. 17 
177 Marstal. 2011. s. 2 
178 Ibid 
179 U.2011.17 V s. 20 
180 Ibid 
181 Ligebehandlingsloven nr. 440 af 2001-06-07 
182 Direktiv 97/80EF – afløst af Kønsligestillingsdirektivet 2006/54/EØF 
183 Folketingstidende 2000/01. Tillæg A s. 1988 
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der giver anledning til at formode, at der er sket opsigelse i strid med LBL § 9, jf. LBL § 16 a.184 
Såfremt arbejdstageren kan løfte bevisbyrden for sådanne faktiske omstændigheder, forskydes 
bevisbyrden til arbejdsgivers side, som herefter skal løfte bevisbyrden for, at LBL § 9 ikke er 
overtrådt. Disse bevisbyrderegler er dog først relevante under sagens behandling ved domstolene, 
hvor domstolen objektivt opvejer de fremførte beviser “efter den sandsynlighed, som beviset i den 
foreliggende situation skaber”185. 

LBL § 16 a er oftest gældende, når der i sagen ikke er belæg for at anvende LBL § 16, stk. 4, hvilket 
således er relevant i sager om fertilitetsbehandling.186 Når en arbejdstager gør sin arbejdsgiver 
bekendt med, at man planlægger at foretage en fertilitetsbehandling, har arbejdsgiveren god grund til 
at antage, at der er en graviditet - dvs. barselsfravær - på vej. Der er således et behov for at beskytte 
en arbejdstager i en sådan situation. 

LBL § 16 a om delt bevisbyrde forbedrer således en arbejdstagers retsstilling i situationer, hvor den 
omvendte bevisbyrde efter LBL § 16, stk. 4 ikke kan finde anvendelse. LBL § 16 a skaber således en 
større beskyttelse for arbejdstagere. 

I tilfælde af, at en kvinde ikke bliver gravid ved første behandling, vil den delte bevisbyrde kunne 
påberåbes frem til afslutning af fertilitetsbehandlingen, som ofte er efter tre forsøg. Naturligvis 
indtræder muligheden for at påberåbe sig LBL § 16 a kun, hvis kvinden igangsætter et nyt 
fertilitetsbehandlingsforløb og er i egentlig behandling.187 

3.5.2.3 Danske domstoles første fortolkning af fertilitetsbehandling efter LBL § 9 

Østre Landsrets dommen U.2000.970 Ø belyser, hvordan den danske domstol for første gang i 2000 
fortolkede LBL § 9 i forbindelse med fertilitetsbehandling. Der er senere sket en ændring i 
retsstillingen, hvorfor dommen ikke viser den gældende retstilstand. Dommen er medtaget i afsnittet 
for at vise udviklingen i retspraksis, og dommen danner derfor ikke længere præcedens. 

Landsretten fastslog i sagen, at en kvindelig arbejdstager ikke var omfattet af LBL § 9, da der ved 
afskedigelsen ikke var konstateret en graviditet som følge af insemination.188 Den kvindelige 
arbejdstagers oplysning om, at hun skulle insemineres kunne sidestilles med en oplysning om, at hun 
ønskede eller planlagde at blive gravid.189 Landsretten frifandt arbejdsgiveren, da arbejdsgiveren 
havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen var begrundet i driftsmæssige hensyn.190 Landsretten 
anførte i denne anledning, at der i forarbejderne til LBL § 9 og § 16 ikke blev fundet “tilstrækkeligt 
grundlag for at antage, at der i tiden fra insemination til konstatering af, om det lykkes at fastholde 
graviditeten, foreligger en situation, der er omfattet af den nævnte bevisbyrderegel”191. Opsigelsen 
blev således anset for at væren saglig, og Landsretten fandt ikke anledning til at foretage en udvidende 
fortolkning af LBL § 9. 
                                                
184 Folketingstidende 2000/01. Tillæg A s. 1991 
185 Ibid 
186 Andersen et. al. 2016. s. 199 
187 Mogensen & Marstal. 2015. s. 137 
188 U.2000.970 Ø. s. 973 
189 Ibid s. 972 
190 Ibid s. 974 
191 Ibid 
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Som nævnt blev LBL § 16 a i 2001 indført med bestemmelsen om den delte bevisbyrde. Hvis dommen 
var blevet afsagt blot ét år efter, er det ikke utænkeligt, at arbejdsgiveren i denne situation skulle løfte 
bevisbyrden, jf. LBL § 16 a. Det fremgår bl.a. i forarbejderne til lovforslaget om ændring af LBL i 
2001192: 

 

Denne dom vil således være én af de domme, hvor indførelsen af den delte bevisbyrde formentlig 
ville have ændret retsstillingen for arbejdstageren. 

3.5.2.4 Danske domstoles gældende fortolkning af fertilitetsbehandling efter LBL § 9 

I U.2003.603 H fastslog Højesteret for første gang, at arbejdstagere i fertilitetsbehandling er omfattet 
af beskyttelsen i LBL § 9193, modsat bedømmelsen i U.2000.970 Ø i ovenstående afsnit. Det skal 
indledningsvis bemærkes, at den delte bevisbyrde, jf. LBL § 16 a blev indført d. 7. juni 2001, altså i 
perioden mellem Vestre Landsrets og Højesterets afgørelse af sagen. 

Højesteret tog i sagen stilling til, om en afskedigelse af en arbejdstager i fertilitetsbehandling var i 
strid med LBL § 9 eller § 4.194 Sagen omhandlede en arbejdstager, der dagen efter endt prøvetid og 
bekræftelse på at have fået jobbet, oplyste sin arbejdsgiver om, at hun skulle afholde ferie i forbindelse 
med en fertilitetsbehandling, da behandlingen forårsagede en hospitalsindlæggelse. Arbejdsgiveren 
udtrykte eksplicit sin utilfredshed med samme og udtalte, at kvinden burde have oplyst om dette 
dagen før. Arbejdstageren blev herefter afskediget 2 dage efter, hvor opsigelsen blev begrundet i 
samarbejds- og kommunikations vanskeligheder med henvisning til den seneste 
kommunikationsbrist. Parterne i sagen var dog begge enige om, at det kunne lægges til grund, at 
afskedigelsen var begrundet i hospitalsindlæggelsen i forbindelse med fertilitetsbehandlingen.195 

Ved sagens tidligere instans i både by- og landsretten fandt dommerne, at der ved fortolkning af LBL 
§ 9, sammenholdt med ligebehandlings- og graviditetsdirektivet, ikke kunne findes grund til at 
graviditets fremmende foranstaltninger, herunder fertilitetsbehandling, som ikke fører til en 
graviditet, var omfattet af LBL § 9. I stedet var fertilitetsbehandlingen omfattet af LBL § 4196. Det 
var først da sagen blev anket til Højesteret, at afgørelsen blev ændret, dog med dissens (1:5). 
Afgørelsen faldt på at LBL § 9:197 

 

                                                
192 Folketingstidende 2000/01. Tillæg A. s. 1996 
193 U.2003.603 H. s. 609 
194 Ibid s. 603 
195 Ibid s. 607 
196 LBL § 4 bestemmer, at: Enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår 
arbejdsvilkår. Dette gælder også ved afskedigelse. 
197 U.2003.603 H. s. 609 
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I forarbejderne til ændringen af LBL i 2010 var samme fortolkning af LBL § 9 lagt til grund.198 

Højesteret fastslog således, at kvinder i fertilitetsbehandling også er beskyttet af LBL § 9. Dette må 
antages ud fra dommen at være gældende, uanset hvor langt kvinden er behandlingsforløbet. Med 
andre ord er det således ikke en forudsætning, at der er konstateret en graviditet førend en kvindelig 
arbejdstager er beskyttet efter LBL § 9. En arbejdstager i fertilitetsbehandling kan derfor siges, at 
have en bredere beskyttelse end arbejdstagere, der bliver gravid på en naturlig måde, da sidstnævnte 
først er omfattet af LBL § 9, når der er konstateret en graviditet. 

3.5.2.4.1 Dansk rets fortolkning ctr. EU-rettens fortolkning af ligebehandlingsprincippet 

Set i lyset af Mayr-sagen, som beskrevet i afsnit 3.5.2.1, må det antages at den danske domstol med 
al sandsynlighed ville være kommet frem til, at der var sket et brud på LBL § 9, såfremt Mayr-sagen 
stod til behandling ved en dansk domstol. En dansk domstol ville formentlig have fastslået, at 
arbejdstageren var blevet krænket. 

En arbejdstager anses først for at være beskyttet af ligebehandlingsprincippet i EU-retten, og anses 
som en gravid arbejdstager, jf. graviditetsdirektivets, art. 2, litra a, når der reelt er konstateret en 
graviditet. En kvindelig arbejdstager er derimod omfattet af LBL § 9, uanset hvor langt kvinden er 
behandlingsforløbet og uden krav om, at der skal være konstateret en graviditet. 

Dette viser således, at Danmark har en højere beskyttelse med LBL § 9 end krævet af det 
bagvedliggende minimumsdirektiv, hvilket EU-retten ikke er til hinder for. 

3.5.2.5 Tidspunkt for beskyttelsens indtræden 

Varigheden af et fertilitetsbehandlingsforløb kan ikke entydigt fastsættes, og varierer også fra kvinde 
til kvinde. Det kan derfor have en betydning, hvornår i forløbet beskyttelsen mod at blive opsagt 
indtræder. Dette spørgsmål tog Højesteret stilling til i U.2012.2133 H. 

Sagen drejede sig om en kvindelig arbejdstager, der i slutningen af oktober 2008 fik en henvisning til 
fertilitetsbehandling. Kvinden var forud for henvisningen opereret for endometriose199. 
Arbejdsgiveren var bekendt med, at hun skulle i fertilitetsbehandling. I slutningen af november 2008, 
blev kvinden og seks andre medarbejdere opsagt pga. produktionsnedlæggelse. Det blev oplyst, at 
kvinden først påbegyndte hormonbehandling i februar 2009, og i slutningen af marts fik foretaget 
opsætning af det befrugtede æg i livmoderen. En graviditetstest viste dog i april, at hun ikke var 
gravid.200 

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse om, at den kvindelige arbejdstager ikke var omfattet af 
afskedigelsesbeskyttelsen i LBL § 9.201 Her blev der lagt vægt på, at der hverken i forarbejderne til 
LBL eller i retspraksis var støtte for, at bestemmelsen kunne udvides til at omfatte en periode, der lå 
forud for det tidspunkt, hvor en egentlig fertilitetsbehandling er indledt, da der her ikke var indledt 

                                                
198 U.2003.603 H. s. 609 
199 Endometriose er en sygdom der rammer 10% af alle kvinder, som kan nedsætte frugtbarheden blandt andet grundet 
sammenvoksninger omkring æggelederne, smerter under samleje, og højere risiko for tidlig abort. 
200 U.2012.2133 H. s. 2135 
201 Ibid s. 2146 
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“en egentlig behandling, der havde aktualiseret en mulighed for, at kvinden kunne blive gravid.”202 
Dette var som følge af, at kvinden stadig var i udredningsfasen og manglede udtagning af nogle 
prøver.203 

Af dommen kan det derfor udledes, at LBL § 9 ikke omfatter den udredningsfase, hvor der foretages 
undersøgelser med henblik på at afklare, hvilken graviditetsfremmede behandling der skal tilbydes. 
Kvinden var således ikke omfattet af afskedigelsesbeskyttelsen i LBL § 9.   

Afgørelsen blev ved Højesteret afsagt med dissens (4:1). Den dissentierede dommer henviste til 
U.2003.603 H og var af den opfattelse, at beskyttelsen i LBL § 9 skulle indtræde fra det tidspunkt, 
hvor kvinden henvises til sygehus eller fertilitetsklinik, idet kvinden allerede fra dette tidspunkt 
“forsøger at blive gravid ved hjælp af kunstig befrugtning”.204 Højesteret fastslog dog, at beskyttelsen 
i LBL § 9 først indtræder, når den egentlige fertilitetsbehandling er iværksat. Dette betød også, at 
bevisspørgsmålet ikke kunne føres efter den delte bevisbyrde, jf. LBL § 16 a. Bevisbyrden er først 
delt, når den egentlige fertilitetsbehandling er påbegyndt.205 Samtlige dommere var dog enige om, at 
afskedigelsen af den kvindelige arbejdstager var saglig, da arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden 
for, at afskedigelsen var som følge af driftsmæssige hensyn.206 

På baggrund af afgørelsen i U.2012.2133 H kan det diskuteres, hvorvidt arbejdstagerens 
udredningsfase også burde anses som en del af fertilitetsbehandlingsforløbet, da udredningsfasen er i 
nær tilknytning hertil. I tilfælde som fastslået i dommen kan arbejdstageren således stå i en meget 
sårbar situation, såfremt arbejdsgiveren i udredningsfasen er bekendt med, at arbejdstageren skal 
indgå i fertilitetsbehandlingsforløb. Dette kan give anledning til, at arbejdsgiveren kan opsige 
arbejdstageren. 

På den anden side kan det argumenteres for, at det ikke er muligt at opnå en aktuel mulighed for 
graviditet i udredningsfasen forud for den egentlige fertilitetsbehandling. Ligeledes vil arbejdstageren 
formentlig opnå en for omfattende beskyttelse, såfremt LBL § 9 skulle beskytte arbejdstageren mod 
afskedigelse allerede i udredningsfasen. En henvisning til fertilitetsbehandling vil dermed alene 
kunne iværksættes som en sikkerhed mod afskedigelse. 

3.5.2.5.1 Aktualitetsbetingelsen og hormonbehandling 

Spørgsmålet om, hvornår en egentlig fertilitetsbehandling er iværksat tog Højesteret ikke stilling til i 
U.2012.2133 H. Højesteret fastslog dog, at behandlingen skal “aktualisere en mulighed for, at 
kvinden kan blive gravid”207. Det afgørende må således være, at der skal være indledt “egentlig 
behandling”, der har “aktualiseret” muligheden for at blive gravid. En sådan betingelse må dog siges 
at være problematisk, da en fortolkning heraf må forstås således, at beskyttelsen først indtræder i 
forbindelse med den egentlige og afsluttende fertilitetsbehandling i form af fx inseminering eller 
oplægning af æg i livmoderen, og således ophører igen, når det efter ca. 14 dage kan konstateres, om 

                                                
202 U.2012.2133 H. s. 2144 
203 Ibid 
204 Ibid s. 2146 
205 Ibid s. 2144 
206 Ibid s. 2146 
207 Ibid s. 2144 
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graviditet er opnået. Denne aktualitetsbetingelse er dog ikke helt forenelig med den fortolkning af 
LBL § 9, som fremgik i forarbejderne til ændringen af LBL i 2001 og som der blev henvist til i 
U.2003.603 H.208 Ud fra en fortolkning af LBL § 9 efter forarbejderne kan det dog argumenteres for, 
at beskyttelsen i LBL § 9 skal regnes fra det tidligst muligt tidspunkt i et fertilitetsbehandlingsforløb. 
Dette må i hvert fald siges at være fra påbegyndelsen af hormonbehandling – uanset, at der på dette 
tidspunkt strengt taget ikke er aktualiseret en mulighed for at blive gravid. Hvorvidt 
hormonbehandling må siges at være tidspunktet for beskyttelsens indtræden er dog ikke konkret 
fastslået i retspraksis. 

Det kan dog ud fra egen fortolkning og vurdering af Vestre Landsret dom, U.2014.1681 V udledes, 
at beskyttelsen i LBL § 9 indtræder, når en kvindelig arbejdstager påbegynder hormonbehandling. 
Sagen drejede sig om en kvindelig arbejdstager, der overfor sin arbejdsgiver oplyste, at hun var i 
hormonbehandling. Kvinden oplyste dog ikke, at hormonbehandlingen var som følge af 
fertilitetsbehandling. Kvinden blev, uden at oplyse det til sin arbejdsgiver, gravid. Da kvinden blev 
afskediget, var hun således undervejs i sin graviditet. Afskedigelsen var dog ikke i strid med LBL § 
9, idet begrundelsen var som følge af driftsmæssige årsager og hensyn. 

Landsretten udtalte hertil, ”af de grunde, som byretten har anført […] er landsretten enig i, at det 
ikke kan lægges til grund, at arbejdsgiveren var bekendt med, at hun var i fertilitetsbehandling.”209  

En fortolkning af landsrettens præmis må efter vores opfattelse således forstås som, at såfremt 
kvinden udtrykkeligt havde oplyst, at hun var i fertilitetsbehandling, så ville beskyttelsen mod 
afskedigelse i LBL § 9 være indtrådt på tidspunktet for hormonbehandlingen.210 

Udover vores fortolkning af dommen, kan der ligeledes argumenteres for, at der foreligger en nær 
sammenhæng mellem en hormonbehandling og en efterfølgende inseminering eller oplægning af æg 
i livmoderen, da hormonbehandling er en forudsætning for den efterfølgende behandling. Således må 
hormonbehandling anses for at være en del af ét samlet forløb, der medfører, at der er indledt en 
egentlig behandling, der således kan aktualisere muligheden for at blive gravid. Dette må antages at 
være gældende, uanset om hormonbehandlingen er som led i ét samlet behandlingsforløb, eller om 
hormonbehandling foretages isoleret set som en behandlingsmetode. Begge dele må anses for at 
kunne aktualisere en graviditet. 

3.5.2.5.2 Fortolkning i relation til 120-dages-reglen 

I U.2012.2133 H blev det klarlagt, at en kvindelig arbejdstager i udredningsfasen forud for en 
fertilitetsbehandling ikke er beskyttet af LBL § 9. Sygefravær som opstår i udredningsfasen, må derfor 
antages at kunne medregnes i de 120 dage, jf. FUL § 5, stk. 2. Dette kan begrundes ved 
aktualitetsbetingelsen, herunder at der i en udredningsfase endnu ikke kan aktualiseres en reel 
graviditet. 

                                                
208 U.2003.603 H. s. 609 
209 U.2014.1681 V s. 1685-86 
210 Mogensen & Marstal. 2015. s. 91 
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Der kan ved egen fortolkning af U.2014.1681 V antages et standpunkt om, at beskyttelsen i LBL § 9 
indtræder fra påbegyndelsen af hormonbehandling, jf. aktualitetsbetingelsen. Sygefravær som følge 
af hormonbehandling må derfor formentlig antages ikke at kunne medtælles i de 120 dage efter 120-
dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. En hormonbehandling ville derfor kunne antages at være startskuddet 
på et fertilitetsbehandlingsforløb. Alt sygefravær som følge af fertilitetsbehandlingen, der opstår fra 
påbegyndelsen af hormonbehandling, ville derfor antages, ikke at kunne medtælles i de 120 dage efter 
120-dages-reglen. Det afgørende er dog, at sygefraværet er som følge af fertilitetsbehandlingen. 

3.5.2.6 Perioder mellem flere fertilitetsbehandlingsforsøg 

Følgende afsnit skildrer rækkevidden af afskedigelsesbeskyttelsen i LBL § 9, når det kommer til 
opholdsperioder mellem flere fertilitetsbehandlinger.  

Som beskrevet i kap. 2 har en kvinde i fertilitetsbehandling tre forsøg ved én behandlingsmetode. 
Hvis kvinden efter tredje forsøg endnu ikke er blevet gravid, kan hun opstarte et nyt 
fertilitetsbehandlingsforløb, evt. med en ny behandlingsmetode. 

I Vestre Landsrets dom af 26. februar 2013, sagsnr. B-1493-11 blev der taget stilling til perioden 
mellem to fertilitetsbehandlingsforsøg. Sagen drejede sig om en kvindelig arbejdstager, der i perioden 
mellem hendes andet og tredje fertilitetsbehandlingsforsøg blev opsagt. Landsretten fandt, at kvinden 
på opsigelsestidspunktet var i en egentlig fertilitetsfremmende behandling, som var omfattet af LBL 
§ 9. 

Dommen fastslår således, at en kvindelige arbejdstager er beskyttet mod opsigelse, jf. LBL § 9, når 
hun befinder sig mellem to planlagte behandlingsforsøg, uanset at det nye behandlingsforsøg ikke 
definitiv er opstartet.211 Ved dommen blev en udvidet fortolkning af aktualitetsbetingelsen212 dermed 
fastslået. I en fertilitetsbehandling er det nødvendigt og lægeligt begrundet, at der skal være pauser 
mellem de tre behandlingsrunder. Disse pauser er en del af et større behandlingsforløb, der samlet set 
kan aktualisere en graviditet. Som overlægen i dommen forklarede, kan det være “meget psykisk 
belastende for en kvinde at gennemføre behandlingerne”213. Et evt. sygefravær i en periode mellem 
behandlingsforsøg må derfor antages i højere grad at være af psykisk karakter, da kvinden i en sådan 
periode ikke er under fysisk behandling.214 

3.5.2.6.1 Fortolkning i relation til 120-dages-reglen 

På baggrund af ovenstående dom må det lægges til grund, at sygefravær, der opstår som følge af 
fertilitetsbehandling i pauserne mellem de tre behandlingsforsøg, ikke kan medtælles i de 120 dage i 
120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2, da arbejdstageren her er omfattet af afskedigelsesbeskyttelsen i 
LBL § 9. 

                                                
211 Vestre Landsrets dom B-1493-11 
212 U 2012.2133 H 
213 Vestre Landsrets dom B-1493-11 
214 Ibid 
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3.5.2.7 Delkonklusion på scenarie 2 - Fertilitetsbehandling 

Analyserne i scenarie 2 om fertilitetsbehandling har samlet set givet et mere nuanceret billede af, 
hvornår sygefravær som følge af fertilitetsbehandling kan indgå i 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 
2. 

Det kan først og fremmest konkluderes ud fra U.2003.603 H, at kvinder i fertilitetsbehandling er 
omfattet af LBL § 9 og dermed beskyttet mod afskedigelse grundet fertilitetsbehandling. 

Sygefravær pga. fertilitetsbehandling i udredningsfasen må antages ud fra afgørelsen i U.2012.2133 
H at kunne indgå i 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. Dette begrundes ved aktualitetsbetingelsen, 
navnlig at der i udredningsfasen endnu ikke kan aktualiseres en reel graviditet. 

Da domstolen ikke konkret i retspraksis har taget stilling til tidspunktet for LBL § 9’s indtræden, er 
det ud fra egen fortolkning af U.2014.1681 V vurderet, at sygefravær, som følge af hormonbehandling 
i en fertilitetsbehandling, ikke må indgå i 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. En hormonbehandling 
må ud fra egen fortolkning af dommen antages at være startskuddet på et fertilitetsbehandlingsforløb. 
Alt sygefravær som følge af fertilitetsbehandlingen, der opstår fra påbegyndelsen af 
hormonbehandling, kan derfor antages, ikke at kunne medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, 
jf. FUL § 5, stk. 2. 

Endvidere må det på baggrund af afgørelsen i B-1493-11 lægges til grund, at sygefravær, der opstår 
som følge af fertilitetsbehandling i perioderne mellem de tre behandlingsforsøg, ikke kan medtælles 
i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

Det afgørende er dog, at sygefraværet er som følge af fertilitetsbehandlingen under alle tidspunkter 
af forløbet. 

3.5.3 Scenarie 3 – Kvinder, der gennemgår abort 
Scenarie 3 vedrører situationer, hvor kvinder får afbrudt deres graviditet, enten ved spontan abort 
eller abort fx ved kirurgisk indgreb - frivilligt og ufrivilligt. Helt konkret undersøges det, hvorvidt 
forøget sygefravær som følge af en abort kan medregnes i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. 
FUL § 5, stk. 2. 

3.5.3.1 Abort og LBL § 9 

I dette afsnit analyseres rækkevidden af LBL § 9 samt den delte bevisbyrde, jf. LBL § 16 a ift. en 
kvindes abort.  

Afsnittet tager udgangspunkt i Østre Landsrets dom U 2007.923 Ø, der omhandler en kvindelig 
arbejdstager, som havde forøget sygefravær pga. en ufrivillig spontan abort. Kvinden blev i sagen 
sygemeldt med en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at hun var uarbejdsdygtig i tre uger. Der blev 
på lægeerklæringen sat kryds ved rubrikken »graviditetsbetinget sygdom«.215 Arbejdstageren var helt 
konkret sygemeldt i et par dage efter aborten, men efter at være kommet tilbage på arbejde, blev hun 

                                                
215 U 2007.923 Ø s. 924 
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igen sygemeldt grundet hormoner i blodet. Det er i dommens faktum anført, at kvinden to år tidligere 
havde mistet et barn grundet kromosomfejl, hvorfor aborten ”belastede hende yderligere”.216 
Kvinden blev opsagt måneden efter hendes abort. 

Den delte bevisbyrde i LBL § 16 a fandt anvendelse, og arbejdstageren blev af domstolen vurderet til 
at have løftet bevisbyrden ved at påpege den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem aborten og 
sygemeldingerne i forbindelse hermed. Arbejdsgiveren blev derimod ikke vurderet af landsretten til 
at have bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var overtrådt.217 Arbejdsgiveren skulle derfor betale 
godtgørelse til den opsagte arbejdstager. 

Da landsretten i deres begrundelse lagde mest vægt på bevisbyrdespørgsmålet, og ikke foretog en 
fortolkning af rækkevidden af LBL § 9 ift. abort, må det antages at betyde, at arbejdstageren var 
omfattet af bestemmelsen. Arbejdsgiveren havde således overtrådt LBL § 9, ved at lade 
arbejdstagerens fravær, som følge af aborten, indgå i overvejelserne om opsigelsen.218 

Af dommen kan det derfor udledes, at beskyttelsen i LBL § 9 også er gældende ved abort, eftersom 
opsigelsen var begrundet i sygefravær, hvor en del af sygefraværet var omfattet af beskyttelsen i LBL 
§ 9.  

Det må desuden antages at være essentielt, at der eksisterer en lægeerklæring som bevismateriale for 
fraværet, når der skal foretages en bedømmelse af, hvorvidt et sygefravær er som følge af en abort. I 
praksis er det ikke ulovligt at udskrive lægeerklæringer med tilbagevirkende kraft219, og 
lægeerklæringen kan således være absolut afgørende for en arbejdstager, som bevismateriale i en 
afgørelse af denne karakter. 

Af dommen fremgår det, at aborten “belastede hende yderligere”, hvilket kan indikere, at det kan 
være psykisk belastende for en kvinde at miste et barn. I sagen var der dog også tale om fysiske 
sygdomskonsekvenser af aborten. Det afgørende må dog imidlertid være, om der foreligger en tæt 
tidsmæssige sammenhæng mellem sygdommen og aborten førend en kvindelig arbejdstager er 
omfattet af LBL § 9. 

Ligestillingsnævnets lagde bl.a. den tidsmæssige sammenhæng mellem sygdommen og aborten til 
grund, ved sin afgørelse af 26. april, Nr. 11/2004. Sagen omhandlede en lignende problemstilling om 
en kvindes sygefravær efter en ufrivillig spontan abort. Ligestillingsnævnet anførte her, at i 
betragtning af den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem kvindens sygefravær og aborten, havde 
arbejdstageren påvist de faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at LBL § 9 var 
overtrådt. I sagen kunne arbejdsgiveren ikke godtgøre at LBL § 9 ikke var overtrådt.  

Det må derfor lægges til grund, at det er væsentligt, om der foreligger en tæt tidsmæssig sammenhæng 
mellem aborten, sygemeldingen og opsigelsen førend LBL § 9 finder anvendelse. Herefter vil den 
delte bevisbyrde efter LBL § 16 a kunne anvendes. 

                                                
216 U 2007.923 Ø s. 924 
217 Ibid s. 930-931 
218 Ibid 
219 Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 206 
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3.5.3.1.1 Fortolkning af dommen i relation til 120-dages-reglen 

Ud fra afgørelsen i U.2007.923 Ø og Ligestillingsnævnets afgørelse Nr. 11/2004 må det lægges til 
grund, at sygdomsfravær i tæt tidsmæssig sammenhæng med en abort – af fysisk såvel som psykisk 
karakter - er graviditetsbetinget og dermed omfattet af beskyttelsen i LBL § 9. Sygefraværet som 
følge af abort kan derfor ikke indgå ved optælling af de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 
5, stk. 2.  

3.5.3.2 Abort og 120-dages-reglen 

I dette afsnit belyses sygefravær som følge af abort i relation til 120-dages-reglen.  

Sammenhængen mellem LBL § 9 og 120-dages-reglen i FUL § 5, stk. 2 ift. abort, er for nylig blevet 
fremlagt for Ledernævnet ved sag 20200050 d. 25. august 2020. Her blev en kvindelig arbejdstager 
opsagt med forkortet varsel iht. 120-dages-reglen, da arbejdsgiveren havde medregnet kvindens 
sygefravær, som følge af graviditet uden for livmoderen, ved opgørelsen af 120 sygedage. Kvinden 
havde indenfor de seneste 12 måneder været sygemeldt i 29 dage i forlængelse af to akutte kirurgiske 
aborter. Derudover havde kvinden været sygemeldt i 91 dage pga. et brækket kraveben, da hun var 
faldet af sin hest. Der var mellem parterne uenighed om, hvorvidt arbejdsgiveren var berettiget til i 
grundlaget for opsigelsen af kvinden efter 120-dages-reglen at medregne de 29 sygedage efter de 
akutte kirurgiske aborter, som følge af graviditet uden for livmoderen. 

Ledernævnet henviste først og fremmest til afgørelsen i U.2012.1782 H - også omtalt i scenarie 1 - 
hvor det her blev fastslået, at der ikke kan ske afskedigelse på grund af sygefravær, der skyldes 
graviditet. Herefter fastslog Ledernævnet, at sygefravær som følge af graviditet uden for livmoderen, 
må anses som graviditetsbetinget sygefravær. Ledernævnet understregede, at “det forhold, at en 
graviditet uden for livmoderen ikke kan gennemføres og må afbrydes ved en kirurgisk abort, kan ikke 
føre til at undtage sådanne graviditeter fra den beskyttelse mod opsigelse, som LBL § 9 giver 
kvinden”220. Arbejdsgiveren havde således handlet i strid med LBL § 9 ved at have medregnet 
kvindens sygefravær på 29 dage, som følge af de to graviditeter uden for livmoderen, i grundlaget for 
opsigelsen efter 120-dages-reglen. Opsigelsen efter FUL § 5, stk. 2 var derfor uberettiget. 

Sagen er principiel, da den viser, at selvom graviditet uden for livmoderen fx efter dagpengeloven 
anses som almindelig sygdom221, så anses det efter LBL som graviditetsbetinget sygdom, hvilket blev 
fastslået af Ledernævnet. Ud fra sagen kan det således udledes, at en kvindelig arbejdstager er 
beskyttet efter LBL § 9, når sygefraværet er begrundet i en konstateret graviditet, uanset om 
graviditeten fuldbyrdes eller ej. 

Det må herefter lægges til grund, at sygefravær som følge af komplikationer ved graviditet, der fører 
til en kirurgisk abort, ikke kan indgå i optælling af de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, 
stk. 2, da der er tale om graviditetsbetinget sygefravær. 

                                                
220 Ledernævnet ved sag 20200050 d. 25. august 2020 
221 Ankestyrelsens principafgørelse D-20-97 - KEN nr. 9261 af 15/07/1997 
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3.5.3.3 Delkonklusion på Scenarie 3 – Kvinder, der gennemgår abort 

De gennemgåede udvalgte domme i scenariet belyser gældende ret på området, når en kvindelig 
arbejdstager gennemgår abort og herefter bliver afskediget. 

På baggrund af analyserne af U.2007.923 Ø og Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 11/2004, må det 
lægges til grund, at sygefravær i tæt tidsmæssig sammenhæng med en abort - uanset om sygefraværet 
er af fysisk eller psykisk karakter - ikke kan medtælles i de 120 dage, da der her er tale om 
graviditetsbetinget sygefravær, som er omfattet af beskyttelsen i LBL § 9. Det beror således på en 
konkret vurdering, hvorvidt sygefravær kan medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL 
§ 5, stk. 2. 

Ligeledes kan det ud fra analysen af Ledernævnets sag 20200050 d. 25. august 2020 konkluderes, at 
specifikt sygefravær som følge af en kirurgisk nødvendig abort, grundet graviditet uden for 
livmoderen, ikke kan medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

3.5.4 Scenarie 4 - Kvinder med sygdom efter endt barsel 
Scenarie 4 vedrører situationer, hvor kvinder efter graviditet eller fødsel oplever komplikationer og 
fortsat er uarbejdsdygtige efter endt barsel. Helt konkret undersøges det, hvorvidt forøget sygefravær 
efter endt barselsorlov kan medregnes i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 
Sygefraværet i denne forbindelse er ikke i praksis afklaret definitivt, hvorfor analysen af dette 
scenarie vil indeholde egen fortolkning af LBL § 9 på baggrund af eksisterende retspraksis. 

3.5.4.1 EU-Domstolens fortolkning af sygdom efter endt barsel ift. 
ligebehandlingsprincippet 

Analysen tager udgangspunkt i Brown-dommen, også behandlet i scenarie 1, hvor EU-Domstolen tog 
stilling til følgende præjudicielle spørgsmål222:  

 

Det skal hertil bemærkes, at art. 2, stk. 1 og art. 5, stk. 1 i det daværende ligebehandlingsdirektiv223 
hjemler ligebehandlingsprincippet, som i dag fremgår af art. 14 i det omarbejdede 
ligebehandlingsdirektiv.224 

EU-Domstolen klarlagde i dommen, at en afskedigelse af kvindelige arbejdstagere pga. 
uarbejdsdygtighed, som følge af graviditet, kun kan berøre kvinder. En afskedigelse heraf udgør 
derfor direkte forskelsbehandling på grundlag af køn.225 Således fastslog EU-Domstolen, at 

                                                
222 C-394/96. s. 4229 
223 Direktiv 76/207 
224 Direktiv 2006/54 
225 C-394/96. pr. 24 
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ligebehandlingsprincippet er til hinder for, at en kvindelig arbejdstager kan afskediges på et hvilket 
som helst tidspunkt, mens hun er gravid som følge af graviditetsbetinget fravær.226 

EU-Domstolen tog ligeledes stilling til de patologiske tilstande227, der skyldes graviditeten eller 
fødslen, og som indtræder efter afslutningen af barselsorloven. EU-Domstolen henviste i sin 
begrundelse til Hertz-dommen228, hvor det blev fastslået, at sygefravær i denne situation er omfattet 
af de almindelige bestemmelser om sygefravær.229 Hertil anførte EU-Domstolen, at det eneste 
spørgsmål i denne situation dog er, om den kvindelige arbejdstagers fravær - efter barselsorloven pga. 
uarbejdsdygtighed - som er forårsaget af disse sygdomme, behandles på samme måde som en mandlig 
arbejdstagers fravær pga. uarbejdsdygtighed af samme varighed.230 Hvis dette er tilfældet, foreligger 
der ingen forskelsbehandling på grundlag af køn.231 

EU-Domstolen fastslog således, at sygefravær efter barselsorloven, hvor en kvinde ikke længere er 
gravid, kan derfor som udgangspunkt medregnes i begrundelsen for en afskedigelse på samme måde 
som en mands fravær pga. uarbejdsdygtighed i samme periode,232 da sygefraværet er omfattet af de 
almindelige bestemmelser. 

3.5.4.1.1 Danske domstoles fortolkning af sygdom efter endt barsel 

EU-Domstolens afgørelse i Brown-dommen233 har efterfølgende dannet præcedens for andre 
afgørelser af samme karakter, bl.a. Højesterets dom U.2000.2249 H. 

U.2000.2249 H drejede sig om en gravid kvindelig arbejdstager, der var sygemeldt pga. 
bækkenløsning i 133 dage op til hendes fødsel. Kvinden var fortsat uarbejdsdygtig efter endt 
barselsorlov i 23 dage, hvorefter hun blev afskediget under henvisning til den lange fraværsperiode 
og den omstændighed, at hun af helbredsmæssige grunde næppe ville være i stand til at passe sit 
arbejde, på en tilfredsstillende måde. Sagen blev i 1. instans behandlet ved Sø- og Handelsretten. 
Under Sø- og Handelsrettens behandling af sagen, fremlagde domstolen et præjudicielt spørgsmål for 
EU-Domstolen234 med sag C-400/95 (herefter: Larsson-dommen) om fortolkningen af 
ligebehandlingsprincippet i det daværende ligebehandlingsdirektiv.235 Her fastslog EU-Domstolen, 
at der ud fra direktivets ligebehandlingsprincip ikke var grundlag for at sondre mellem sygdomme, 
som er forårsaget af graviditet eller fødsel, og andre sygdomme.236 

Kun ét år efter fastslog EU-Domstolen med Brown-dommen dog det modsatte. EU-Domstolen fraveg 
altså i Brown-dommen standpunktet om en snævrere opfattelse af direktivets bestemmelser, som EU-
Domstolen ellers udledte ved Larsson-dommen. Sø- og Handelsretten bemærkede derfor, at der var 
risiko for vanskeligheder i den praktiske retsanvendelse i uoverensstemmelse med national ret og EU-
                                                
226 C-394/96. pr. 25 og 27-28 
227 Sygdomstilstande (medicinsk og lægefagligt begrundet) 
228 C-179/88 
229 Ibid pr. 16 og 17 
230 C-394/96. pr. 26 
231 Ibid 
232 Ibid pr. 27 
233 Ibid 
234 Dengang EF-Domstolen 
235 Direktiv 76/207 
236 C-400/95. pr. 16 
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Domstolen, eftersom Brown-dommens forståelse af direktivet fremkom så kort tid efter afsigelsen af 
Larsson-dommen.237 

Brown-dommen blev afgjort inden Sø- og Handelsrettens afgørelse, hvorfor Sø- og Handelsretten i 
stedet lagde Brown-dommen til grund i sin afgørelse. Sø- og Handelsretten fandt således, at 
arbejdsgiveren kun var berettiget til at medtælle de 23 dages fravær efter endt barselsorlov i 
begrundelsen for opsigelsen, da de resterende 133 dage var omfattet af ligebehandlingsprincippet.238 
Arbejdsgiveren havde dog medregnet de 133 dage i begrundelse for afskedigelsen, hvilket både 
omfattede sygefravær under barselsorlov samt sygefravær fra graviditetens indtræden til begyndelsen 
af barselsorloven. Afskedigelsen var derfor i strid med LBL § 9. Højesteret stadfæstede dommen med 
samme begrundelse som Sø- og Handelsrettens. 

Højesteret fastslog således ved afgørelsen af U.2000.2249 H, at fravær under barselsorlov imidlertid 
ikke må tages i betragtning som begrundelse for en senere afskedigelse.239 Ligeledes fastslog 
Højesteret ud fra forståelsen af Brown-dommen, at graviditetsbetinget fravær i perioden fra 
graviditetens indtræden til begyndelsen af barselsorloven heller ikke må tages i betragtning som 
begrundelse for en afskedigelse.240 

Af ovenstående afsnit udledes, at Brown-dommen fra 1998 har været principiel. Dommen danner 
således stadig præcedens ift. at en kvindelig arbejdstaber med graviditetsbetinget sygefravær er 
beskyttet af ligebehandlingsprincippet. 

3.5.4.1.2 Fortolkning i relation til 120-dages-reglen 
Dette afsnit har til formål at analysere fortolkningen af 120-dages-reglen i relation til 
graviditetsbetinget sygdom efter endt barsel.  

Der må på baggrund af Brown-dommen antages et udgangspunkt om, at sygefravær, som følge af 
graviditet eller fødsel, og som indtræder efter afslutningen af barselsorloven, er omfattet af de 
almindelige bestemmelser om sygefravær. Det kan dog diskuteres, hvorvidt dette udgangspunkt evt. 
vil kunne modificeres, såfremt der er tale om sygefravær, der direkte kan henføres til graviditeten 
eller fødslen. Afgørelsen må antages at bero på en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om 
graviditetsbetinget sygdom, eller om der blot er tale om en patologisk tilstand, som kan ligestilles 
med en mandlig arbejdstagers fravær pga. uarbejdsdygtighed. 

Der kan her argumenteres for, at såfremt der er tale om fx bækkenløsning under en graviditet, som 
fortsat gør kvinden uarbejdsdygtig efter endt barselsorlov, da vil der være tale om forskelsbehandling 
pga. af køn, såfremt arbejdsgiveren medregner disse sygedage i 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 
En sådan patologisk tilstand vil ubestridt ikke kunne behandles på samme måde som en mandlig 
arbejdstagers fravær, da bækkenløsning er en kønsbetinget sygdom.241 Det kan dog ikke udelukkes, 
at bækkenløsning og andre fysiske sygdomstilstande, som opstår på grund af en graviditet og som er 

                                                
237 C-400/95. s. 2783-2784 
238 U.2000.2249 H s. 2253 
239 Ibid s. 2256 
240 Ibid 
241 Ibid og C-179/88. pr. 18 
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kønsbetingede, ikke alligevel vil kunne medregnes i de 120 dage, jf. FUL § 5, stk. 2. Spørgsmålet er 
dog uafklaret i praksis, men det bemærkes, at disse sygdomme kun er relateret til kvinden og dermed 
kønsbetingede, hvorfor det derfor vil kunne udgøre direkte forskelsbehandling iht. 
ligebehandlingsprincippet. 

Hvis der derimod er tale om fx fødselsdepression, som forårsages af fødslen, kan det diskuteres, 
hvorvidt der er tale om en kønsbetinget sygdom, da en fødselsdepression i øvrigt både kan ramme 
mænd og kvinder. Det er her afgørende, at der ikke må ske forskelsbehandling pga. køn ift. om 
sygefravær af denne karakter kan medregnes i 120-dages-reglen. Der er endnu ikke i retspraksis taget 
stilling til lige nøjagtig disse omstændigheder, men det må på baggrund af ligebehandlingsprincippet 
antages at både kvinders og mænds fødselsdepression skal behandles på samme måde.  

Herefter må det antages, at en fødselsdepression kan henføres direkte til en fødsel, og derfor er 
graviditetsbetinget sygefravær, hvorfor det må antages at både kvinders og mænds sygefravær som 
følge heraf, formentlig ikke vil kunne medregnes i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, 
stk. 2. 

Forestillingen om at udgangspunktet evt. vil kunne modificeres, såfremt der er tale om sygefravær, 
der reelt kan henføres direkte til graviditeten eller fødslen, kan efter vores opfattelse udledes af 
Højesterets dom U.2012.1782 H - også behandlet i scenarie 1. Her fastslog Højesteret, at en opsigelse, 
begrundet i et sygefravær, der var begrundet i graviditet, som arbejdsgiveren i øvrigt ikke var bekendt 
med, var i strid med LBL § 9, da opsigelsen ikke blev trukket tilbage efter at arbejdsgiveren blev 
bekendt med samme. Højesteret fandt altså, at LBL § 9 efter sit formål beskytter arbejdstageren mod 
afskedigelse på grund af sygefravær, der skyldes graviditet.242 Dette må antages at gælde uanset, at 
U.2012.1782 H omhandlede en kvindelig arbejdstager, der blev afskediget grundet graviditetsbetinget 
sygefravær mens hun var gravid. Det kan herefter ud fra en fortolkning af Højesterets afgørelse 
udledes, at LBL § 9 beskytter arbejdstageren mod afskedigelse pga. graviditetsbetinget sygefravær - 
uanset hvornår - blot der er tale om graviditetsbetinget sygefravær. Dommen kan derfor fortolkes på 
den måde, at LBL § 9 også beskytter arbejdstageren mod afskedigelse pga. af sygefravær efter endt 
barselsorlov, som reelt kan henføres til graviditeten, herunder graviditetsbetinget sygefravær. Der kan 
derfor argumenteres for, at sygefravær som følge heraf ikke ville kunne medtælles i de 120 dage efter 
120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

Ud fra Brown-dommen kan der således antages et udgangspunkt om, at sygefravær som følge af 
graviditet eller fødsel, som indtræder efter afslutningen af barselsorloven, er omfattet af de 
almindelige bestemmelser om sygefravær. Derfor kan disse sygefraværsdage som udgangspunkt 
medtælles i de 120 dage. 

Dette udgangspunkt må dog formentlig kunne modificeres i de situationer, hvor sygefraværet reelt 
kan henføres til graviditeten, herunder at der er tale om et graviditetsbetinget sygefravær, jf. 
U.2012.1782 H. Sygefravær som følge heraf ville derfor antages, ikke at kunne medtælles i de 120 
dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 
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3.5.4.2 Delkonklusion på scenarie 4 - Kvinder med sygdom efter endt barsel 

På baggrund af ovenstående analyse af Brown-dommen og U.2000.2249 H må det lægges til grund, 
at graviditetsbetinget sygefravær efter endt barsel, som udgangspunkt kan indgå ved optælling af de 
120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

Hvorvidt dette udgangspunkt også er gældende, såfremt der er tale om sygefravær - der direkte kan 
henføres til graviditeten eller fødslen - er dog i praksis uafklaret, da domstolene ikke konkret har taget 
stilling hertil. Det vurderes dog på baggrund af en fortolkning af Højesterets dom U.2012.1782 H, at 
udgangspunktet i Brown-dommen og U.2000.2249 H formentlig vil kunne modificeres i situationer, 
hvor den efterfølgende pågældende sygdom reelt udspringer af og kan henføres til graviditeten. Dette 
begrundes med, at LBL § 9 beskytter kvindelige arbejdstagere mod afskedigelse grundet sygefravær, 
der skyldes graviditet.243 Sygefravær som følge heraf ville derfor antages ikke at kunne medtælles i 
de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

3.6 Juridisk delkonklusion 
Formålet med den juridiske analyse var at analysere, hvordan 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2 
spiller sammen med de EU-retlige beskyttelsesregler på ligebehandlingsområdet. Helt konkret, blev 
det undersøgt, hvilke sygedage der kan medtælles i de 120 dage i tilfælde af, at en kvindelig 
arbejdstager har sygefravær pga. graviditet. 

Samspillet mellem de EU-retlige beskyttelsesregler på ligebehandlingsområdet og 120-dages-reglen 
er helt konkret blevet analyseret med udgangspunkt i LBL § 9, som er implementeret i dansk ret på 
baggrund af ligebehandlings- og graviditetsdirektivet. LBL § 9 beskytter en arbejdstager ved, at en 
opsigelse ikke må begrundes i graviditet, barsel eller adoption. Beskyttelsen i LBL § 9 er nært 
forbundet med bevisbyrdereglerne i LBL § 16, stk. 4 og LBL § 16 a, om hhv. omvendt- og delt 
bevisbyrde. 

Den danske 120-dages-regel giver arbejdsgivere muligheden for at opsige arbejdstagere med forkortet 
varsel, såfremt en arbejdstager har været syg med løn i 120 dage i løbet af 12 måneder. 120-dages-
reglen, jf. FUL § 5, stk. 2 kan anvendes, hvis en arbejdstager er funktionæransat og skriftligt i sin 
ansættelseskontrakt har indgået en aftale om, at 120-dages-reglen gør sig gældende. 

Analysen tog udgangspunkt i fire opstillede scenarier af kvinders graviditet, herunder 1) gravide 
kvinder, 2) kvinder i fertilitetsbehandling, 3) kvinder, der gennemgår abort og 4) kvinder med sygdom 
efter endt barsel. Scenarierne belyste samspillet mellem 120-dages-reglen og 
afskedigelsesbeskyttelsen i LBL § 9 ved at analysere gældende retspraksis på området. Hertil blev 
det konkluderet, hvilke sygefraværsdage der kan medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. 
FUL § 5, stk. 2 under hvert scenarie, såfremt kvindens sygefravær er graviditetsbetinget. 
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I scenarie 1 om gravide kvinder blev det konkluderet, at der foreligger en sammenhæng mellem LBL 
§ 9 og 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2, navnlig at en arbejdsgiver ikke er berettiget til at medtælle 
graviditetsbetingede sygefraværsdage i de 120 dage, eftersom dette er i strid med LBL § 9. 

I scenarie 2 om kvinder i fertilitetsbehandling blev det først og fremmest konkluderet, at en kvinde i 
fertilitetsbehandling er omfattet af LBL § 9. Hertil blev det konkluderet, at sygefravær i 
udredningsfasen kan indgå ved optælling af de 120 dage efter 120-dages-reglen. Spørgsmålet om 
hvornår beskyttelsen i LBL § 9 indtræder er i praksis ikke konkret afklaret. En hormonbehandling må 
ud fra egen vurdering være startskuddet på et fertilitetsbehandlingsforløb. Alt sygefravær som følge 
af fertilitetsbehandling, der opstår fra påbegyndelsen af hormonbehandling, antages derfor ikke at 
kunne medregnes i de 120 dage efter 120-dages-reglen. Slutteligt blev det konkluderet, at sygefravær, 
der opstår som følge af fertilitetsbehandling i perioderne mellem de tre behandlingsforsøg, ikke kan 
medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. Det afgørende er dog, at 
sygefraværet er som følge af fertilitetsbehandlingen, da en kvindelig arbejdstager her er beskyttet 
mod opsigelse, jf. LBL § 9. 

I scenarie 3 om kvinder, der gennemgår abort, blev det konkluderet, at sygefravær i tæt tidsmæssig 
sammenhæng med en abort - uanset om sygefraværet er af fysisk eller psykisk karakter - ikke kan 
medregnes med i de 120 dage efter 120-dages-reglen, da der her er tale om graviditetsbetinget 
sygefravær. Ligeledes blev det konkluderet at specifikt sygefravær, som følge af en kirurgisk 
nødvendig abort, grundet graviditet uden for livmoderen, ikke kan medtælles i de 120 dage efter 120-
dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

I scenarie 4 om kvinder med sygdom efter endt barsel blev det konkluderet, at graviditetsbetinget 
sygefravær efter endt barsel som udgangspunkt kan indgå ved optælling af de 120 dage efter 120-
dages-reglen. Spørgsmålet om hvorvidt dette udgangspunkt også er gældende, såfremt der er tale om 
sygefravær, der direkte kan henføres til graviditeten eller fødslen, er i praksis ikke konkret afklaret. 
Det blev dog vurderet, at udgangspunktet må siges at kunne modificeres i situationer, hvor den 
efterfølgende pågældende sygdom reelt udspringer og kan henføres til graviditeten. Sygefravær som 
følge heraf antages derfor ikke at kunne medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, 
stk. 2. 

På baggrund af en analyse af de fire scenarier konkluderes det således, at ligebehandlingsprincippet, 
som er implementeret i LBL § 9, har gennemslagskraft og går forud for 120-dages-reglen.  

Graviditetsbetingede sygefraværsdage, der reelt udspringer og kan henføres til graviditet, fødsel, 
fertilitetsbehandling eller abort, kan ikke medtælles ved optællingen af de 120 dage efter 120-dages-
reglen, jf. FUL § 5, stk. 2.  
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Kapitel 4 - Økonomisk analyse 

4.1 Indledning 
Den økonomiske analyse har til formål at analysere problemstillingen om, hvordan balancen mellem 
familie- og arbejdsliv påvirker kvinders positionering på arbejdsmarkedet. Herunder, hvordan 
påvirker kvinders barselsfravær deres muligheder for at opnå ligeløn og ledelsesposter. 

Først og fremmest kortlægges det danske arbejdsmarked, herunder belyses, hvordan mænd og kvinder 
fordeler sig på hhv. sektorer, brancher og arbejdsfunktioner. Hertil kortlægges lønforskellen mellem 
mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. 

Herefter foretages der en undersøgelse af kvinders positionering på arbejdsmarkedet. Særligt 
analyseres årsager til, hvorfor der er flest kvinder i den offentlige sektor og hvordan balancen mellem 
familie- og arbejdsliv påvirker kvindernes placering på arbejdsmarkedet. 

Ligeledes analyseres, hvilken betydningen af kvinders barselsfravær for kønsligestillingen på 
arbejdsmarkedet. Herunder undersøges det, hvorledes de traditionelle kønsroller er med til at forme 
den ulige fordeling af orlov, samt hvordan skævvridning bevirker løngabet. 

Herefter foretages der en analyse af de relevante økonomiske teorier til at forklare, hvorfor der er 
relativt flere mandlige end kvindelige ledere, samt hvorfor der foreligger et løngab mellem mænd og 
kvinder. Herunder undersøges det, om den skæve orlovsfordeling mellem mænd og kvinder er en 
medvirkende årsag hertil. 

Sidst i analysen fokuseres der på kvinder i topledelsen; hvor topledelsen defineres som den lille kreds 
af personer i en virksomhed eller i den offentlig sektor (f.eks. i en institution, organisation, kommune, 
region) som har det øverste ledelsesansvar. Helt konkret analyseres det markante mindretal af kvinder 
i topledelsen. Derefter analyseres det signifikante løngab, der eksisterer mellem mænd og kvinder i 
topledelsen. Slutteligt foretages en diskussion og perspektivering af den økonomiske analyse. 

4.2 Det kønsopdelte arbejdsmarked 
I følgende afsnit redegøres der for, hvordan mænd og kvinder fordeler sig på det danske 
arbejdsmarked med udgangspunkt i statistikker fra Danmarks Statistik. Danmark har den højeste grad 
af kønsopdeling i EU,244 og især det danske arbejdsmarked bærer præg heraf. Kønsopdelingen 
manifesterer sig både horisontalt og vertikalt. Den horisontale kønsopdeling viser sig ved, at mænd 
og kvinder arbejder i forskellige sektorer og brancher. Den vertikale kønsopdeling viser sig derimod 
ved, at mænd og kvinder varetager forskellige arbejdsfunktioner, og dermed befinder sig forskellige 
steder i hierarkiet i de enkelte virksomheder, brancher og sektorer. 

                                                
244 Udsen. 2002. s. 9 



 
55 

4.2.1 Horisontal kønsopdeling 

4.2.1.1 Kønsopdelingen på tværs af sektorer 

Nedenstående figur 1 beskriver fordelingen af hhv. mænd og kvinder i alderen 25-64 år fordelt på 
sektorerne: stat, regional, kommunal og privat. Staten, regionerne og kommunen hører til den 
offentlige sektor. 

Figur 1 

 

Figuren viser, at der er en klar kønsforskel mellem sektorerne. Mens de kvindelige beskæftigede 
fordeler sig næsten ligeligt på hhv. den offentlige- og private sektor, så arbejder 81% af de mandlige 
beskæftigede i den private sektor. Kvinderne er især overrepræsenterede i kommunerne, hvor 
kvindeandelen relativt er næsten fire gange større end mænds (9% ctr. 34%). Andelen af mænd og 
kvinder er derimod den samme i staten (8% og 9%). Siden opgørelsen gælder for nogenlunde samme 
antal mænd og kvinder (1.070.148 mænd og 1.004.661 kvinder), kan det derfor af figur 1 udledes, at 
mænd dominerer den private sektor, mens kvinder dominerer den offentlige sektor. 

4.2.1.2 Kvinde- og mandsdominerede fag 

I dette afsnit klarlægges, hvordan de beskæftigede er fordelt i forhold til andelen af mænd og kvinder 
i det fag, hvor de er beskæftiget.  

Tabel 1 nedenfor angiver beskæftigede personer i forskellige typer jobs, opdelt i forskellige grader af 
jobtyper fra stærkt mandsdominerede til stærkt kvindedominerede jobs. 
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Tabel 1 

 
 
Tabel 1 ovenfor blev udgivet i 2016 på basis af tal fra 2013. Det er de nyeste og eneste tilgængelige 
tal, der viser den type fordeling. Der er ikke fundet data der viser, at der er sket en markant udvikling 
i tallene mellem 2013 og 2021.  

Af tabel 1 udledes det, at der er en nogenlunde jævn fordeling af arbejdsstyrken blandt de forskellige 
typer af kvinde- og mandsdominerede jobs (kolonnen: Alle), dog med lidt færre beskæftiget i de hhv. 
stærkt mandsdominerede og de stærkt kvindedominerede jobs, nemlig hhv. 15,9% og 14,6% af hele 
arbejdsstyrken. Præcist 1/3 af hele arbejdsstyrken (18,4%+14,6% = 33%), men over 50% af kvinderne 
(27,4%+25,4% = 52,8%) er beskæftiget i kvindedominerede og stærkt kvindedominerede job. Samme 
tendens gør sig gældende for mændene; for mænd er det endda ca. 59% (27,4%+31,5% = 58,9%), 
som er beskæftiget i mandsdominerede og stærkt mandsdominerede job, og de jobs udgør godt 38% 
(38,7%; summen af 15,9+22,8) af alle de opgjorte jobs.  

Det kan af tabel 1 ovenfor ligeledes udledes, at 28,3% af de beskæftigede i 2013 var ansat i 
kønsblandede fag. Der er ikke nævneværdige forskelle mellem andelen af mænd og kvinder, der 
arbejder i de kønsblandede fag (27,1% (svarende til ca. 296.500 mænd) og 29,5% (svarende til ca. 
285.000 kvinder) beregnet fra tallene i tabel 1). De fremhævede tal med grøn cirkel viser, at det for 
både mænd og kvinder kun er ca. 25-30% af arbejdsstyrken (henholdsvis 31,5% og 27,4%), der 
arbejder i fag, hvor deres eget køn dominerer, mens der er få, der arbejder i fag, hvor det andet køn 
stærkt dominerer (4,4% og 3,9%).  

Tabel 2 nedenfor angiver brancher, der betragtes som kvindefag. 
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Tabel 2 

 

Af tabel 2 kan det udledes, at brancher og jobs som dagplejemødre, samt sundhedspleje og 
sygeplejerske (markeret med grønne cirkler i tabellen) er stærkt kvindedominerede fag, hvor over 
90% af de beskæftigede udgør kvinder. Disse jobs er alle inden for omsorgs- og sundhedsområdet. 
Yderligere er det jobs i daginstitutioner, skoler og fritidshjem, som anses for kvindedominerede fag. 
Tabellen viser også, at kvinder dominerer både arbejdsformidlingskontorer og jobtyper som 
henregnes som ”Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold”, således udgør andelen af 
kvinder tæt ved 75% i disse brancher. De nævnte brancher og den type stillinger, hvor kvinder 
dominerer, er hovedsageligt inden for den offentlig sektor, hvilket også hænger sammen med 
kønsopdelingen på sektorer, hvor flest kvinder er beskæftigede. Ligeledes udgør brancher som 
detailhandel og frisører kvindedominerede fag. 

Den horisontale kønsopdeling viser sig derfor ved, at kvinder hovedsageligt dominerer den offentlige 
sektor, mens størstedelen af mænd er beskæftiget i den private sektor. Ligeledes viser kønsopdelingen 
sig ved, at der er flest mænd og kvinder i deres repræsentative kønsdominerede brancher. 

4.2.2 Vertikal kønsopdeling 

4.2.2.1 Kønsopdelingen i ledelsesarbejde  

Fordelingen af de forskellige arbejdsfunktioner på arbejdsmarkedet tager udgangspunkt i DISCO-
kodens 1. ciffer,245 som opdeler kvinder og mænd i fem niveauer: 

                                                
245 DISCO er den danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard. Classification of Occupations, ISCO, 
som udarbejdes af International Labour Organisation, ILO. 
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Følgende afsnit vil udelukkende se på fordelingen af mænd og kvinder på niveau 1: Ledelsesarbejde. 

Figur 2 

 

Følges udviklingen af ledelsesarbejde kan det af figur 2 ovenfor udledes, at antallet af personer ansat 
i ledelsesarbejde generelt er steget med 26,1% fra 46.971 i 2010 til 59.239 i 2017. Således er både 
antallet af kvindelige og mandlige ledere altså steget i denne periode. Af figur 2 udledes det dog at 
mænd generelt dominerer ledelsesarbejde. 

4.2.2.2 Kønsopdelingen i ledelsesarbejde fordelt på sektorer 

Foretages der en sammenligning af fordelingen af mænd og kvinder på sektorerne ved ledelsesarbejde 
kan det ud fra tabel 3 nedenfor udledes, at det er mænd, der er på toppen af stillingshierarkiet i begge 
sektorer. 

Tabel 3 
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Af tabel 3 ses det, at det totale antal ledere generelt er højere i den private sektor end i det offentlige. 
I den private sektor udgør 81% af lederne mænd, mens de udgør 56% i den offentlige sektor (fremgår 
indirekte af tabel 3). I 2017 var der i alt 12.155 ledere i den offentlige sektor, mens der derimod var 
47.124 ledere i alt i den private sektor. Af tabel 3 fremgår det indirekte, at andelen af kvindelige 
ledere i den private sektor er steget fra 14,9% (5.481 kvindelige ledere) i 2010 til 19,0% (8.943 
kvindelige ledere) i 2017, mens andelen af kvindelige ledere i samme periode er steget fra 34,5% 
(3.560 kvinder) til 43,7% (5.290 kvinder) i den offentlige sektor. Andelen af kvindelige ledere er 
dermed steget jævnt med 0,6-2% pr. år i den offentlige sektor henover perioden, mens stigningen i 
den private sektor kun har været på 0,3-0,8% pr. år. Selvom der i antal er mange flere kvinder, der er 
ledere i den private sektor end i den offentlige sektor, kan det dermed af tabellen udledes, at kvinderne 
begynder at hale ind på mændene i den offentlige sektor, mens kvindelige ledere i den private sektor 
kun langsomt vinder terræn og stadig halter langt efter mændene med kun ca. 1 kvindelig leder for 
ca. hver 4. mand. 

Ved nærmere undersøgelse af kategorien: ledelsesarbejde, kan det af tabel 4 nedenfor udledes, at det 
især er indenfor den øverste ledelse (herefter: topledelsen), hvor differencen mellem antallet af 
beskæftigelse fordelt mellem mænd og kvinder er størst. Jo højere ledelsesniveau, desto lavere er 
andelen af kvindelige ledere. 

Tabel 4 

 

Det udledes af ovenstående tabel 4, at andelen af kvinder i topledelsen i den offentlige sektor udgør 
30,8% i 2017, mens kvinderne næsten udgør halvdelen af alle hhv. ledere og mellemledere. Samme 
tendens ses i den private sektor, men hvor andelen af kvindelige ledere på alle tre niveauer er markant 
lavere. Her udgør topledelsen 12,3% kvinder, mens ca. ¼ kvinder udgør ledere og mellemledere. For 
mændene forholder det sig dog modsat, da andelen af mandlige ledere er større desto højere 
ledelsesniveau (fremgår indirekte af tabel 4). Dette gælder både i den offentlige og private sektor, 
hvor andelen af mænd udgør hhv. 69,2% og 87,7% af topledelsen. 

Det kan derfor fra tabel 3 og 4 udledes, at det hovedsageligt er i den private sektor, hvor der foreligger 
en skævvridning af kønsfordelingen i ledelsesarbejde. Særligt er det i topledelsen, hvor der er størst 
forskel på antallet af mænd og kvinder. 
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4.3 Lønforskelle mellem mænd og kvinder 
Dette afsnit har til formål at belyse løn som begreb for at give et indblik i, hvorfor der kan forekomme 
lønforskelle mellem mænd og kvinder. Ligeledes redegøres for den nuværende lønforskel mellem 
mænd og kvinder i Danmark. 

4.3.1 Lønbegreber 
Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at løn ikke nødvendigvis er et entydigt begreb.246 Løn 
kan opdeles i hhv. kontanter og naturalier, hvor naturalier eksempelvis kan være personalegoder. I 
løn indgår arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger, eksempelvis forsikrings- eller pensionsordninger. 
Løn består således af betalinger fra arbejdsgiveren til arbejdstageren, også når dette er betalinger 
bestående af tillæg og bonusser. Jubilæumsgratialer, fratrædelses- og dagpengegodtgørelse er dog 
ikke løn.247 

De to primære lønbegreber i Danmark er hhv. 1) den standardberegnet timefortjeneste, 2) fortjeneste 
pr. præsteret time.248 

Den standardberegnede timefortjeneste beskriver den aftalte løn, herunder hvad arbejdstageren 
modtager i løn pr. time for det arbejde, som er aftalt med arbejdsgiveren. Beløbet er som hovedregel 
uafhængigt af, hvor mange sygedage eller hvor mange dage, der sker overarbejde.249 Den 
standardberegnede timefortjeneste er således stort set upåvirket af omfanget af fravær og overarbejde, 
og udtrykker en genkendelig aftalt timeløn.250 

Fortjeneste pr. præsteret time omfatter løn for de timer, hvor man reelt udfører arbejde, eftersom der 
korrigeres for fravær ved dette udtryk. Lønnen pr. præsteret time er derfor ofte højere end den 
standardberegnede timefortjeneste.251 Begrebet udtrykker arbejdsgiverens timeløns-betaling i 
gennemsnit.252 Lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret time tager højde for de underliggende løn- og 
ansættelsesvilkår, og er et udtryk for timefortjenesten for reelt udført arbejde, samt arbejdsgiverens 
omkostninger ved arbejdstagerens arbejde på en time ekskl. øvrige arbejdsomkostninger. Begrebet 
afspejler således forskellen i omfanget og betalingen af overarbejde og fravær, herunder retten til at 
få betalt barselsfravær.253  

Den standardberegnede timefortjeneste omfatter således den timeløn, som arbejdsgiver betaler til 
arbejdstager, selvom der reelt ikke er udført arbejde i de timer. Fortjenesten pr. præsteret time omfatter 
derimod udelukkende de timer, hvor der reelt er udført arbejde, dvs. at de betalte fraværs-, ferie- og 
søgnehelligdagstimer fratrækkes.254  

                                                
246 Deding & Holt. 2010. s. 64 
247 DST. 2011. s. 12 
248 Søndergaard. 2015. s. 5 
249 DST. 2021. s. 1  
250 Søndergaard. 2015. s. 5 
251 Ibsen & Stamhus. 2016. s. 162 
252 DST. 2011. s. 27 
253 Lønkommissionen. 2010. s. 6-7 
254 DST. 2011. s. 19 
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I henhold til ovenstående begreber er det af de faglige organisationer argumenteret, at benyttelse af 
lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret time ved sammenligning af løn på tværs af køn, vil tilgodese 
mændene.255 Dette begrundes med, at der ved begrebet ikke tages højde for forskellen mellem fravær 
på tværs af køn, hvilket er et problem eftersom kvinder i gennemsnit har et højere fravær end mænd, 
uanset sektor.256 Dette kan udledes af nedenstående figur 3. 

Figur 3 

 

Figur 3 ovenfor viser at kvinder har en højere fraværsprocent, både hvad angår egen sygdom, børns 
sygdom og barsels- og adoptionsorlov. Den største forskel i fraværsprocent ses ved sidstnævnte med 
2,4 procentpoint, hvilket svarer til, at kvinder har knap 6 gange så meget fravær som mænd. 

Eftersom kvinder generelt har et højere fravær257 vil udregninger af fortjeneste pr. præsteret time 
dermed hæve kvinders timeløn kunstigt, hvilket resulterer i, at den udmålte lønforskel mellem kvinder 
og mænd ser mindre ud, end den reelt er.258 

Arbejdsmarkedet er dog udviklet således, at de fleste lønmodtagere får lønkompensation for fravær, 
eksempelvis barselsfravær.259 For at illustrere hvor markant forskel, der kan være på fortjeneste pr. 
præsteret time contra den standardberegnede timefortjeneste (pr. betalt time), gives følgende 
eksempel med en fastlønnet arbejdstager (A), der går på barsel.260 

                                                
255 Det Nationale Ligelønsnetværk. 2012. s. 11 
256 Beskæftigelsesministeriet. 2020. s. 14 
257 Ibid 
258 Det Nationale Ligelønsnetværk. 2012. s. 11 
259 Deding & Holt. 2010. s. 70 
260 DST. 2011. s. 24 
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Af ovenstående eksempel kan det udledes, at et højt fravær (som barselsfravær) foranlediger, at der 
er færre præsterede arbejdstimer, hvilket øger forskellen på fortjenesten pr. præsteret time og den 
standardberegnede timefortjeneste.  

Det er således misvisende at benytte lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret time, hvis løngabet mellem 
kvinder og mænd skal belyses, hvorfor begrebet standardberegnet timefortjeneste i stedet anvendes i 
afhandlingen.261  

4.3.2 Løngabet mellem kvinder og mænd 
Følgende afsnit har til formål at redegøre for det generelle løngab mellem mænd og kvinder. Løngabet 
beskriver den procentvise forskel på mænd og kvinders gennemsnitsløn.262 Et løngab på eksempelvis 
20% betyder, at kvinder i gennemsnit tjener 20% mindre pr. time end mænd. Løngabet angiver således 
forskellen mellem mænd og kvinders løn set i forhold til mænds løn.263 

Tabel 5 nedenfor angiver løngabets udvikling fra 2011 til 2019, og udtrykker forskellen i bruttoløn 
ud fra den standardberegnede timefortjeneste. 

Tabel 5 

 

Tabel 5 viser at løngabet mellem mænd og kvinder er blevet mindre siden 2011. Løngabet viser sig 
dog større, jo ældre de beskæftigede er. Tabellen viser at løngabet generelt er højest blandt mænd og 
kvinder mellem 40-59 år, og at dette løngab kun er faldet lidt fra 16,6-17,6 % til ca. 15% i perioden 
2011-2019 (tal fremhævet med lilla i tabellen). 
                                                
261 Deding & Wong. 2004. s. 5 
262 Ibid s. 4  
263 Deding & Holt. 2010. s. 13 
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4.4 Kvinders positionering på arbejdsmarkedet 
Efter at have klarlagt, hvordan mænd og kvinder fordeler sig på arbejdsmarkedet, har følgende afsnit 
til formål at analysere kvinders positionering på arbejdsmarkedet. Særligt vil der i afsnittet 
undersøges årsager til, hvorfor der er flest kvinder i den offentlige sektor, herunder hvordan balancen 
mellem familie- og arbejdsliv kan have betydning for, hvor på arbejdsmarkedet kvinderne placerer 
sig. I forlængelse heraf vil det undersøges, om kvinders placering på arbejdsmarkedet har en 
indflydelse på løngabet mellem mænd og kvinder. 

4.4.1 Balancen mellem familie- og arbejdsliv 
Når der ses på det kønsopdelte arbejdsmarked er arbejdslivet naturligvis i fokus. Ikke desto mindre 
har sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv betydning for kønsopdelingen på 
arbejdsmarkedet.264 

Det er ikke alle arbejdsfunktioner og brancher, hvor det er lige nemt at forene familie- og arbejdsliv. 
Balancen mellem familie- og arbejdsliv er ikke et entydigt begreb, men der foreligger en række 
indikatorer som definerer balancen. De indikatorer, som har betydning for balancen vedrører selve 
udførelsen af arbejdet, altså arbejdstiden, stressindikationer og fleksibilitet, såvel som evt. sociale 
goder, der er tilknyttet til de forskellige jobs og brancher.265 Sociale goder kan være alt fra fleksibel 
ferieplanlægning til adgang til frokost-kantine, eller fx mulighed for hjemmekontor og dermed 
mulighed for at arbejde noget af tiden hjemmefra. Betydningen af balancen mellem familie- og 
arbejdsliv påvirker kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked og medfører, at mænd og kvinder 
arbejder under forskellige vilkår.266  

Når de sociale goder sikres gennem overenskomster, som i dag forhandles mere og mere decentralt, 
vil det altså have betydning for kvinders valg af arbejde.267 Det kan dog altid diskuteres, hvor “frit” 
valget egentlig er for den enkelte, men alt andet lige må hver kvinde foretage nogle valg under de 
givne betingelser ift. arbejdsmarkedet.268 Hvis en kvinde ønsker at have mulighed for at varetage 
familielivet, så er det altså ikke ligegyldigt, hvor på arbejdsmarkedet hun bliver ansat og hvad hun 
arbejder med.269 Dette gælder ift. muligheden for fx at gå ned på deltid, fleksibel daglige arbejdstid, 
weekendarbejde, samt mulighederne for at have fuld løn under barsel. Ligeledes kan det være 
afgørende, om det vil være muligt for hende at vende tilbage til sin tidligere arbejdsstilling efter endt 
orlov.270 

                                                
264 Udsen. 2002. s. 14 
265 Ibid 
266 Ibid 
267 Ibid 
268 Ibid 
269 Ibid s. 15 
270 Ibid 
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4.4.1.1 Arbejdstid og fleksibilitet 

Dette afsnit har til formål at analysere kvinders arbejdstid og fleksibilitet i relation til tilfredsheden 
med balancen mellem familie- og arbejdsliv. Ses der på, hvad der påvirker balancen peger en 
undersøgelse271 på, at arbejdsugens længde er en helt væsentlig faktor. 

Det er tydeligt, at der er en sammenhæng mellem tilfredsheden og stressniveauet ift. hvor meget man 
arbejder, uanset køn. Både kvinder og mænd, der arbejder mere end 37 timer pr. uge, er generelt mere 
stressede og finder det stressende og vanskeligt, at få hverdagen til at hænge sammen, specielt hvis 
deres partner også arbejder over 37 timer om ugen.272  

Helt generelt forholder det sig sådan at, jo længere arbejdstid, jo højere tilbøjelighed til stress, hvilket 
fører til mindre tilfredshed med balancen mellem familie- og arbejdsliv.273 Den helt åbenlyse og 
naturlige forklaring på dette er, at flere arbejdstimer betyder flere timer væk fra hjemmet og 
familien.274,275 

Der er generelt en væsentlig forskel i beskæftigede mænds og kvinders faktiske arbejdstider (2018). 
Mænds daglige arbejdstid er ca. 5½ time, mens kvinders er ca. 4½ time på en gennemsnitlig ugedag 
svarende til hhv. 38 og 31½ time på en normal 37 timers arbejdsuge.276 Forskellen på mænd og 
kvinders arbejdstid er således næsten 7 timer om ugen, hvilket gør sig gældende, uanset alder og 
uddannelse, og hvorvidt der er børn i familien.277 Samme forskel viste sig i 2008, hvorfor udviklingen 
ligger stabilt.278 

Mulighed for fleksibilitet i arbejdstiden viser en positiv effekt på tilfredsheden med balancen mellem 
familie- og arbejdsliv. Yderligere er det også muligheden for selv at ændre arbejdstid, særligt når 
dette er muligt med kort varsel, samt muligheden for at arbejde hjemme og selv tilrettelægge 
arbejdstiden, der i høj grad øger tilfredsheden.279 Med større indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, 
vil der også være mulighed for mere fleksibilitet ved planlægning af fx ferier og fridage.280 Det er 
hertil fundet, at kvinders tilfredshed kan afhænge af deres partners brug af fleksibilitet. Kvinder 
benytter i høj grad fleksibiliteten til at indrette sig efter familien, mens mænd derimod i høj grad 
bruger fleksibiliteten til at arbejde over tid, hvilket påvirker kvinders tilfredshed negativt.281 

Nogle arbejdsgivere giver deres arbejdstagere personalegoder i form af mulighed for hjemmekontor 
med internetopkobling samt arbejdstelefon, som mange er til rådighed på - alle vågne timer i døgnet. 
Denne fleksibilitet skaber en mere sløret skillelinje mellem arbejde og fritid, herunder familieliv.282 
Ifølge Deding, Lausten & Andersen (2006) forventes det, at muligheden for at arbejde hjemme gør 

                                                
271 Deding, Lausten & Andersen. 2006. 
272 Ibid s. 83 
273 Ibid s. 31 
274 Ibid s. 8 
275 Bonke & Christensen. 2018. s. 42 
276 Ibid s. 27 
277 Ibid s. 28 
278 Ibid tabel 4.5 
279 Deding, Lausten & Andersen. 2006. s. 104 
280 Holt & Thaulow. 1996. s. 11 
281 Deding, Lausten & Andersen. 2006. s. 104 
282 Tüchsen, Bøggild, Burr & Villadsen. 2002. s. 4 
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det lettere at få hverdagen til at hænge sammen, dels fordi man sparer transporttiden og dels fordi 
man har mulighed for at være tættere på børnene, mens man arbejder.”283  

Deres undersøgelse284 viste, at jo mere hjemmearbejde, jo større er sandsynligheden for, at mænd er 
tilfredse med balancen mellem familie- og arbejdsliv. For kvinder derimod havde hjemmearbejde 
ingen signifikant betydning for tilfredsheden. Mænds tilfredshed kan herefter fortolkes som en ”spill-
over” effekt, forstået på den måde, at kvindens hjemmearbejde får mandens hverdag til at hænge 
bedre sammen.285 Det er i den sammenhæng interessant at undersøge de potentielle efterdønninger af 
Covid-19, hvor både mænd og kvinder i høj grad har været tvunget til arbejde hjemmefra. Hvilke 
konsekvenser, det har haft på tilfredsheden med balancen mellem familie- og arbejdsliv generelt set, 
er der dog ikke konkrete tal på endnu. (Med Covid-19 pandemien var der for mange samtidig 
hjemmeskoling af børnene, og børnehaver og vuggestuer var lukkede, hvorfor analysen er kompleks). 

Husligt arbejde påvirker i høj grad en persons stressniveau.286 Det er ved undersøgelse287 fundet, at 
især mængden af husligt arbejde er særlig afgørende. Husligt arbejde omfatter bl.a. indkøb, 
madlavning, oprydning, rengøring og børneomsorg.288 Jo mere husligt arbejde, der skal udføres, jo 
større er sandsynligheden for, at det føles stressende, at få hverdagen til at hænge sammen.289 Et 
højere stressniveau fører herefter til en mindre sandsynlighed for at være tilfreds med balancen 
mellem familie- og arbejdsliv.290 Der er dog en væsentlig forskel på mænd og kvinder. For mænd 
synes mængden af husligt arbejde, modsat for kvinden, ikke at have betydning for balancen mellem 
familie- og arbejdsliv.291 Denne forskel kan forklares med, at husarbejde er noget, som kvinder gør, 
”fordi de føler, de bør gøre det”, mens det for mænd er noget de gør, hvis de har tid.292 Husligt arbejde 
og stressniveauet kan derfor antages at hænge sammen med arbejdstiden. Fleksibilitet i arbejdstiden 
og muligheden for hjemmearbejde giver mere tid til det huslige arbejde, som bevirker et lavere 
stressniveau og mere tilfredshed med balancen mellem familie- og arbejdsliv.  

Tabel 6 nedenfor angiver mænd og kvinders arbejdstid. 
 
  

                                                
283 Deding, Lausten & Andersen. 2006. s. 104 
284 Ibid 
285 Ibid 
286 Ibid s. 101 
287 Ibid 
288 Bonke & Christensen. 2018. s. 35 
289 Deding, Lausten & Andersen. 2006. s. 8 
290 Ibid s. 98 
291 Ibid s. 8 
292 Ibid s. 101 ff. 
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Tabel 6 

 

Ses der på deltidsstillinger kontra fuldtidsstillinger på tværs af køn kan det af tabel 6 udledes, at der 
er tre gange så stor andel af kvinder, der er på deltid end mænd i aldersgruppen 30-54 år.293 Her 
arbejder 45% af kvinderne på deltid og blot 6% af mændene.294 En undersøgelse har vist, at for ca. 
51% af kvinderne på deltid (nedsat tid) er valget af personlige grunde, herunder at passe børn og få 
mere tid til familien.295 Tallene viser således, at flere kvinder er på deltid for at kunne varetage 
familien. 

Det kan fra ovenstående konkluderes, at kvinder i høj grad arbejder mindre på arbejdspladsen. 
Kvinder går således i mindre grad på kompromis med familielivet, og indretter i høj grad deres 
arbejdsliv og -tid efter at kunne opnå en tilfredshed med balancen mellem familie- og arbejdsliv. 

4.4.1.2 Kvinders valg af sektor 

Efter at have klarlagt, hvilke indikatorer, der er medvirkende til en tilfredshed i balancen mellem 
familie- og arbejdslivet, vil dette afsnit belyse nogle af de overvejelser, kvinder foretager sig om deres 
positionering på arbejdsmarkedet, herunder deres valg af sektor. 

I den offentlige sektor arbejder omkring 719.000 personer296, hvoraf mere end to tredjedele er 
kvinder, og knap en tredjedel er mænd.297 

Hvad angår arbejdsvilkår har den offentlige sektor ry for at have mere familievenlige arbejdsvilkår 
end i den private sektor.298 Holt og Thaulow (1996) definerer en familievenlig arbejdsplads som 
værende en arbejdsplads, hvor der tages hensyn til børnefamilier.299 Forfatterne sætter lighedstegn 
mellem forældrenes og børnenes behov, da det antages, at når forældrene har det godt og kan få 
hverdagen til at hænge sammen, så vil det smitte af på børnene. En familievenlig arbejdsplads er 
derfor en børnevenlig arbejdsplads.300 

Der er af Nielsen, Simonsen & Verner (2004) derfor fundet en tendens til, at kvinder især vælger at 
bevæge sig over i den offentlige sektor, når de bliver mødre eller har planer om at få børn pga. den 

                                                
293 Andersen, Pedersen & Skov. 2004. s. 15 
294 Deding, Lausten & Andersen. 2006. s. 28 
295 Andersen, Pedersen & Skov. 2004. s. 17 
296 Hansen. 2020. s. 1 
297 Madsen et. al. 2010. s. 9 
298 Nielsen, Simonsen & Verner. 2004. s. 725 
299 Holt & Thaulow. 1996. s. 28 
300 Ibid 
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forventede familievenlighed.301 Dette skyldes forventningen om, at de familievenlige arbejdsvilkår 
inkluderer muligheden for deltidsarbejde og fuld løn under barsel, som sikres gennem de kollektive 
overenskomster.302 Familievenlige arbejdspladser med sociale goder vil derfor oftest stå højt på 
mange kvinders ønskelister.303 Da arbejdstagere i den offentlige sektor er omfattet af en 
overenskomst,304 vil man altså være sikret nogle familievenlige arbejdsvilkår. 

I forhold til arbejdstiden adskiller sektorerne sig også på dette punkt. Mens arbejdstiden i den private 
sektor gennemsnitligt er 37 timer om ugen305, er den gennemsnitlige arbejdstid i den offentlige sektor 
35 timer om ugen.306 Alene denne lille forskel i arbejdstid gør den offentlige sektor mere attraktiv. 
Samtidig har den offentlige sektor oftere deltidsstillinger.307 Ved at gå ned på deltid er der flere timer 
til familien, samt som regel muligheder for at have fri fra arbejde i tide til at hente børnene fra 
børnehave og skole. Derudover kan det også være, at det i den offentlige sektor ikke er nødvendigt at 
argumentere for at man vil ned på deltid, fordi det anses som værende almindeligt. Dette accepteres 
derfor uden at der kræves yderligere forklaringer, da kulturen på arbejdspladsen er mere familievenlig 
som nævnt ovenfor.308 Muligheden for at gå ned på deltid giver kvinden bedre arbejdstider og kan 
samtidig medføre mere fleksibilitet, hvilket bidrager til en bedre tilfredsstillelse af balancen mellem 
familie- og arbejdsliv.309 

Det skal dog bemærkes, at det ikke er alle brancher i den offentlige sektor, som opfylder eller 
muliggør behovet for fleksibilitet. 310 Dette gælder eksempelvis i sundhedssektoren, hvor en stor andel 
af de ansatte er kvinder, som blev klarlagt i tabel 2 - kvindefag. I jobs, som sygeplejerske og 
sundhedspleje, der ellers anses som kvindefag, er der bredt set ikke mulighed for at arbejde hjemme, 
og som oftest er arbejdstiden ufleksibel med vagtplaner, weekend og evt. aften- og endda natarbejde 
samt faste mødetidspunkter. Det kan derfor ikke ensidigt udledes, at kvinders tilfredshed med 
balancen mellem familie- og arbejdsliv forbedres ved at vælge den offentlige sektor.311 Dog kan andre 
sociale goder, som sygeløn, løn under barsel, omsorgsdage mv. antages at opveje ulemper relateret 
til arbejdstiden og fleksibiliteten. 

Som påvist i tabel 1 beskæftiger en stor andel kvinder sig i fag, hvor kvinder i forvejen dominerer. 
Dét at kvinder bevæger sig over i den offentlige sektor, stemmer således overens med at kvinder i høj 
grad arbejder sammen med andre kvinder.312 
 

                                                
301 Nielsen, Simonsen & Verner. 2004. s. 722 
302 Udsen. 2002. s. 16 
303 Deding & Holt. 2010. s. 76 
304 Appel. 2020. s. 1 
305 Deding & Filges. 2009. s. 43 
306 Ibid 
307 Tüchsen, Bøggild, Burr & Villadsen. 2002. s. 4 
308 Holt, Geerdsen, Christinsen, Klitgaard & Lind. 2006. s. 191 ff. 
309 Deding, Lausten & Andersen. 2006. s. 77 
310 Ibid s. 31-32 
311 Ibid 
312 Udsen. 2002. s. 9 
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4.4.2 Lønnen i den offentlige sektor 

Beskrivelsen af kvinders tendens til at positionere sig i den offentlige sektor kan derfor være med til 
at forklare det eksisterende løngab mellem mænd og kvinder. 

Som nævnt er alle arbejdstagerne i den offentlige sektor omfattet af en overenskomst. Selvom disse 
overenskomster sikres gennem decentrale forhandlinger,313 er det dog ikke lige så decentralt som i 
den private sektor, hvor forhandlingerne af løn og sociale goder sker mellem arbejdsgiveren og 
arbejdstageren. I den offentlige sektor sker overenskomstforhandlinger og dermed lønforhandling ved 
lokale forhandlinger. I takt med at overenskomsterne forhandles mere decentralt, skal kvinderne selv 
“betale” i form af langsommere lønudvikling, når der dermed skal indføres sociale goder som 
sygeløn, løn under barsel, omsorgsdage mv. Dette betyder at indførelsen af sociale goder har en 
negativ effekt på det generelle lønniveau.314 

En analyse fra Danmarks Statistik viser, at lønnen er højest for lønmodtagere i den private sektor i 
lidt over halvdelen af de 20 største, klart afgrænsede jobfunktioner. Heriblandt er det jobfunktionerne 
sygeplejerske og omsorgsarbejde, som karakteriseres som kvindefag, hvor lønnen i den private sektor 
er højere.315 Som klarlagt ved figur 1 er det netop i den offentlige sektor, hvor den største andel af 
kvinder er beskæftigede. Allerede her kan den horisontale segregering derfor forklare lønforskellen 
mellem mænd og kvinder, da ca. 39% af lønforskellen skyldes forskellene i, hvordan kvinder og 
mænd fordeler sig over sektor og branche.316 

Generelt har alle lande en overrepræsentation af kvinder i den offentlige sektor ift. kvindernes andel 
af arbejdsstyrken. Dog er det ikke i alle lande, hvor den offentlige sektor ligger lønmæssigt lavere 
end den private sektor.317 I nogle lande er den offentlige sektor - i hvert fald den statslige sektor - 
lønførende. Dette er dog imidlertid de lande, hvor der er en relativt lille offentlig sektor.318 Men 
hvorfor er det så, at kvindefag i det offentlige giver en lavere løn til de beskæftigede? 

I den offentlige sektor skyldes dette bl.a., at der i nogle kvindefag er valgt at forhandle sig til flere 
goder (såsom flere årlige feriedage eller lavere antal arbejdstimer pr. uge) i stedet for højere løn i 
overenskomstforhandlinger.319  

Når der alene kigges på den offentlige sektor, er der ved nærmere undersøgelse af 
tjenestemandsreformen og lønhierarkiet, fundet en forklaring på de lave lønninger blandt kvinder og 
deres fag.320 Institut for Menneskerettigheder har i 2020 udgivet en ny undersøgelse321, der påviser 
hvordan tjenestemandsreformen i 1969 er med til at fastholde lønefterslæbet i kvindefag i det 
offentlige. 

                                                
313 Udsen. 2002. s. 16 
314 Ibid 
315 Wanscher. 2018. s. 1 
316 Nielsen, Törnfelt, Habes & Tofting. 2020. s. 5 
317 Udsen. 2002. s. 22 
318 Ibid 
319 Larsen, Verner & Mikkelsen. 2020. s. 7 
320 Jørgensen. 2010. s. 4 
321 Sørensen et. al. 2020. s. 24 
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Formålet med tjenestemandsreformen var at skabe et fleksibelt system i staten, hvor løn i det 
offentlige skulle gives ud fra objektive kriterier, som gav mulighed for justering i takt med 
udviklingen af samfundet. Dog erkendte folketingspolitikere eksplicit efter vedtagelsen, at 
indplaceringerne i hierarkiet ikke kunne begrundes objektivt, og at placeringerne var tænkt som 
midlertidige og skulle følge udviklingen i samfundet.322 Tjenestemandsreformen lagde grunden for 
lønhierarkiet mellem de offentlige fag, hvoraf de kvindedominerede fag generelt blev placeret lavt. 
323 Eksempelvis er sygeplejerskerne placeret i lønramme 15, mens politibetjente med samme ansvar 
og uddannelse er placeret i lønramme 21. Dette giver således en lønforskel i startlønnen på 18%,324 
hvilket over tid resulterer i summer, som sygeplejerskerne går glip af. 

Undersøgelsen325 viser, at akkurat det lønhierarki, der blev fremsat ved reformen, er uændret for langt 
de fleste faggrupper siden da. Der ses altså en sammenhæng mellem det historiske lønefterslæb for 
kvinder og lønhierarkiet på det offentlige område. Netop fordi der er flest kvinder i den offentlige 
sektor, hvor de fleste kønsdominerede fag befinder sig, medvirker lønhierakiet i 
tjenestemandsreformen således til det generelle løngab mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. 
Institut for Menneskerettigheder mener, at der bør gennemføres en statslig evaluering af 
tjenestemandsreformens konsekvenser og få rettet op på kvindefagenes lønefterslæb. Først herefter 
kan der sikres ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked.326 

4.5 Betydningen af kvinders barselsfravær 
I følgende afsnit undersøges betydningen af kvinders barselsfravær for kønsligestillingen på 
arbejdsmarkedet. Helt konkret undersøges det, hvorledes de traditionelle kønsroller er med til at 
forme den ulige fordeling af orlov, samt hvordan skævvridning bevirker løngabet. 

4.5.1 Fordelingen af barselsorlov 
Dette afsnit har til formål at belyse sammenhængen mellem forskellen i mænds og kvinders fravær 
på arbejdsmarkedet, hvad angår barselsorlov. 

Det er tidligere påvist i figur 3, at der foreligger en skæv orlovsfordeling mellem mænd og kvinder, 
samt at kvinder har en højere fraværsprocent fsva. egen sygdom, børns sygdom og barsels- og 
adoptionsorlov. Den største forskel i fraværsprocent ses ved sidstnævnte, hvor kvinder har knap 6 
gange så meget fravær som mænd. 

Figur 4 nedenfor angiver antallet af fraværsdage med modtagelse af barselsdagpenge i gennemsnit på 
tværs af køn, opgjort i hele dage, uanset uddannelse i hele Danmark.327 Tallene hidrører således fra 
dage, hvor der modtages barselsdagpenge. 
  

                                                
322 Sørensen. 2020. s. 114 
323 Christensen. 2020. s. 1 
324 Ibid 
325 Sørensen et. al. 2020. s. 24 
326 Ibid 
327 DST 2021. BARSEL04 
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Figur 4 

 

Figur 4 viser en ulige fordeling af barselsorlov. Fædre afholdte i 2019 gennemsnitligt 31,1 dages 
barsel, mens mødre i gennemsnit tog 235,7 dages barsel.328 Det ses dog, at fædre så småt begynder at 
tage mere barsel, hvilket også kan udledes af diagrammet, men det går ikke hurtigt.329 I 2021 er der 
224 arbejdsdage. Ud fra diagrammet kan det derfor udledes, at kvinder i gennemsnit er fraværende 
på arbejdsmarkedet som følge af barselsorlov i omkring et år (235,7 dage) pr. barn.  

Ligeledes kan det fra figur 4 udledes, at der i gennemsnit er 204,6 dage til forskel mellem mænds og 
kvinders barselsorlov. Der foreligger derfor en skæv fordeling af barselsorlov mellem kønnene. 

Der skal dog tages hensyn til, at kvinden ammer barnet typisk i op til 4 måneder og der bør ligeledes 
tages højde for at gravide kvinder, alt andet lige, gennemgår forandringer i kroppen, som kan øge 
risikoen for graviditetsbetinget sygdom. Nogen grad af ulige fordeling af barselsorlov er derfor 
forventeligt, da selve graviditeten og fødslen ikke påvirker mænd rent fysiologisk. 

Den nuværende ulige fordeling af barselsorlov betyder dog, at kvinder undergår en karriereafbrydelse 
på et år for hvert barn, der fødes eller adopteres, mens mænd i gennemsnit blot er væk fra arbejdet i 
omtrent 4 uger pr. barn. 

4.5.2 De traditionelle kønsrollers betydning 
Dette afsnit har til formål at belyse, hvordan de traditionelle kønsroller fortsat påvirker dagens 
Danmark og familiedynamikken. Hertil undersøges hvorvidt og i hvor høj grad de traditionelle 
kønsroller medvirker til den ulige fordeling af barsel. 
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4.5.2.1 Kønsroller i hjemmet 

Betragtes gennemsnittet af børnefamilier i Danmark tegner der sig en skitse af det kønstraditionelle 
billede, nemlig: mænd forsørger og kvinder yder omsorg.330 Helt generelt arbejder mænd 
gennemsnitligt mere end kvinder på arbejdsmarkedet, mens kvinder gennemsnitligt laver mere husligt 
arbejde i hjemmet end mænd.331  

Mænd udfører dog også husligt arbejde, og historisk set udfører de mere end før i tiden.332 Dog laver 
kvinder, der danner par og bor med en mand, i altovervejende grad mere end manden i hjemmet.333 
Kvinder bruger i dag omtrent 3½ time på indkøb, husligt arbejde, gør-det-selv-arbejde og omsorg på 
en gennemsnitlig dag, mens mænd bruger omtrent 2½ time i gennemsnit.334 Der er således dagligt 1 
time til forskel mellem mænd og kvinder, dvs. 7 timer til forskel på en uge.335 Det kan herefter 
postuleres at de 7 timer, der er til forskel i den faktiske arbejdstid mellem mænd og kvinder,336 svarer 
til at kvinder bruger deres 7 timer om ugen på husligt arbejde i hjemmet i stedet. 

Kvinder dominerer bredt set, når det gælder madlavning, opvask/afrydning, rengøring og vask, til 
gengæld bruger mænd mere tid end kvinder, når de først er givet sig i kast med disse aktiviteter. 
Eksempelvis er den gennemsnitlige angivne tid på madlavning 13 minutter længere for mænd end for 
kvinder.337 Dog er der generelt en forskel på selve det huslige arbejde, som mænd og kvinder 
udfører.338 

Helt konkret er det huslige arbejde, som mænd i højere grad foretager sig, karakteriseret ved at kunne 
udføres på et mere vilkårligt tidspunkt på ugen, som fx havearbejde, reparationer og vedligeholdelse 
af maskiner og biler.339 Sammenlignes dette med det huslige arbejde, som i højere grad udføres af 
kvinder, er disse mere tidsbundne og ufleksible, da dette ofte kan afhænge af fx åbningstider i 
daginstitutioner, indkøbscenter og fritidsaktiviteter.340 Kvinders husarbejde er således mere 
regelmæssigt og rutinepræget end mænds.341 Netop dette kan være en forklaring på, at kvinder oftere 
end mænd føler sig stressede i hverdagen, da mange kvinder er under et generelt større tidspres i løbet 
af ugen.342 

Dette perspektiv på kønsroller i hjemmet, herunder kvinders omsorgsydelse, stemmer også godt 
overens med den skæve fordeling af orlov mellem mænd og kvinder. 

                                                
330 Lausten & Sjørup. 2003. s. 55 
331 Ibid 
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336 Som udledt i afsnit 4.4.1.1 
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339 Deding & Lausten. 2007. s. 35 
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342 Deding & Lausten. 2007. s. 1-3 
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4.5.2.2 Kønsroller på arbejdsmarkedet  

I Danmark findes der flere familievenlige ordninger, som man enten er omfattet af ved lov, eller som 
er overenskomstbestemt.343 Sådanne ordninger er med til at gøre det lettere at balancere familie- og 
arbejdsliv, da de bl.a. muliggør, at mænd og kvinder har mere tid til familien.344 

Det er dog i højere grad kvinder, der benytter sig af fleksibiliteten ved at prioritere familien og 
ligeledes er dem, der benytter de familievenlige ordninger mest, hvorfor der selvsagt sker en 
skævvridning af orlovsfordelingen mellem mænd og kvinder.345 Derudover ses der en tendens til, at 
kvinder benytter muligheden for at skrue ned for arbejdstiden, når de vender tilbage fra barselsorlov. 
Her har 29% af kvinderne været på deltid i forbindelse med deres børns opvækst (2008).346 Mænd 
arbejder derimod ufortrødent videre, selvom de har fået børn,347 da andelen af mænd, som går på 
deltid i forbindelse med deres børns opvækst kun udgør 2% (2008).348 Denne fordeling stemmer 
ligeledes overens med, hvordan kvinderne i højere grad tager sig af det regelmæssige huslige arbejde 
i hverdagen, som kan udgøre en begrænsning af kvinders karriereudvikling i arbejdshenseender og 
eventuelt tillige begrænse lysten, modet og mulighederne for, at kvinder tilstræber eller påtager sig 
ledelsesarbejde (ledelsesposter).349 

Det kan ikke entydigt forklares, hvorfor arbejdsmarkedet er kønsopdelt, da der er flere faktorer der 
kan være med til denne kønsopdeling. En traditionel kønsarbejdsdeling i hjemmet har dog betydning 
for kønnenes udbud af arbejdskraft, herunder antal timer og positionering. Kvinder har tendens til at 
vælge og søge efter muligheden for fx deltidsarbejde og gode barselsvilkår, mens mænd i højere grad 
vælger og søger efter en høj indkomst.350 Arbejdsgiverne formår endda (bevidst eller ubevidst) at 
indrette sig efter forestillingerne om arbejdsdelingen i hjemmet, hvilket potentielt besværliggør det 
for både kvinder og mænd at bryde med de traditionelle kønsroller.351 Det er således ikke normen, at 
mænd på mandsdominerede arbejdspladser ønsker deltid og gode barselsforhold, ej heller at kvinder 
på kvindedominerede arbejdspladser ønsker fuld tid og karriere.352 Dette traditionelle syn på 
kønsroller og kønsnormer er således medvirkende til, at der er fag, hvor det ene køn antalsmæssigt 
dominerer, hvilket også blev klarlagt ved tabel 1. 

Hertil anses kvinder generelt ikke for at være helt lige så omstillingsparate som mænd, da de i mindre 
grad flytter lokation, når de har familie med børn i lokale institutioner og/eller en partner der har en 
høj stilling i job-hierarkiet,353 hvorfor kvindefag og mandefag fortsat er eksisterende. 
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Det kan herefter udledes, at kønsrollerne i hjemmet er med til at fastholde kønsrollerne på 
arbejdsmarkedet, som ligeledes indretter sig efter kønsrollerne i hjemmet. Det er således en cirkel, 
der naturligvis ikke manifesterer sig i alle dele af arbejdsmarkedet, men som dog stadig eksisterer. 

4.5.2.3 Ulige fordeling af fravær i forbindelse med graviditet og fødsel 

Fra ovenstående afsnit er det udledt, at den påviste ulige fordeling af barselsorloven både er påvirket 
af og medvirker til fastholdelse af de traditionelle kønsroller. 

Mænd og kvinder er dog generelt blevet mere lige siden 1900-tallet, men ikke i en sådan grad at 
mennesker, uafhængigt af køn, er sat lige rent juridisk.354 Det traditionelle og stereotype billede af 
mænd og kvinder og de forventninger mænd og kvinder har til hinanden på arbejdsmarkedet, såvel 
som i familien, er en hæmsko for de muligheder, der eksisterer for alle - uanset køn - da kønsroller 
stadig påvirker danskernes ageren.355 De kønsstereotype forventninger, der er tilskrevet til de 
traditionelle mande- og kvinderoller konstrueres i de daglige relationer mellem de to køn på 
arbejdspladsen, i familien og i organisationsstrukturen. Det er særligt arbejdspladskulturen, herunder 
forventningerne til brugen af de familievenlige ordninger, der spænder ben for kvinderne på 
arbejdsmarkedet, rent karrieremæssigt.356 

Som sagt er kønsrollerne i hjemmet med til at fastholde kønsrollerne på arbejdsmarkedet og vice 
versa. Det er således en ond cirkel, hvor majoriteten af løngabets konsekvenser er forbundet til 
hinanden. Løngabet medvirker til det kønsopdelte arbejdsmarked, som medvirker til 
kønsarbejdsdelingen i hjemmet, som bibeholder de traditionelle kønsroller i både hjemmet og på 
arbejdspladsen, hvilket herefter kan føres tilbage til at bidrage til løngabet. Skævvridningen i 
fordelingen af fravær i forbindelse med graviditet og fødsel påvirker kønsarbejdsdelingen i hjemmet 
direkte og omvendt. Løngabet påvirkes herefter indirekte af den ulige fordeling af, reel såvel som 
forventelig, fravær pga. barsels og forældreorlov mellem mænd og kvinder.357 

Nedenstående figur 5358 illustrerer denne onde cirkel af, hvordan det kønsopdelte arbejdsmarked 
fastholder kønsarbejdsdelingen i hjemmet, som fastholder de traditionelle kønsroller, som bekræftes 
af den ulige orlovsfordeling, som fastholder løngabet mellem mænd og kvinder.359 

                                                
354 Emerek & Holt. 2008. s. 24  
355 Ibid  
356 Ibid s. 55 
357 Nielsen. 2009. s. 3 
358 Egen selvdesignet illustration af den onde cirkel 
359 Nielsen. 2009. s. 3 
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Figur 5 

  

4.5.3 Forklaringer på løngabet 
Som illustrationen ovenfor viser, hænger alle ovenstående forklarede faktorer sammen, hvilket 
medvirker til løngabet mellem kvinder og mænd. 

Danmark og de nordiske lande ligger godt, set i et globalt perspektiv, når det kommer til ligeløn. 
Løngabet bliver også mindre og mindre, men der er ikke sket en signifikant relativ forbedring siden 
1960-70.360  

En objektiv forklaring på løngabet er kvinders fravær, som følge af barsel, herunder deres udnyttelse 
af de familievenlige ordninger, der eksisterer i dansk ret. Det betyder således, at valget om hvorvidt 
en kvinde skal have børn eller ej, kan have stor betydning for hendes karriere. Der ses en tendens til, 
at kvinder efter at have fået børn og afholdt barsel, indretter deres karriere, så den er forenelig med 
den tid, de har brug for med deres børn. Eksempelvis skifter mange kvinder på det private 
arbejdsmarked over til den offentlige sektor, da der er en forventning om, at arbejdsvilkårene som 
oftest er bedre og mere fordelagtige for kvinder med børn, herunder muligheden for at gå ned i tid og 
omsorgsdage ved børns sygdom.361 

Det kan herefter postuleres, at kvinders arbejdsmarkedstilknytningen på længere sigt svækkes, og at 
kvinder derfor i mindre grad bliver forfremmet, når der sammenlignes med mænd. På det brede 
billede kan det herefter antages, at denne konsekvensbetragtning kan være en af grundene til, at 
kvinder besidder lavere stillinger, hvilket naturligvis afspejles i lønforskellene mellem mænd og 
kvinder.362 
                                                
360 Gupta, Smith, og Verner. 2009. s. 128 
361 Deding & Holt. 2010. s. 141 
362 Gupta, Smith, og Verner. 2009. s. 128 
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I lyset af ligeløn og løngabet, er den ulige fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder yderst 
vigtig.363 En analyse af lønforskellen mellem danske kvinder med og uden børn påviser, at 
størstedelen af forskellen forklares ved, at kvinder med børn har et langt højere fravær end kvinder 
uden.364 Det vil herefter sige, at kvinders løn påvirkes negativt af deres store andel af fravær pga. 
børn. Kvinders produktivitet falder, som konsekvens af højt og længerevarende fravær. Produktivitet 
alene afhænger af vedkommendes generelle og virksomhedsspecifikke human kapital: uddannelse og 
erhvervserfaring. Især sidstnævnte udfordres ved længerevarende fravær fra arbejdspladsen365, som 
eksempelvis barsel og yderligere ved barsel af flere omgange. Det er således ikke “gratis” at tage 
orlov. Det sender for eksempel også et signal til arbejdsgiveren om, hvad der prioriteres højest. 
Særligt i den private sektor koster det ca. 6 % i løn for hvert barn en kvinde får, såfremt hun holder 
ca. 1 års barselsorlov hver gang.366 

4.6 Økonomiske forklaringer på løn og ledelse 
I dette afsnit foretages en analyse af de relevante økonomiske teorier til at forklare, hvorfor der er 
relativt flere mandlige end kvindelige ledere, samt hvorfor der foreligger et løngab mellem mænd og 
kvinder. Herunder undersøges det, om den skæve orlovsfordeling mellem mænd og kvinder er en 
medvirkende årsag hertil. 

De økonomiske teorier tager udgangspunkt i arbejdsmarkedet, som værende “markedet”, hvor 
“varen” her er arbejdskraften.367 På arbejdsmarkedet er der både udbud og efterspørgsel efter 
arbejdskraften. Udbuddet kommer fra lønmodtagerne, som ønsker at udbyde deres arbejdskraft til den 
højest mulige pris (lønnen), mens efterspørgslen kommer fra arbejdsgiverne, der omvendt ønsker “at 
købe” arbejdskraften til den lavest mulige pris.368  

De økonomiske teorier tager således udgangspunkt i udbudssiden (arbejdskraften) eller 
efterspørgselssiden (arbejdsgiverne).369 De udbudsrelaterede forklaringer fokuserer eksempelvis på, 
at arbejdskraften har forskellig uddannelse, produktivitet eller præferencer, som bestemmer 
kønsopdelingen. De efterspørgselsrelaterede forklaringer tager derimod udgangspunkt i eksempelvis 
diskrimination. 

4.6.1 Human Kapital teorien 
Human Kapital teorien tager udgangspunkt i udbudssiden, og anser varen som en arbejdskraft, der 
udbydes på et marked, som her er arbejdsmarkedet.370 Udgangspunktet i teorien er, at det enkelte 
individ er en slags “kapitalapparat”, som der kan investeres i, dvs. forbedre, for hermed at øge udbyttet 
af kapitalapparatet.371 Investeringen er først og fremmest uddannelse. Teorien antager, at individet 
                                                
363 Deding & Holt. 2010. s. 110 
364 Simonsen & Skipper. 2009. s. 13 
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367 Udsen. 2002. s. 30.  
368 Ibid 
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vælger uddannelse ud fra det afkast, der kan forventes af investeringen. Denne investering vil dog på 
kort sigt være forbundet med en række udgifter, hvorfor omkostningerne hermed skal opvejes med 
det forventede afkast.372 Afkastet fra uddannelsen er kvalifikationer og viden, som kaldes human 
kapital. Uddannelsen kan her enten være generel eller specifik, hvoraf førstnævnte type uddannelse 
er en beslutning, som individets eller dens familie selv træffer, mens den specifikke uddannelse (dvs. 
specialiseringen af kvalifikationerne) ofte er en beslutning, der tages både af arbejdsgiveren og 
arbejdstageren.373 

Den samlede uddannelse antages at hænge sammen med individets produktivitet, som igen hænger 
sammen med lønnen.374 Hertil er det en vigtig pointe i Human Kapital teorien, at det menneskelige 
kapitalapparat ikke blot kan forbedres, men også kan afskrives fx ved at arbejdstageren er væk fra 
arbejdsmarkedet. Når en arbejdstager er væk fra arbejdsmarkedet pga. fx arbejdsløshed eller barsel 
mister denne færdigheder og ens humane kapital nedskrives derfor.375 

4.6.1.1 Sammenhængen mellem barselsfravær og ledelsesposter 

Dette afsnit vil belyse, hvordan kvinders barselsfravær kan påvirke deres færdigheder og dermed 
muligheden for at opnå ledelsesposter. 

Som nævnt tager Human Kapital teorien udgangspunkt i en pointe, som kan translateres til, at når en 
kvinde forlader arbejdsmarkedet i en periode, mister hun færdigheder og hendes humane kapital 
nedskrives derfor. Det er tidligere i figur 3 blevet klarlagt, at kvinder generelt har mere sygefravær 
end mænd, uanset sektor. Yderligere tager kvinder i gennemsnit 235,7 dages barsel contra mænd med 
31,1 dages barsel.376 Der er derfor ingen tvivl om, at det er kvinderne efter teorien, der mister flest 
færdigheder, da de er mere fraværende end mænd. 

Det antages dog, at nedskrivningen af et individs humane kapital ikke sker lige hurtigt for alle fag.377 
Det varierer således fra fag til fag, hvor langt “bagud” man kommer, som følge af et fravær fra 
arbejdsmarkedet.378 Det kan derfor antages, at såfremt en kvinde planlægger sit arbejdsliv med 
periodisk fravær vil hun formentlig beskæftige sig i et fag, hvor vidensudviklingen sker relativt 
langsomt. Dermed er nedskrivningen mindst og tabet af viden og færdigheder vil relativt kunne 
indhentes hurtigt igen, når hun vender tilbage på arbejdsmarkedet efter barselsorlov. Denne 
tankegang kan være en forklaring på kvinde- og mandefag i tabel 1, hvor der er flest andele af kvinder 
indenfor pleje og detailhandel, da disse fag har en langsommere vidensudvikling. 

Puhani & Sonderhof (2008) har specifikt undersøgt effekten af fraværet på arbejdsmarkedet, som 
følge af barsel. De kobler således investeringen i human kapitalen sammen med barselsorloven og 
afleder effekterne af den forlængede barselsorlov hos kvinder i den fødedygtige alder (unge 
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kvinder).379 Deres undersøgelse tog udgangspunkt i Tyskland, hvor der er mulighed for at tage op til 
36 måneders barselsorlov.380 

Resultaterne i undersøgelsen viste, at unge kvinder generelt oplever et fald i træning sammenlignet 
med unge mænd. Ligeledes er der et fald i den træning, unge kvinder bliver tilbudt af arbejdsgiveren, 
hvilket indikerer, at arbejdsgiverne er mindre villige til at træne unge kvinder ift. unge mænd, når 
disse vender tilbage efter endt barselsorlov.381  

Som følge heraf viste resultaterne, at unge kvinder i stedet på eget initiativ forsøger at kompensere 
tabet af viden og færdigheder ved selv at investere heri.382 Denne selvtræning kompenserer dog kun 
partielt for dette tab af viden og færdigheder.383 Endvidere viste resultaterne dog, at der er en tendens 
til, at forskellen i træning ikke kun gælder for kvinder med børn, men unge kvinder generelt. 
Barselsorloven bidrager altså negativt til specifik uddannelse, selv når den unge kvinde ikke har børn. 

Ud fra Puhani & Sonderhofs undersøgelse tyder det altså på, at arbejdsgiverne generelt er mindre 
villige til at investere i kvinders træning ift. mænds, da der foreligger en formodning om, at kvinder 
- og især unge kvinder - på et tidspunkt er fraværende fra arbejdsmarkedet, som følge af 
barselsorloven. Efter den danske barselsorlov kan en kvinde være fraværende fra arbejdsmarkedet i 
op til 64 uger. Det er derfor ikke besynderligt, at arbejdsgiveren har større incitament til at investere 
i de mandlige arbejdstagers human kapital. Ligeledes er der også flere kvinder, som vil gå ned på 
deltid, når de er vendt tilbage fra barsel, hvilket resulterer i, at arbejdsgiveren har mindre incitament 
til at investere i kvinders humane kapital.384 Når en kvinde er på barsel, kan fraværet dog medføre, at 
hun i stedet tilegner sig kompetencer som fx tålmodighed, krisehåndtering eller bedre planlægning, 
hvilket efter teorien i princippet bør øge human kapitalen. Dette aspekt tager teorien dog ikke højde 
for. 

Når arbejdsgiveren investerer mere i de mandlige arbejdstagers human kapital betyder det altså, at 
mænd på længere sigt kommer til at tilegne sig flere færdigheder og kompetencer til at kunne besidde 
ledelsesposter. Denne betragtning stemmer også godt overens med den vertikale kønsopdeling på 
arbejdsmarkedet, hvor det i figur 2 og tabel 4 blev klarlagt, at 76% af ledelsesposterne er besat af 
mænd, herunder at mænd udgør størstedelen af topledelsen både i den offentlige og private sektor 
(69% og 88%). 

Der kan derfor forekomme endnu en “ond cirkel”: Når kvinder er bevidste om, at arbejdsgiveren er 
mere villig til at investere i mænds humane kapital, og de derfor ikke mener at deres chancer for at 
blive forfremmet til ledelsesstillinger er store, så ser de intet incitament til at investere i mere human 
kapital. Når selvinvesteringen ovenikøbet også kun partielt kompenserer en evt. investering fra 
arbejdsgiveren, vil kvinderne hellere flytte deres ressourcer andetsteds hen, fx til det huslige arbejde 
og familien. Samtidig kan det også siges, at netop fordi kvinder vægter muligheden for at forene 
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arbejds- og familieliv højere end mænd, er de mindre tilbøjelige til at søge ledelsesstillinger, da disse 
arbejdsfunktioner kræver flere arbejdstimer end gennemsnitligt. 

Human Kapital teorien kan altså forklare, hvordan kvinders barselsfravær påvirker deres muligheder 
for at komme øverst i hierarkiet, hvilket resulterer i en vertikal segregering. 

4.6.1.2 Sammenhængen mellem barselfravær og løn 

Human Kapital teorien kan også bidrage til at forklare lønforskellen mellem køn på arbejdsmarkedet. 

Teorien tager udgangspunkt i en antagelse om, at individet ønsker at maksimere den samlede, 
fremtidige nettoindkomst, når denne skal vælge den rette investering gennem uddannelse på et givent 
tidspunkt.385 Som beskrevet er det bl.a. omkostningerne ved investeringen, som skal opvejes ved 
valget af uddannelse. Disse omkostninger kan både være direkte og indirekte, ligesom de kan være i 
form af penge eller i form af andet eksempelvis belastning og tid.386 

Af bilag 2 kan det udledes, at der overordnet medfølger højere lønninger jo højere uddannelsestrinnet 
er. Men omkostningerne hertil kan dog være store, da de længere videregående uddannelser - især 
inden for økonomi og handel - kan medføre stillinger, der kræver meget tid og nedprioritering af 
familielivet.387 

En medvirkende årsag til kønsfordelingen på arbejdsmarkedet er efter Human Kapital teorien, at 
kvinder og mænd ikke investerer lige meget i uddannelse, hvilket påvirker deres humane kapital. Ved 
en investering i uddannelse menes der ikke den indsats, der lægges i uddannelsen, men derimod 
hvilken form for uddannelse, der vælges, og om investeringen i sidste ende giver et højt afkast i form 
af høje lønninger.388 Der er således alle forudsætninger for, at kvinder og mænd begge kan komme til 
tops i hierarkiet og begge køn kan opnå høje lønninger. 

Ifølge Human Kapital teorien anses familien dog som en indirekte karriere for kvinder, hvorfor 
kvinder til en start også vælger uddannelser, der fører til jobs, hvor der er balance mellem familie- og 
arbejdsliv.389 Det blev tidligere klarlagt, at den offentlige sektor har ry for at have mere familievenlige 
arbejdsvilkår end i den private sektor,390 hvorfor kvinderne søger mod den offentlige sektor. Hertil er 
det dog bevist, at samme uddannelse giver et større afkast, såfremt uddannelsen anvendes i den private 
sektor fremfor den offentlige sektor.391 Eftersom der er flest mandlige beskæftigede i den private 
sektor,392 kan dette altså være med til at forklare, hvorfor mændene har højere lønninger end kvinder 
trods ligeværdige uddannelsesbaggrunde. 

Yderligere foreligger der indirekte omkostninger i form af “mistet indtægt”, dvs. den indkomst, man 
går glip af ved at sidde på skolebænken, når der investeres i human kapitalen.393 Af bilag 3 fremgår 
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det, at mænd i gennemsnit tjener mere som ufaglært end kvinder gør, hvorfor det må antages at de 
indirekte omkostninger ved human kapital investeringerne er mindre for kvinder end for mænd.394 
Dette ville derfor tale for, at kvinder investerede mere i human kapital, men såfremt de foretager 
større investeringer, er der som nævnt indirekte omkostninger forbundet hermed. Resultatet af disse 
overvejelser må således være, at det kan forventes at kvinder tager korte uddannelser. For mænd er 
dog selv de korte uddannelser i teorien forbundet med større omkostninger i form af mistet indtægt.395 

Dette stemmer også overens med tabel 6 nedenfor, hvor det fremgår, at erhvervsuddannelse (kort 
uddannelse) er den uddannelse, kvinder i højeste grad tager med 25,47%.  

 
Tabel 6 

 

Den teoretiske tankegang er dog ikke helt i overensstemmelse med den nuværende adfærd på 
arbejdsmarkedet, hvor det af tabel 6 kan udledes, at kvinder ikke længere er skræmte af de 
længerevarende uddannelser. Faktisk er der flere kvinder end mænd, som tager hhv. mellemlange- og 
lange videregående uddannelser, mens der generelt er flere mænd, som er tiltrukket af de korte 
uddannelser. Kvinder vælger netop at investere mere i uddannelse end mænd, da det kræver en højere 
investering pr. enhed for at opnå samme udbytte som en mand ville gøre.396 

Det tyder formentlig på, at mænd heller ikke har en forventning om at kunne klare sig uden 
uddannelse.397 Med de stigende krav til arbejdskraftens kvalitet, er det altså ikke sikkert, at der er tale 
om alternativomkostninger af betydning i form af mistet indtægt, da indtjeningsmulighederne for 
ufaglærte mænd også er begrænsede.398 
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Figur 6 

 

Tendensen hvor kvinder begynder at omlægge deres investering i uddannelse og tage længerevarende 
uddannelser, vil ifølge tankegangen i Human Kapital teorien kunne medvirke til, at løngabet mellem 
mænd og kvinder i fremtiden vil blive mindre og mindre. 

For samfundet foreligger der også en positiv effekt af, at kvinder tager længerevarende uddannelser. 
Ifølge OECD viste en undersøgelse399, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem større 
kønslighed i antal års uddannelse og økonomisk vækst. Ved at kvinder haler ind på mænd og tager 
længerevarende uddannelser, medfører det i gennemsnit til et bidrag i den årlige vækst i indkomsten 
på 0,07% pr. indbygger i undersøgelsesperioden. Således vil tendensen til, at kvinder tager 
længerevarende uddannelser både kunne medføre en positiv effekt for individet og samfundet.400 

Spørgsmålet er dog, om kvinder vil bruge investeringen i uddannelsen på samme måde, som mænd 
gør. Da kvinder som nævnt formentlig stadig vægter balancen mellem arbejds- og familieliv kan det 
ikke udelukkes, at de efter endt uddannelse stadig søger hen mod jobs i den offentlige sektor hvor 
tilfredsheden ved (og muligheden for) at skabe en balance mellem familie- og arbejdsliv er størst. 

Specifikke brancher og fag, som er kendt som familievenlige, vil derfor antages stadig at være 
attraktive for kvinder på trods af en investering i uddannelse, som ellers potentielt kan give et højere 
afkast. Ligeledes er det blevet bevist, at omkring 22% af de kvinder, som rent faktisk har en høj 
uddannelse med vilje vælger at arbejde på deltid eller vælger slet ikke at arbejde for at have tid til 
familien.401 Således kan det antages, at der stadig vil være flere mænd end kvinder, som udnytter 
investeringen i deres uddannelser fuldt ud på trods af, at der vil være flere kvinder end mænd, som 
vælger længerevarende uddannelser. 
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Et tidsanvendelsesstudie fra 2018402 viser dog, at “mødre med lang videregående uddannelse bruger 
50% mere tid på deres børn end mødre uden uddannelse, mens fædre med videregående uddannelse 
bruger dobbelt så lang tid som fædre uden uddannelse”403.  

Bonke (2018) forklarer dette, ud fra et udgangspunkt om, at der generelt er meget, der skal nås, når 
man får børn. Dette inkluderer viden om sundhed og ernæring, og kommunikation med institutioner 
og skole. Bonke hævder herefter, at når man har en uddannelse, er det nemmere at finde ud af alle 
disse ting, det tager dog tid. Men denne tid bruger man gerne, når det kommer til ens børn. Tillige 
pointerer Bonke, at kulturen i højtuddannede familier kan inkludere en højere prioritering af samvær 
med deres børn, end i familier med forældre uden eller med kort uddannelse. Samtidig er det 
antageligt ”bare nemmere at give børnene opmærksomhed, når man kommer mindre træt hjem fra 
arbejde, når man har kvadratmeter nok i hjemmet etc.”404 Det pointeres dog også, at der i selve 
målingen af omsorgen kan være en forklaring, herunder at mere uddannede forældre rapporterer mere 
omsorg overfor deres børn end mindre uddannede forældre.405 

Det kan derfor fra ovenstående undersøgelse diskuteres, om der reelt er behov for, at kvinder med 
længerevarende uddannelser går ned på deltid for at have tid til familien eller, de alligevel kan finde 
tid til familien i hverdagen. 

Ifølge Human Kapital teorien er lønforskelle og kønssegregering dog to ting, der forklares særskilt. 
De er muligvis ikke uafhængige, men der foreligger ikke nogen årsagssammenhæng.406 Human 
Kapitalen kan bidrage til at forklare, hvorfor der forekommer lønforskelle mellem mænd og kvinder 
på arbejdsmarkedet. Lønforskellene opfattes ikke efter teorien som “uretfærdige”, men som resultat 
af forskellige investerings- eller uddannelsesvalg.407 Da uddannelserne retter sig mod forskellige 
brancher og sektorer, bliver kønsopdelingen dermed naturlig. Lønforskellen i Danmark kan dermed 
tilskrives de to køns forskellige fordeling på arbejdsmarkedet.408 

4.6.2 Præferencebaseret diskrimination: Arbejdsgiverdiskrimination 
Præferencebaseret diskrimination tager udgangspunkt i efterspørgselssiden og antager, at 
arbejdskraften hos mænd og kvinder potentielt er lige produktive, og at de har samme fundamentale 
kvalitet. Ligeledes har begge samme præferencer for at arbejde.409  Derimod rummer arbejdsmarkedet 
forskellige ufuldkommenheder.  

Præferencebaseret diskrimination skal forstås som, at nogen har præferencer for at ansætte enten 
mænd eller kvinder i en given situation.410 I lyset af afhandlingens problemstilling tages der 
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udgangspunkt i, at arbejdsgiveren har præference imod at ansætte kvinder. Den eller de 
diskriminerende kan befinde sig hos: 1) arbejdsgiveren, 2) forbrugerne eller 3) kollegerne.411 

Den videre analyse tager udgangspunkt i arbejdsgiverens diskrimination til at forklare, hvordan 
kvinders barsel påvirker muligheden for ligeløn mellem mænd og kvinder. 

Når arbejdsgiveren har præference for at arbejde med mænd frem for kvinder, bliver kvindernes reelle 
effektivitet ignoreret. Hvis der opstilles et eksempel, hvor arbejdsgiveren har valget om at ansætte en 
mand (m) og en kvinde (k), kan teorien om præferencebaseret diskrimination illustreres som 
følgende:412 

𝜋"	 > 𝜋%	(1 + 𝑑) 
 
Det antages her at m og k er perfekte substitutter.413 Becker (1964) tilføjer en 
diskriminationskoefficient, hvor d er den faktor, hvormed man diskriminerer, mens 𝜋	angiver lønnen. 
Hvis en arbejdsgiver ønsker at ansætte en kvinde vil der være ikke-pekuniær omkostning forbundet 
hermed,414 hvilket medregnes i arbejdsgiverens samlede omkostning. Arbejdsgiverens omkostning 
ved at ansætte en mand vil alene være mandens løn, mens omkostningen ved at ansætte en kvinde 
med samme produktivitet både er hendes løn + diskriminationskoefficienten.415 En arbejdsgiver med 
præference for mandlige ansatte vil derfor ansætte mænd, da omkostningen forbundet hermed er 
lavere end omkostningen ved at ansætte en kvinde. For at omkostningerne skal være ens, må kvindens 
løn altså være mindre end mandens med størrelsen d, således at arbejdsgiveren får opvejet det 
“uhensigtsmæssige” ved at ansætte en kvinde.416 

Grunden til at en arbejdsgiver kan have præference for at ansatte mænd i stedet for kvinder kan fx 
være, at arbejdsgiveren har haft en dårlig oplevelse med en kvinde, hvorfor han generelt har 
problemer med kvinder og derfor ikke gider at ansætte dem. Desuden kan det skyldes, at kvinder på 
et tidspunkt i deres karriere vil gå på barsel og dermed være fraværende på arbejdsmarkedet - i 
længere tid end mænd. Arbejdsgiverdiskrimination kan således direkte forklare, hvorfor der 
foreligger lønforskelle mellem mænd og kvinder hos samme arbejdsgiver. 

Ved at nogle arbejdsgivere diskriminerer, betyder det i teorien altså, at nogle virksomheder 
nyttemaksimerer i stedet for at profitmaksimere.417 Dette skyldes, at der ved nyttemaksimering tages 
højde for både de pekuniære og ikke-pekuniære omkostninger, hvorimod virksomheder ved 
profitmaksimering udelukkende tager højde for de pekuniære omkostninger.418  

Et af Beckers hovedargumenter er, at hvis en arbejdsgiver (A) udviser præferencebaseret 
diskrimination, så vil dennes profit, alt andet lige, være mindre end profitten hos arbejdsgiver (B), 
som ikke diskriminerer og gerne ansætter kvinder.419 Dette skyldes, at B kan ansætte kvinder til en 
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lavere løn, fordi disse ikke kan blive ansat hos A. Dette går kvinderne med til, da alternativet er, at 
de ikke bliver ansat nogle steder.420 Således kan arbejdsgivernes forskellige præferencer mod 
ansættelse af kvinder, altså forklare kønsopdelingen på arbejdsmarkedet, da kvinder søger hen til 
arbejdsgivere, der ikke er diskriminerende. 

Når B investerer 1 kr. får denne således mere profit, såfremt denne ansætter kvinder.421 Konkurrencen 
vil altså betyde, at A på langt sigt ikke længere diskriminerer på markedet, da de ellers vil miste profit. 
Becker argumenterer altså for, at det i teorien vil betyde, at det på langt sigt vil ende ud i en 
markedsligevægt, hvor der ikke foreligger diskrimination.422 Således burde lønforskellene, ifølge 
Becker, på langt sigt altså forsvinde - helt eller delvist. 

Beckers teori er dog blevet kritiseret af andre teoretiker bl.a. Siegel, Kodama og Halaburda (2013). 
De stiller sig kritiske overfor Beckers antagelse om, at markedet på lang sigt selv vil justere sig og 
ende ud i en ligevægt, da det ikke kan betale sig for arbejdsgiverne at diskriminere. I stedet mener de, 
at Becker ikke inkluderer en vigtig faktor, nemlig ”the fairness-influenced productivity”.423 De 
argumenterer for, at såfremt man følger Beckers teori, så er der risiko for, at arbejdsgiverne, som 
diskriminerer, alligevel vil miste produktivitet og profit. Dette skyldes, at kvinderne bliver ansat til 
en lavere løn. Forfatterne argumenterer altså for, at kvinderne kan føle sig uretfærdigt behandlet pga. 
den lavere løn (ift. mænd), hvilket vil påvirke deres produktivitet (også kaldet ”the unfairness 
trap”).424 Ligeledes kan det forestilles, at såfremt der kun er mænd ansat hos arbejdsgiveren, og der 
pludselig bliver ansat en kvinde, kan dette resultere i, at mændene ikke yder deres optimale, da de 
ikke længere føler sig afslappede og pludselig skal tænke over deres handlinger og ikke “bare kan 
være mænd”. Således mener forfatterne, at markedet kun kan ende ud i en ligevægt ved også at tage 
højde for “the unfairness trap”.425 

I samme tråd stiller forfatterne Méon & Szafarz (2011) sig også kritiske overfor Beckers argument 
om markedsligevægt på lang sigt. De pointerer således, at når diskriminationen eksisterer i 
ansættelsesfasen er dette omkostningsfuldt for virksomheden.426 Dette er særligt relevant i større 
virksomheder, hvor det nødvendigvis ikke er aktionærerne selv, som rekrutterer arbejdskraften. 
Forfatterne tager således fat i Arrow’s argument fra 1998 om, at det næppe kan være aktionærernes 
interesse, at virksomheden skal diskriminere. Arrow postulerede derimod, at diskriminationen på 
arbejdsmarkedet er begrundet i kollegaernes præferencer.427 Dette skyldes, at det typisk er dem i 
ledelsen - som i princippet også er kollegaer - der ansætter nye medarbejdere. Således argumenterer 
Méon & Szafarz for, at det er kollegaen/ledelsen, der diskriminerer ved ikke at ansætte kvinder, da 
de har en præference for mænd.428 Man kunne forestille sig, at dette skyldes, at mandlige kollegaer i 
højere grad har flere fælles interesser med andre mandlige kollegaer. Når der foreligger fælles 
interesser, som kan diskuteres og tales om i arbejdstiden, kan man altså forestille sig, at de mandlige 
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ledere foretrækker at ansætte og arbejde med mænd frem for kvinder. Dette kan også betyde, at de 
ansvars tunge og karrierefremmende opgaver i højere grad bliver uddelegeret til mænd, hvilket kan 
fremme deres position til at blive ledere. 

Siegel, Kodama & Halaburda (2013) har dog undersøgt de positive effekter ved at ansætte flere 
kvinder i ledelsesstillinger.429 Undersøgelsen tog udgangspunkt i japanske virksomheder og 
konkluderede, at der foreligger positive afledte effekter på majoritetsgruppen, når der bliver ansat 
flere fra minoritetsgruppen, som i dette tilfælde er kvinder.430 Resultaterne viste for det første, at der 
foreligger en høj grad af “male-bonding” i ledelsen, som ikke er produktiv for virksomheden. Såfremt 
der bliver ansat flere kvinder, bliver denne male-bonding automatisk mindre og samtidig øges den 
samlede produktivitet.431 For det andet bliver organiseringen i arbejdet anderledes, da kvinder leder 
og fordeler arbejdet på en anden måde end mænd. For det tredje har kvinder mere viden omkring 
forbrugerne - især de kvindelige forbruger - hvilket kan lede til nye marketingsmetoder, som i sidste 
ende kan øge produktiviteten og salget i virksomheden.432 

Den præferencebaserede diskrimination kan således direkte forklare, hvorfor der foreligger 
lønforskelle mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Da nogle arbejdsgivere 
præferencediskriminerer, vil det kunne føre til en segmentering på arbejdsmarkedet, hvor der kan 
opstå mande- og kvindefag. Teorien kan således bidrage til at forklare den horisontale kønsopdeling 
indenfor brancher, og ligeledes forklare den vertikale kønsopdeling på arbejdsmarkedet, herunder 
hvorfor der er flere mandlige ledere end kvindelige ledere i den private sektor.  

4.6.3 Statistisk diskrimination 
En anden form for diskrimination, som kvinder kan blive udsat for, er statistisk diskrimination. Denne 
teori tager også udgangspunkt i efterspørgselssiden. Teorien blev introduceret af Arrow i 1971, som 
en slags modspil til teorien om præferencebaseret diskrimination med de mangler, som Becker blev 
kritiseret for.433 Teorien tager udgangspunkt i en antagelse om, at arbejdsgivere har ufuldkommen 
information. Da de på forhånd ikke kender den enkelte arbejdstagers produktivitet, må de altså støtte 
sig til forskellige typer gennemsnitsviden.434 Ved statistisk diskrimination er der ikke tale om 
præference for eller mod det ene køn. I stedet er der tale om antagelser om en hel gruppes adfærd, 
som overføres på den enkelte.435 

Da der foreligger ufuldkommen information omkring et individs kompetencer, vil arbejdsgiveren 
således vurdere arbejdstageren ud fra en gennemsnitsviden, der foreligger om den gruppe, som 
arbejdstageren tilhører. Dette kan således være en fordel for det individ, der egentlig ikke er lige så 
produktiv som gennemsnittet i gruppen, som denne tilhører. 436 Dette resulterer i, at personen bliver 
overbetalt. Modsat vil et individ, der er mere produktiv end gennemsnittet i sin gruppe, blive 
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diskrimineret.437 Arbejdsgiveren handler således efter den gennemsnitlige produktivitet og ikke efter 
den individuelle faktiske produktivitet. For hele gruppen vil det dog udlignes, og der er derfor ikke 
tale om gruppediskrimination.438  

Denne form for diskrimination kan i højere grad udvises overfor kvinder. Da arbejdsgiveren ansætter 
efter en gennemsnitsbetragtning, hvor faktorer som sygefravær og barselsorlov indgår, vil de ud fra 
statistikken kunne se, at kvinder har mere fravær end mænd som følge af barsel, hvilket også blev 
klarlagt i figur 3. Netop fordi kvinder bliver gravide og mange kvinder vælger familieliv fremfor 
karriere, bliver det antaget at kvinder generelt har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er 
derfor større sandsynlighed for, at en mand bliver længere i jobbet før der sker afbrydelser, end en 
kvinde gør. På baggrund heraf anses kvinders produktivitet for at være mindre end mænds. 
Arbejdsgiveren vil derfor med højst sandsynlighed hellere ansætte en mand fremfor en kvinde, da 
disse har lavere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Såfremt man som kvinde rent faktisk ikke ønsker at blive gravid eller få børn, vil man blive udsat for 
statistisk diskrimination. Kvinder som fokuserer på deres karriere og som har en produktivitet, der er 
bedre end gennemsnittet i gruppen - og måske også bedre end nogle mænds - kan derfor få svært ved 
at nå til tops. På baggrund af køn og statistikker bliver de altså fravalgt, selvom de måske har samme 
uddannelse og erfaringer som andre mænd. De afledte effekter ved, at kvinder udsættes for statistisk 
diskrimination kan være, at disse har sværere ved at få stillinger i ledelsen, da arbejdsgiveren ansætter 
ud fra en gennemsnitbetragtning. Kvinderne søger derfor hen til arbejdsgivere, som ikke 
diskriminerer. Her bliver de ansat til en lavere løn, som der blev belyst ved den præferencebaserede 
diskriminationsteori. Det ses derfor ofte, at den statistiske diskrimination sker med indflydelse fra 
ting udefra og som individet, der bliver diskrimineret, ikke selv kan have nogen indflydelse på.439 

Såfremt der eksisterer denne faktiske gennemsnitlige produktivitetsforskel mellem mænd og kvinder, 
kan det medføre til segregering på arbejdsmarkedet, da det antages at arbejdsgiveren foretrækker den 
mest produktive arbejdskraft.440 Ligeledes vil det kunne medføre lønforskelle på arbejdsmarkedet, da 
det antages at arbejdskraften bliver lønnet efter produktiviteten i gruppen.441 Således forklarer den 
statistiske diskrimination altså løngabet mellem mænd og kvinder. 

Såfremt der rent faktisk er tale om målbare produktivitetsforskelle i forbindelse med sygefravær og 
barselsorlov, kan statistisk diskrimination være svær at ændre.442 Er der derimod tale om indbildte 
produktivitetsforskelle kan man forestille sig, at statistisk diskrimination mod kvinder på lang sigt vil 
forsvinde, da det vil formodes at arbejdsgiverne bliver klogere med tiden - altså at deres information 
bliver mindre ufuldkommen. Den statistiske diskrimination kan altså være med til at forklare, hvorfor 
der foreligger en vertikal kønsopdeling på arbejdsmarkedet, herunder hvorfor der er flest mandlige 
ledere, herunder særligt i den private sektor. Derudover kan teorien bidrage til at forklare 
lønforskellen mellem mænd og kvinder. 
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4.7 Kvinder i topledelsen 
Af ovenstående analyser er det udledt, hvorfor arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Der er undervejs 
fundet flere tendenser, når det kommer til kvinders positionering på arbejdsmarkedet, herunder de 
faktorer der spiller ind, såsom balancen mellem familie- og arbejdsliv og fastholdelsen af traditionelle 
kønsroller. Disse faktorer, sammen med de økonomiske forklaringer på det kønsopdelte marked er en 
del af den proces, der producerer en barriere for kvinder for at komme i topledelsen.  

I dette afsnit analyseres det markante mindretal af kvinder i topledelsen. Derefter analyseres det 
signifikante løngab, der eksisterer mellem mænd og kvinder i topledelsen. 

4.7.1 Mindretal af kvinder i topledelsen 
Som klarlagt ved tabel 4, er der flere mænd i topledelsen, end der er kvinder. I relation hertil er det af 
museumsdirektøren på Kvindemuseet Julie Rokkjær Birch udtalt, at der ud af 134 danske 
børsnoterede selskaber faktisk er flere direktører der hedder Lars, end der er kvindelige direktører.443 
I dette afsnit fokuseres der på, hvilke årsager, der er til det signifikante mindretal af kvinder i 
topledelsen. Det er især i den private sektors topledelse, hvor der foreligger en skævfordeling af køn. 

4.7.1.1 Mandsdomineret job 

Tabel 1 påviste at både mænd og kvinder i høj grad beskæftiger sig i fag, hvor andelen af deres eget 
køn er høj. Ledelsesposter i toppen må på baggrund af kønsfordelingen (andelen af mandlige 
topledere i hhv. offentlig sektor 69,2% og privat sektor 87,7%) anses for at være et mandsdomineret 
job, som udledt af tabel 4. Statistikken i tabel 1 kan således være med til at forklare, hvordan kvinder 
søger hen mod kvindedominerede jobs og vice versa. Da andelen af kvinder i topledelsen i den private 
sektor er så lav (12,3%), må det antages at kvinder af denne grund, bl.a. ikke i så høj grad søger hen 
mod sådanne stillinger, da deres kollegaer i en topledelse med særligt høj sandsynlighed er mænd. 

Hertil eksisterer den statistiske diskrimination, der ligeledes er med til at forklare årsager til, at 
kvinder i første omgang potentielt kan blive valgt fra ved ansættelse til ledelsesposter i topledelsen. 
Da ledelsesposter traditionelt har været et mandsdomineret domæne, må det antages, at det i høj grad 
er mænd, der er med til at vælge, hvem der ansættes, og i høj grad beslutter, hvem der skal overtage 
deres ledelsespost. Dette understøttes af teorien om ”Rip-rap-rup effekten”444, navnlig at mænd i høj 
grad vælger kandidater, der minder om dem selv. 445 Dette fænomen er yderligere med til at forklare, 
hvordan kvinder mødes af en barriere, såfremt de ønsker at opnå ledelsesposter i topledelsen. 

4.7.1.2 Ansættelse og kønsroller 

Stillingerne i topledelsen er ofte generelt karakteriseret ved en høj status, som medfører et stærkere 
udgangspunkt i ansættelsessituationer.446 Varetagelsen af status-betonede arbejdsfunktioner er 
forbundet med en større synlighed, herunder signalværdi som en kvalificeret ansat og jobkandidat, 
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hvilket øger potentialet for at varetage ledelsesposter. Denne tendens blev af Williams i 1992 
identificeret og navngivet: glaselevatoren, som en teoretisk forklaring på, hvorfor mænd i højere grad 
end kvinder bliver ansat til ledelsesposter.447 Teorien forklares ud fra hvordan mænd oplever en 
centrifugering448, som hentyder til, at de med en glaselevator i højere grad springer led over, og 
sendes direkte til ledelsesniveau.449 Dette gør sig gældende, uanset om der udelukkende ses på de 
brancher, som er domineret af kvinder.450/451 

Desuden viser en undersøgelse452 af ledelsesrådgiver og jurist Susanne Teglkamp fra 2007, at mænd 
er mere tilbøjelige til at søge en stilling, uanset om de ikke opfylder alle de krav, der er oplistet i 
jobopslaget. Kvinder derimod har tendens til at være mere opsatte på at skulle opfylde alle kravene, 
hvorfor de på sin vis frasorterer sig selv før de overhovedet har søgt.453 Dette kan således være en af 
grundene til, at mænd oftere sidder i lederstillinger, da de i højere grad søger disse stillinger uanset, 
at de ikke nødvendigvis fra starten har alle kvalifikationerne. 

DJØF har foretaget en undersøgelse454 af deres kvindelige medlemmer og spurgt, hvilke årsager de 
tror, der er medvirkende til, at der er færre kvindelige ledere. Spørger man kvinderne i den private 
sektor, mener de, at 47% af årsagerne skyldes virksomhedskulturen, mens 48% af årsagerne skyldes 
prioritering af familien.455 Dette viser derfor, at det særligt er kønsrollerne på arbejdsmarkedet, der er 
medvirkende til, at der er færre kvindelige ledere. Kønsrollerne på arbejdsmarkedet, indretter sig som 
nævnt efter kønsrollerne i hjemmet, da arbejdsgiverne formår at indrette sig efter forestillingerne om 
arbejdsdelingen i hjemmet. Således er det i sidste ende prioriteringen af familien og 
virksomhedskulturen, der kan antages at være en hovedårsag til, at der er færre kvindelige ledere. 

4.7.1.3 Glasloftet 

I det følgende analyseres teorien om glasloftet, som forklaring på det relative mindretal af kvinder i 
topledelsen i den private sektor. 

På trods af, at danske kvinder var nogle af de første, der for alvor kom ind på arbejdsmarkedet, er 
andelen af kvinder i topledelsen fortsat lav.456  

Glasloftet er teorien om, at der eksisterer en usynlig barriere som gør, at kvinder har sværere ved at 
komme op til toppen af hierarkiet (topledelsen). Dette gælder i teorien også for kvinder, der er 
nøjagtigt lige så kvalificerede som mænd, og som gerne vil være en del af topledelsen.457 

En forklaring på, at teorien om glasloftet stadig manifesterer sig på arbejdsmarkedet skyldes 
udbredelsen af statistisk diskrimination og asymmetrisk information. Som anført i afsnit 4.6.3 
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benytter arbejdsgivere sig af statistikken for kvinders gennemsnitlige produktivitet, når arbejdsgivere, 
ved ansættelsessamtaler, ikke har information om den pågældende kvindes reelle produktivitet. En 
arbejdsgiver diskriminerer således rent statistisk, hvor den asymmetriske information ved 
ansættelsessamtaler udgør en ulempe for kvinder, der gerne vil højere op i hierarkiet.458 I forlængelse 
heraf viser tal fra Danmarks Statistik fra 2011 dog, at kvinder i topledelsen overordnet holder mindre 
barsel end øvrige kvinder, mens det omvendte viser sig for mænd - hvor mandlige topledere holder 
længere orlov end mænd i øvrigt.459 Dette understreger imidlertid, hvordan forventningen om lang 
barselsorlov hos kvinder, der ellers er genstand for statistisk diskrimination, ikke nødvendigvis holder 
skik, når det kommer til kvinder i topledelsen. 

Det helt store problem opstår dog, når kvinder agerer ud fra denne viden om, at de mødes af et glasloft, 
og derfor ikke går efter ledelsesposter. Glasloftet kan således betragtes som selvforstærkende, når 
kvinder mødes af denne statistiske diskrimination. 

Human Kapital teorien og glasloftets eksistens bevirker, at kvinder i mindre grad investerer i de 
færdigheder og kompetencer, der skal til for at besidde ledelsesposter eller ledende stillinger generelt. 
Kvinder kan altså miste deres incitament til at investere i human kapital, når de er bevidste om, at 
denne statistiske diskrimination finder sted, uanset hvor meget de investerer fx hvor meget de 
uddanner sig.460 

Teorien om glasloftet kan tillige føres tilbage til kønsrollerne i hjemmet. Når kvinderne mister 
incitament til at investere i deres position på arbejdsmarkedet, er tendensen at “vende hjem” og bruge 
ressourcerne på det huslige arbejde i stedet.461 En alvorlig konsekvens af glasloftet er, at kvinder, som 
ikke vælger at få børn med en høj investering i human kapital, alligevel kan risikere at møde dette 
glasloft.462 Teorien om glasloftet er således baseret på udefrakommende faktorer, som kvinder ikke 
har indflydelse på. 

Cotter, Hermsen, Ovadia & Vanneman (2001) argumenterer i øvrigt for, at der foreligger fire kriterier 
førend, der opstår og eksisterer en reel effekt af glasloftet.463 Et karakteristisk kriterie er, at der skal 
eksistere en større ulighed, jo længere op man kommer i hierarkiet. Det skal således forholde sig 
sådan, at jo længere op i niveau, en kvinde er kommet i en karriere, desto sværere skal det blive for 
hende at rykke sig endnu længere op.464 Trappen skal således blive stejlere for kvinder, jo længere 
oppe i karrieren de befinder sig. Netop denne sætning skaber genklang, når det ses i lyset af 
statistikken af løngabet, der bliver større, jo højere løn man får, hvilket fremgår af i figur 7, som 
diskuteres i næste afsnit. 

Af ovenstående afsnit kan det således udledes, at der ifølge teorien om glasloftet foreligger flere 
forklaringer på, at kvinder i topledelsen er i mindretal. 
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4.7.2 Løngabet i topledelsen 

Dette afsnit har til formål at belyse en mere dybdegående undersøgelse af det løngab, der eksisterer i 
topledelsen. 

Topledelsen udgør den største andel af de stillinger, der er placeret i den høje ende af 
indkomstskalaen.465 Målt ud fra den standardberegnede timefortjeneste er det generelle løngab 
mellem mænd og kvinder i Danmark 12,7%.466 Imidlertid er løngabet i den øverste ledelse i 
lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 17,1% i 2019.467 

Nedenstående figur 7 viser timeløn og lønforskellen mellem mænd og kvinder i alderen 30-59 år i 
2018. De hhv. blå og lyseblå prikker angiver gennemsnitslønnen for mænd og kvinder op til 
percentilen, så fx prikken ved 25. percentil viser gennemsnitslønnen for 1. til og med 25. percentil. 
De grønne søjler angiver den procentvise forskel mellem gennemsnitstimelønnen for mænd og 
kvinderne til og med den angivne percentil.468 

Figur 7 

 

Af figur 7 kan det udledes, at der ikke foreligger et signifikant løngab for lønmodtagerne med de aller 
laveste lønninger. Løngabet for de 75% af lønmodtagere med de laveste lønninger er således kun på 
2%. Forskellen vokser dog til 18%, når de resterende 25% medtages. Her distancerer mændenes 
timeløn sig fra kvindernes, når man når op til de 25% af lønmodtagere, som har de højeste 
timelønninger. 

Det kan derfor af figuren udledes, at der umiddelbart ikke er problemer med at opnå ligeløn på det 
brede element af arbejdsmarkedet. Til gengæld opstår problemet i topledelsen, hvor der er høje 
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lønninger, da der her er en mere væsentlig forskel på mænd og kvinders løn, hvilket medvirker til at 
det generelle løngab ser større ud. 

I det følgende afsnit analyseres derfor årsager til, hvorfor det særligt er i topledelsen, at der 
forekommer et løngab. 

4.7.2.1 Afkast af uddannelse og erhvervserfaring 

I dette afsnit undersøges det, hvordan uddannelsesafkast og erhvervserfaring påvirker løngabet i 
topledelsen statistisk. Afsnittet viderefører således Human Kapital teoriens tankegang om, at 
investering i uddannelse påvirker mænd og kvinders løn. 

I følge Nielsen, Törnfelt, Habes & Tofting (2020) forholder det sig generelt således, at 28% af 
løngabet i topledelsen skyldes en række målbare karakteristika på tværs af køn, eks. hvor meget 
erhvervserfaring mænd har i forhold til kvinder.469 De resterende 72% skyldes forskelle i afkastet af 
de enkelte karakteristika, som skal forstås som den enkeltes værdi i relation til løn ved fx 
erhvervserfaring.470 Et års erhvervserfaring er hvad der i gennemsnit går tabt for en kvinde, ved at få 
ét barn iht. figur 4. 

Netop det ekstra års erfaring har en betydning for det økonomiske afkast. Blandt lønmodtagere med 
de højeste lønninger vil en kvinde med et ekstra års erfaring kunne mindske lønforskellen med 67%, 
mens det drejer sig om 25% over hele lønfordelingen.471 

Når det kommer til afkastet ved at uddanne sig, kan kvinder mindske løngabet med 4% ved at tage 
en længerevarende uddannelse.472 Den nuværende tendens om, at kvinder begynder at tage 
længerevarende uddannelser vil på lang sigt derfor formentlig kunne være med til at mindske 
løngabet. Dog får mænd generelt et højere afkast af uddannelse end kvinder, hvilket øger 
lønforskellen med 6%. 473 

Afkast af uddannelse og erhvervserfaring påvirker således løngabet mellem mænd og kvinder både 
positivt og negativt. Blandt gruppen af højtlønnede vil disse faktorer i højere grad mindske forskellen 
mellem mænd og kvinders lønninger. Blandt alle lønmodtagere er reduktionen 18%, mens den for 
gruppen af lønmodtagere med de 25% højeste timelønninger vil mindskes med hele 82%.474  

4.7.2.2 Lønforhandlinger 

I dette afsnit udledes det, hvordan mænds adfærd i en lønforhandling kan være med til at forklare 
løngabet i topledelsen. Hvad angår lønforhandlinger i topledelsen er det erhvervserfaring, anciennitet, 
personlige kvalifikationer, fx at være flersproget og andre kompetencer, som i høj grad bliver taget i 
betragtning.475 Der bliver ved lønforhandlinger og ansættelser generelt lagt meget vægt på 

                                                
469 Nielsen, Törnfelt, Habes & Tofting. 2020. s. 2 
470 Ibid 
471 Ibid s. 7 
472 Ibid s. 5 
473 Ibid 
474 Ibid s. 7 
475 Deding & Holt. 2010. s. 38 
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arbejdstageres forhenværende lønniveau, som skaber en pyramide effekt, der gør, at højtlønnede 
bliver mere lønnet. 476 Dette forstærkes da mænd i højere grad er villige til at skifte job og forhandle 
løn. Mænd er i forhold til majoriteten af kvinder mere aggressive, når det gælder karriere forbedringer, 
herunder løn. Der er modsat en tendens blandt kvinder til at være mere tilbageholdende i 
lønforhandlinger. Eksempelvis svarer mange kvinder, når de bliver spurgt, at arbejdsmiljø og trivsel 
vægtes højere end løn.477 

4.7.2.3 Præferencebaseret diskrimination 

Som analyseret i afsnit 4.6.2 kan Beckers teori om præferencebaseret diskrimination ligeledes være 
med til at forklare, hvorfor kvinder får en lavere løn i topledelsen. Ifølge Becker medfølger der en 
afledt effekt og udnyttelse af, at der på arbejdsmarkedet eksisterer præferencebaseret diskrimination. 
Dette sker når en arbejdsgiver udnytter, at andre arbejdsgivere diskriminerer, herunder at ansatte 
kvinder, der ikke bliver ansat andetsteds, til en lavere løn.478 

4.8 Diskussion  

4.8.1 Diskussion af teorien om glasloftet og Human Kapital teorien 
Glasloftet er først og fremmest med til at forklare, hvordan der eksisterer en kløft mellem mænd og 
kvinder i topledelsen. Teoriens holdepunkter understøttes og stemmer overens med teorier om mænds 
fordele i lønforhandlinger, glaselevatoren og hvordan de traditionelle kønsroller i sidste ende fortsat 
former kvinders prioriteringer, hvad angår balancen mellem familie- og arbejdsliv.  

Teorien om glasloftet stemmer dog ikke helt overens med Human Kapital teorien. Human Kapital 
teoriens grundsten er, at man som arbejdstager selv er med til at bestemme, hvor langt og hvilke 
karriereambitioner man vil følge ved at investere i uddannelse og erfaring. Udgangspunktet for 
teorien er således, at det enkelte individ er en slags kapitalapparat, som der kan investeres i, dvs. 
forbedre for hermed at øge udbyttet af kapitalapparatet.479 Teorien om glasloftet anfører derimod, at 
det er udefrakommende faktorer, der påvirker kvinders karrieremæssige muligheder. 

Teorierne er ikke direkte modstridende, men teorien om glasloftet negligerer på sin vis værdien af 
human kapital. Begge teorier er dog taget med i nærværende afhandling eftersom at Human Kapital 
teorien tager udgangspunkt i en antagelse om, at uddannelse, helbredsmæssige forhold samt 
geografisk mobilitet helt generelt påvirker arbejdstageres muligheder og indkomst på 
arbejdsmarkedet i en positiv retning.480 Teorien om glasloftet adskiller sig fra Human Kapital teorien, 
da glasloftet er indskrænket til at fokusere på arbejdstagere i topledelsen. Gennemgangen af teorien 
om glasloftet har herefter givet en mulig forklaring på, hvorfor der er et relativ mindretal af kvinder 
topledelsen.  

                                                
476 Ibid 
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478 Becker. 2010. s. 44-45 
479 Udsen. 2002. s. 33 
480 Ploug. 1990. s. 34 
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Glasloftet menes ligeledes at være en afledt effekt af statistisk diskrimination, fordi man ud fra 
gennemsnittet kan konkludere, at kvinder tager mere barsel end mænd. Dette faktum ses således som 
en ulempe i arbejdsgiveres øjne, når der ved ansættelser er mulighed for at vælge mellem køn. Det 
reelle større fravær blandt kvinder er hertil med til at influere deres muligheder for ikke at blive 
forfremmet i lige så høj grad som mænd både ift. løn og arbejdsfunktioner.481 En undersøgelse482 
viser, at ca. hver 10. kvinde, som har været på barsel det forgange år får afslag på lønstigning med 
den begrundelse. Derimod er det kun 1,7% af mænd, der får afslag på lønstigning pga. afholdt barsel. 

Således foreligger der en proces på arbejdsmarkedet, hvor fravær hos unge kvinder pga. barsel i første 
omgang både er hæmsko for deres egen karriere, men også er medvirkende til, at der på lang sigt 
opstår et løngab, når arbejdstagerne er omkring 50 år, som vist i tabel 5. Mænd får altså 
karrierefordele ved ikke at være fraværende i lige så lang tid som kvinder. Modsat kan det siges, at 
kvinders fravær pga. barsel skaber en genvej for mænd, der på lang sigt gør det nemmere for mænd 
at komme op i topledelsen. 

Det foreliggende problem må dog siges at være størst i den private sektor, da andelen af kvinder i 
topledelsen her udgør 12,3%, mens kvinderne udgør 30,8% af toplederne i den offentlige sektor, som 
udledes af tabel 4. Ses der på udviklingen for ledere generelt, begynder kvinderne at hale ind på 
mændene i den offentlige sektor, mens de stadig halter efter mændene i det private.483 Det ligner 
derfor umiddelbart, at den offentlige sektor har løst problemet og siden 2010 har fået flere kvinder i 
ledelse.484 

4.8.2 Virksomheders omkostninger ved at have ansatte på barsel 
Et nyt studie485 fra 2020 viser, at virksomheders omkostninger ved at have ansatte på barsel ikke er 
yderst bebyrdende. I studiet blev der således ikke fundet nogen signifikante effekter af at have en 
ansat på barsel på virksomheders produktion og bruttofortjeneste. Ej heller blev der fundet en stigning 
i eksisterende medarbejders sygedage, som konsekvens af, at de ansatte, der ikke går på barsel, skal 
løbe hurtigere, når deres kollegaer tager på barsel.486 Det kan heraf udledes, at det ikke er specielt 
bebyrdende for virksomheder at have ansatte på barsel. Denne konklusion støttes i øvrigt af det 
faktum, at arbejdsgiveren kan få barselsrefusion fra kommunen.487 Alligevel er det mærkværdigt, at 
kvinder skal “straffes” for at være fraværende fra arbejdsmarkedet som følge af barsel, hvilket har en 
negativ effekt på deres karrieremuligheder488, eftersom at barsel tilsyneladende ikke har en signifikant 
negativ effekt på virksomheder.489  

                                                
481 Smith, Smith & Verner. 2010. s. 2 og 26 
482 Thiessen. 2021. s. 1 
483 Udledt af tabel 3 
484 Ibid og tabel 4 
485 Brenøe et. al. 2020. s. 39 
486 Ibid s. 38 
487 Ibid s. 10 
488 Kleven et. al. 2019. s. 10 
489 Smith. 2019. s. 1 
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4.8.3 Kompetencer under barsel 

Det kan tillige diskuteres, hvorvidt arbejdsgiveren skal betragte kvinders barselsfraværet for en 
kompetencegivende periode i stedet for en karrieremæssig hæmsko. Forskning viser, at hjernen rent 
faktisk vokser, når man bliver forældre. Særligt er der tilvækst af hjernen i de områder, der forbindes 
med bl.a. motivation, dømmekraft og fornuft samtidig med, at man skruer ned for skepticisme og 
tilbageholdenhed.490 Dette betyder altså, at man opnår kompetencer som at vise mere åbenhed og 
imødekommenhed overfor nye idéer, bliver mere positivt indstillet, forandringsparat og får et større 
drive og engagement i det arbejde, man udfører. 

Kvinders barselsfravær kan derfor bidrage til, at kvinder har oparbejdet en masse kompetencer, som 
er anderledes, men som bør betragtes som værende på lige fod med dem, som en mand kan opnå i 
samme periode på arbejdsmarkedet. Barselsfravær bør derfor ikke anses som en karrieremæssig 
byrde, der forhindrer kvinders mulighed for at opnå ligeløn og ledelsesposter. 

4.9 Økonomisk delkonklusion 
Den økonomiske analyses formål var at analysere problemstillingen om, hvordan balancen mellem 
familie- og arbejdsliv påvirker kvinders positionering på arbejdsmarkedet. Herunder, hvordan 
kvinders barselsfravær påvirker deres muligheder for at opnå ligeløn og ledelsesposter. 

For så vidt angår kvinders positionering på arbejdsmarkedet, kan det først og fremmest konkluderes, 
at kvinder dominerer den offentlige sektor, mens mænd dominerer den private. Dette skyldes ifølge 
analysen, at kvinder har en forventning om, at der i det offentlige er bedre arbejdsvilkår, herunder løn 
under barsel, omsorgsdage, samt muligheden for at gå på deltid, som kan skabe en tilfredsstillende 
balance mellem familie- og arbejdsliv. Den offentlige sektor består imidlertid af flest 
kvindedominerede fag, der generelt lønnes lavt. En forklaring på, at der således er en overordnet 
lønforskel mellem mænd og kvinder i den offentlige sektor, kan være fastholdelsen af det lønhierarki, 
der blev fremsat ved tjenestemandsreformen i 1969. 

Der foreligger således et kønsopdelt arbejdsmarked, hvilket skyldes en ond cirkel. Det kønsopdelte 
arbejdsmarked fastholder de traditionelle kønsroller i hjemmet, som fastholder de traditionelle 
kønsroller, der belyses ved den ulige fordeling af mænd og kvinders barsel, som herefter medvirker 
til et løngab mellem mænd og kvinder.  

Kvinders gennemsnitlige længere barselsfravær, sammenlignet med mænds, påvirker ifølge Human 
Kapital teorien deres human kapital, hvilket påvirker deres muligheder for at opnå ledelsesposter. 
Ligeledes anses familien som en indirekte karriere for kvinder, hvorfor investeringen i uddannelse er 
forskellig mellem kønnene, hvilket fører til forskellige jobs med forskellige lønninger. Derudover 
mindsker præferencebaseret diskrimination kvinders muligheder for at opnå ligeløn og ledelsesposter, 
da arbejdsgiveren kan have præference imod at ansætte kvinder. Dette bevirker, at der er flest 
mandlige ledere end kvindelige. Desuden søger kvinder hen til arbejdsgivere, der gerne vil ansætte 
kvinder, uanset, at det sker til en lavere løn, da dette anses som værende bedre end at være ledig. 
                                                
490 Kim, Mayes, Wang et. al. 2010 s. 695 
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Derudover mindsker statistisk diskrimination andelen af kvinder i ledelsesstillinger, da 
arbejdsgiveren ansætter ud fra en gennemsnitsviden om, at kvinder tager mest barsel, hvorfor kvinder 
i høj grad bliver fravalgt. 

I analysen blev det dog påvist, at problemet er størst i den private sektors topledelse, hvor der er et 
relativt større mindretal af kvinder end i den offentlige sektors topledelse. Topledelsen er 
mandsdomineret og mænd ansætter i høj grad deres eget køn. Analysen fandt i relation hertil, at 
kvinder kan mødes af et glasloft, mens mænd kan blive ført direkte til topledelsen med en 
glaselevator. Ligeledes kan de gennemgåede økonomiske teorier og fastholdelsen af de traditionelle 
kønsroller være med til at forklare mindretallet af kvinder i topledelsen.  

Derudover blev det i analysen påvist, at løngabet er størst i den høje ende af indkomstskalaen, 
herunder topledelsen. Dette løngab kan skyldes forskelle i mænd og kvinders afkast af uddannelse og 
erhvervserfaring, som Human Kapital teorien også er med til at forklare. Hertil kommer, at mænd 
tilsyneladende generelt er bedre til at forhandle løn end kvinder. Ligeledes kan arbejdsgiveres 
udnyttelse af eksistensen af præferencebaseret diskrimination være med til at sænke lønniveauet for 
kvinder i topledelsen.  

På det danske arbejdsmarked skaber kvinders barselsfravær således en utilsigtet genvej for mænd, 
der på lang sigt nemmere kan komme op i topledelsen. Mænd får altså langsigtede karrierefordele 
ved ikke at være på barsel i lige så lang tid som kvinder. Således foreligger der en proces på 
arbejdsmarkedet, hvor fravær hos unge kvinder pga. barsel i første omgang, både er en hæmsko for 
deres egen karriere, og samtidig fremmer mænds karrieremuligheder. Dette problem konkluderes at 
være størst i den private sektors topledelse, hvor der eksisterer en særligt ulige kønsfordeling 
sammenlignet med den offentlige sektor og et signifikant løngab mellem mænd og kvinder. 
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Kapitel 5 - Integreret analyse 
I følgende integrerede analyse foretages en retspolitisk og komparativ analyse, som udspringer af 
ovenstående juridiske- og økonomiske delkonklusioner. I analysen undersøges, hvorledes formålet 
med EU-rettens ligebehandlingsprincip er opnået, og hvorledes gældende ret bør ændres for, at 
kvinder i højere grad får mulighed for at opnå ligeløn og ledelsesposter i topledelsen. I analysen 
fremsættes forslag til lovændringer, diskussioner af tiltag og løsningsmodeller, som kan forbedre 
ligestillingen og ligelønnen. 

5.1 Integration af juridisk og økonomisk analyse 
Den juridiske analyse behandlede spørgsmålet om, hvordan 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2 
spiller sammen med de EU-retlige beskyttelsesregler på ligebehandlingsområdet. Samspillet mellem 
disse to regelsæt blev konkret analyseret med udgangspunkt i LBL § 9, der er implementeret i dansk 
ret på baggrund af ligebehandlingsdirektivet og graviditetsdirektivet. Problemstillingen foreligger i, 
at LBL § 9 giver lønmodtageren en beskyttelse, da arbejdsgiveren ikke må afskedige en lønmodtager, 
hvis opsigelsen er begrundet i fravær, der skyldes graviditet, barsel eller adoption eller i øvrigt 
afskedigelse pga. nævnte. LBL § 9 begrænser således arbejdsgiverens ledelsesret. Derimod foreligger 
120-dages-reglen, der giver arbejdsgiveren ret til at opsige funktionæren med et forkortet varsel, 
uanset anciennitet, i tilfælde af 120 sygedage på 12 måneder. Spørgsmålet var derfor, hvordan disse 
to regelsæt spiller sammen, og om en arbejdsgiver kan opsige en funktionær, såfremt denne har 
oppebåret eksempelvis 120 sygedage pga. graviditetsbetinget sygdom. 

Det blev ud fra analysen konkluderet, at LBL § 9 dækker i vid udstrækning, og beskytter en 
arbejdstager der oplever graviditetsbetinget sygdom, således at arbejdsgiveren ikke kan medtælle 
sådanne sygefraværsdage med i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. Med LBL § 
9 vil der derfor ikke kunne ske en forringelse ift. ansættelsesvilkår, herunder opsigelse, når en kvinde 
har været fraværende grundet graviditetsbetinget sygdom. 

LBL § 9 implementerer forbuddet mod kønsdiskrimination ift. afskedigelse af gravide og barslende, 
der fremgår af art. 14 i ligebehandlingsdirektivet. Direktivet udspringer af det EU-retlige forbud mod 
kønsdiskrimination (ligebehandlingsprincippet). Specifikke aspekter af ligebehandlingsprincippet er 
desuden blevet reguleret i TEUF art. 157 om ligeløn og kønsligestilling,491 herunder at der skal være 
lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.  

I forlængelse heraf blev det i afhandlingens økonomiske analyse undersøgt, hvordan kvinders 
barselsfravær påvirker deres muligheder for at opnå ligeløn og ledelsesposter. Det blev ud fra 
analysen konkluderet, at kvinders barselsfravær skaber en utilsigtet genvej for mænd, der på lang sigt 
nemmere kan komme op i topledelsen. Mænd opnår således karrierefordele ved ikke at være 
fraværende i lige så lang tid som kvinder. Der foreligger altså en proces på arbejdsmarkedet, hvor 
kvinders barselsfravær udgør en hæmsko for deres egen karriere. Problemet viser sig at være størst i 
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den private sektor, helt særligt i denne sektors topledelse, hvor der endnu eksisterer en markant ulige 
kønsfordeling og et signifikant løngab mellem mænd og kvinder. 

Ved at sammenfatte begge analyser ses det, at ligebehandlingsprincippet beskytter mod opsigelse af 
kvinder begrundet i graviditetsbetinget sygefravær, jf. LBL § 9,492 hvorimod 
ligebehandlingsprincippet ikke har den samme gennemslagskraft, når det kommer til kvinders 
karrieremuligheder. Som angivet i den økonomiske analyse viser en undersøgelse fx at ca. hver 10. 
kvinde, som har været på barsel det forgange år får afslag på lønstigning med den begrundelse. 
Derimod er det kun 1,7% af mænd, der får afslag på lønstigning pga. afholdt barsel.493 Dette er således 
et eksempel på, hvordan det ikke kan forhindres at kvinders barselsfravær påvirker deres løn negativt, 
når løndannelse ikke er fastsat ved konkret regulering, men ved en skønsmæssig vurdering. 

5.1.1 Ligebehandlingsprincippet ift. ligeløn og ledelsesposter 
Princippet om ligeløn er implementeret i dansk ret ved Ligelønsloven494 (herefter: LLL), hvor det af 
§ 1, stk. 1 fremgår, at “der ikke på grund af køn må finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid 
med denne lov.” Ligeledes fremgår det af LLL § 1, stk. 2, at “enhver arbejdsgiver skal yde kvinder 
og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for 
arbejde, der tillægges samme værdi.” Derudover følger det af LLL § 1, stk. 3, at “Bedømmelsen af 
arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante 
faktorer.” 

Ligelønsloven giver således kvinderne en juridisk beskyttelse, der skal sikre dem samme løn som 
deres mandlige kollegaer for samme arbejde. På det danske arbejdsmarked kan det dog konstateres, 
at princippet om ligeløn ikke har gennemslagskraft, særligt når det kommer til kvinder i topledelsen, 
som påvist i den økonomiske analyse. 

En yderligere forklaring på, at der eksisterer et løngab mellem mænd og kvinder i topledelsen kan 
forklares ved ordlyden af LLL § 1, stk. 3, der bestemmer, at arbejdets værdi, skal ske ud fra en 
helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer. Bestemmelsen er således 
ikke konkret nok, idet helhedsvurderingen kan bedømmes ud fra både subjektive og objektive 
kriterier. EU-Domstolen har i denne sammenhæng i Danfoss-sagen495 taget stilling til, hvilke kriterier 
arbejdsgiveren kan benytte ved lønfastsættelsen. Sagen blev rejst under en dansk tvist mellem HK og 
Danfoss. Her blev det fastslået, at kriterierne fleksibilitet og faglig uddannelse kan begrundes for en 
evt. lønforskel mellem mænd og kvinder, såfremt arbejdsgiveren kan godtgøre, at disse er af 
betydning for arbejdets udførelse.496 Arbejdsgiveren kan dog derimod anvende anciennitet til at 
begrunde lønforskelle uden at påvise den konkrete relevans til arbejdets udførelse.497 Således viser 
dommen, at arbejdsgiveren ud fra en helhedsvurdering nemt kan godtgøre lønforskellen mellem 
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mænd og kvinder. Det må derfor konstateres, at ligebehandlingsprincippet ikke har sikret, at der er 
fuldstændig ligeløn. 

Ligebehandlingsprincippet omfatter ligeledes, at arbejdsgivere ikke må kønsdiskriminere ved 
ansættelser. Det er dog ikke reguleret nogen steder, hvem en arbejdsgiver skal vælge frem for en 
anden i en ansøgningsproces, hvorfor arbejdsgiveren nemt kan udvise diskrimination, herunder vælge 
mænd frem for kvinder til stillingerne i topledelsen. Ligebehandlingsprincippet har i sådanne 
situationer derfor ikke gennemslagskraft, eftersom der ikke foreligger nogen begrænsning af, hvorvidt 
arbejdsgivere må vælge at ansætte mænd frem for kvinder. En arbejdsgiver vil altså nemt kunne 
forklare og forsvare, hvorfor en valgt kandidat er den rette til stillingen i topledelsen, herunder pga. 
subjektiv bedømmelse af human kapital, erfaring og kompetencer. 

Det må derfor konstateres, at ligebehandlingsprincippet dækker i vid udstrækning på et område, hvor 
der er tale om graviditetsbetinget sygefravær, hvortil arbejdstageren er beskyttet af LBL § 9.498 
Derimod har ligebehandlingsprincippet ikke den samme virkning på områder, når noget fastsættes 
skønsmæssigt. Ligebehandlingsprincippet har således en bedre gennemslagskraft på områder, hvor 
der ikke på samme måde skal foretages en skønsmæssig vurdering, når det skal vurderes, hvorvidt 
der er tale om graviditetsbetinget sygefravær. Lønfastsættelse bygger imidlertid på skønsmæssige 
vurderinger, hvorfor det er mindre konkret og sker ud fra en helhedsvurdering.  

5.2 Forslag til forbedring af ligelønsloven 
Dette afsnit har til formål at fremsætte et forslag til ændring af LLL § 1, stk. 3, for at fremme 
ligelønnen mellem mænd og kvinder i Danmark. 

LLL har til formål at sikre lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller for arbejde, der 
tillægges samme værdi, jf. § 1, stk. 2. Herunder skal arbejdets værdi ske ud fra en helhedsvurdering 
af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer, jf. LLL § 1, stk. 3. Det er således ikke 
konkretiseret, hvilke relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer, der skal indgå i 
helhedsvurderingen ved bedømmelsen af arbejdets værdi. 

På baggrund af ovenstående præsenteres et forslag til ændring og konkretisering af LLL § 1, stk. 3: 

 

Ovenstående forslag har til formål at sikre, at ligelønsprincippet i højere grad bliver håndhævet, 
således at arbejdsgivere har en mere konkret målestok for, hvad der reelt kræves af loven. Det foreslås 
således, at det eksplicit af loven skal fremgå, hvilke relevante kvalifikationer og andre relevante 
faktorer, der skal tages i betragtning ved bedømmelse af et arbejdes værdi. 
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Forslaget indeholder en ikke-udtømmende specifikation af de relevante kvalifikationer og andre 
relevante faktorer. Det bør yderligere i lovbemærkningerne præciseres, hvad der egentlig forstås ved 
fysisk og psykisk belastning. Ved vurdering af fysisk belastning på arbejdspladsen skal der tages 
højde for stillingens arbejdsopgaver, herunder helbredsrisici og risikobelastning, som fx foreligger 
ved natarbejde hos sygeplejersker. Ved vurdering af psykisk belastning skal der tages stilling til, om 
arbejdet indeholder høje følelsesmæssige krav, fx vågekoner499, samt arbejdsmængde og tidspres. 
Yderligere bør det også fremgå i bemærkningerne til loven, at anciennitet og fleksibilitet også er et 
forhold, som kan medtages i helhedsvurderingen, jf. Danfoss-dommen. Formålet med uddybningen 
af kriterierne er for at undgå tvivl om forståelsen af begreberne. 

Det nuværende problem opstår dog imidlertid ved, at kvinders barselsfravær kan forringe deres løn, 
såfremt der bliver målt på erhvervserfaring, da mænd anses, af arbejdsgiveren, for at tilegne sig flere 
kompetencer og færdigheder, mens kvinderne er fraværende på arbejdsmarkedet under barsel. 
Et forslag til en yderligere bestemmelse i LLL kan fremgå som følger:  

 

Ovenstående forslags 2. led fremgår af LBL § 9, som understreger den konkrete situation for kvinder 
der udnytter retten til fravær pga. barsel og graviditet, som i øvrigt er afhandlingens knudepunkt.  
Således må en kvinde ikke blive forskelsbehandlet ift. løn på samme måde, som hun ikke må blive 
afskediget grundet barsel eller graviditetsbetinget sygefravær. 

En sådan lovændring vil forventeligt skabe en bedre konsensus for både arbejdsgivere og 
arbejdstagere, ved vurderingen af ligeløn ift. arbejdets værdi. 

5.2.1 Ændring af bevisbyrdereglerne 
Af den nuværende LLL fremgår det i lovens § 6, stk. 2, at en arbejdstager, som anser sig for krænket, 
skal påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller 
indirekte forskelsbehandling. Herefter påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at 
ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Der foreligger således delt bevisbyrde i LLL § 6, 
stk. 2 i tråd med LBL § 16 a. 

Det kan diskuteres, hvorvidt der i stedet bør foreligge omvendt bevisbyrde i en situation, hvor 
arbejdstageren føler sig forskelsbehandlet ift. løn. Det fremgår af LLL § 1, stk. 2, at enhver 
arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn. Således er det først og fremmest arbejdsgiverens 
ansvar, at der ydes samme løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges 
samme værdi. Ligeledes er det arbejdsgiverens ansvar, at arbejdets værdi skal ske ud fra relevante 
kvalifikationer og andre relevante faktorer, jf. LLL § 1, stk. 3. Det kan derfor argumenteres, at det 

                                                
499 Vågekoner er personer, der holder vagt ved en døende, som oftest bruges i tilfælde af, at den døende ikke har nogle pårørende, 
eller hvor pårørende ikke selv har mulighed for at være til stede. 
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også er arbejdsgiveren der har det fulde ansvar og alene skal løfte bevisbyrden for, at arbejdsgiveren 
har opfyldt kravene i LLL § 1 og dermed overholdt ligelønsprincippet. 

Hertil er det derfor særligt relevant at præcisere bedømmelseskriterierne for en vurdering af arbejdets 
værdi. Dermed vil arbejdsgiveren bedre kunne forholde sig til, hvilke forhold arbejdsgiveren kan eller 
ikke kan påberåbe sig som argument for, at der er ydet ligeløn. På denne måde vil arbejdsgiveren 
være mindre tilbøjelig til at forskelsbehandle i løn mellem mænd og kvinder. 

5.3 Større løngennemsigtighed 
Dette afsnit har til formål at pointere, hvordan en større gennemsigtighed af den tabubelagte samtale 
om løn vil kunne bidrage til et land med mere ligeløn. 

Lønforskelle opstår i høj grad, fordi mange ansatte indgår og underskriver individuelle kontrakter om 
løn med deres ledere.500 Det er imidlertid arbejdsgiveres ansvar at yde kvinder og mænd lige løn, jf. 
ordlyden af LLL § 1, stk. 2. Bestemmelsen hænger dog sammen med LLL § 5, som iht. forarbejderne 
bestemmer, at hvis en lønmodtager i en periode ikke har fået ligeløn efter lovens § 1, kan det i intet 
tilfælde fortolkes som, at lønmodtageren stiltiende har givet afkald på sin ret.501 

Løngabet i den private sektor er betydeligt større end i den offentlige sektor.502 Det er således særligt 
i den private sektor, hvor arbejdstagere forhandler løn i deres individuelle kontrakt. Problematikken 
bunder herefter i, at det er vanskeligt at påberåbe sig ligelønslovens bestemmelser, eftersom 
arbejdstagerne ikke nødvendigvis er klar over, hvorvidt loven bliver overtrådt. 

Retsgrundlaget for løngennemsigtighed fremgår dog af LLL § 5 a, stk. 1, hvor virksomheder, der 
beskæftiger mindst 35 lønmodtagere, heraf mindst 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion, hvert 
år skal udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for det foregående år for hele eller dele af virksomheden. 
Hertil skal arbejdsgiveren informere de ansatte om lønstatistikken. Formålet med denne bestemmelse 
er at sikre, at alle medarbejderne i virksomheden bliver informeret om lønforskelle mellem mænd og 
kvinder i virksomheden. Dette kan således føre til gennemsigtighed og dermed en bedre overholdelse 
af ligelønslovens forpligtelser ved lønfastsættelsen. 

Et forslag til hvordan løngennemsigtighed på det danske arbejdsmarked yderligere kan forbedres, 
inkluderer at udvide bestemmelsen, så denne omfatter alle virksomheder og ikke kun virksomheder 
med mindst 35 lønmodtagere. Hertil bør der i bestemmelsen foreligge et krav om, at der skal 
udarbejdes en lønstatistik for hele virksomheden, og ikke blot dele af virksomheden.  

En sådan skærpelse vil føre til en højere løngennemsigtighed, da disse lønstatstikker vil kunne gøres 
til genstand for at lønmodtagere kan påberåbe sig LLL’s regler, såfremt der foreligger uligeløn. 

Bestemmelsen i LLL § 5 a regulerer dog alene arbejdsgiverens forpligtelse ift. løngennemsigtighed. 
Det vurderes derfor hertil, at løngennemsigtighed også skabes ved, at lønmodtageres selv tager 
problemet i egen hånd. 
                                                
500 Andersen et. al. 2016 s. 259 
501 Folketingstidende 1975/76. Tillæg A. s. 1510. Bemærkning til § 5. 
502 Pedersen & Deding. 2000. s. 18 
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En stor del af problemet er netop, hvordan samtaler om løn og penge i høj grad er tabubelagt i 
Danmark.503 IDA’s formand for de ansattes Råd, Morten Thiessen har pointeret dette, navnlig at der 
skal tales mere om løn, førend den uforklarlige lønforskel mellem mænd og kvinder kan ophøre.504 
Forslaget er derfor at starte med selv at snakke med sine kolleger om deres og sin egen løn. 

Målet er således at få skabt en kultur, der letter tabuet omkring løn. Hvis der ikke foreligger åbenhed, 
kommer arbejdstageren i princippet ind til en lønforhandling med bind for øjnene, da man ikke kender 
ens kollegaers løn og chefen sidder med alle kortene på hånden.505 Der skal derfor skabes et 
transparent marked, hvor arbejdsgivere bliver tvunget til at håndhæve loven, fordi lønmodtagere selv 
er med til at håndhæve den. 

I en henstilling506 fra Europa-kommissionen er pointen om løngennemsigtighed taget op. 
Kommissionen foreslår ligeledes en række foranstaltninger for at sikre lige løn for lige arbejde. 
Lovgivningsforslaget har to centrale elementer, navnlig foranstaltninger til at sikre 
løngennemsigtighed for både arbejdstagere og arbejdsgivere samt bedre adgang til domstolsprøvelse 
for ofre for lønmæssig forskelsbehandling.507 Helt konkret lyder et forslag på, at det skal gøres 
ulovligt at spørge en jobsøgende om, hvad denne tidligere har fået i løn, samt at arbejdsgivere skal 
stille anonymiserede lønoplysninger til rådighed efter anmodning fra deres ansatte.508 

En undersøgelse viser hertil, at den yngre generation er bedre til at snakke om løn end den ældre. Der 
er således et håb forude for, at snakken om løn bliver mindre og mindre tabubelagt i fremtiden.509 

5.4 Forventninger til den øremærkede barsel af direktiv 2019/1158 
I det følgende foretages en komparativ analyse af forventningerne til implementeringen af den 
øremærkede barsel til mænd og kvinder som følge af EU-direktivet 2019/1158510 som skal ske inden 
2. august 2022.511 

EU har med direktivets512 art. 5, stk. 2. bestemt, at medlemsstaterne skal indføre en øremærkning af 
minimum 2 måneders barsel til hver forældre. Det betyder herefter, at de 2 måneder ikke kan deles 
eller overdrages forældrene imellem, hvorfor de 2 måneder bortfalder såfremt en forældre ikke 
benytter retten hertil. Det er således 2 måneder til hver forældre, hvilket er en signifikant ændring ift. 
til den nuværende nationale regulering med 14 dage til fædre. Den generelle forventning er herefter, 
at mænd således vil tage mere barsel.  

                                                
503 Santesson. 2019. s. 1 
504 Lorentzen. 2020. s. 1 
505 Santesson. 2019. s. 1 
506 Kommissionens henstilling af 7. marts 2014 om styrkelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder gennem åbenhed 
507 EU. 2021. 
508 Ibid 
509 Lorentzen. 2020. s 1 
510 Direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse 
af rådets direktiv 2010/18/EU  
511 Carøe. 2020. s. 1   
512 EU-direktivet 2019/1158 
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Dette begrundes ved, at flere studier viser, hvordan loven er normsættende513, hvilket vil betyde, at 
loven bliver toneangivende og grobund for en normalisering af, at fædre tager barsel i højere omfang 
end før.514 

Ved den følgende komparative analyse undersøges det, hvilken virkning den øremærkede barsel i 
henhold til svensk national lovgivning har haft på fordeling af barsel mellem forældre. Der 
sammenlignes altså med Sverige eftersom, som allerede har øremærket barsel, og da der i øvrigt er 
mange ligheder mellem Dansk og Svensk kultur. 

Forældreorlov er i Sverige reguleret af Föräldraledighetslag (1995:584). Loven regulerer en samlet 
ret til fravær på 480 dage, hvortil 90 dage er øremærket til mødre, og ligeledes 90 dage er øremærket 
til fædre. De resterende 300 dage kan fordeles som ønsket. Fædre i Sverige har således ret til 90 dages 
barsel, som ikke kan overdrages til eller benyttes af den anden forældre.515 Således reguleres der i 
Sverige efter princippet: use it or lose it.516 Indtil 2016 havde fædre i Sverige allerede eneret til hele 
60 dages barsel, hvorefter der således er tillagt endnu en måned med de 90 dage.  

Effekten af reformen i 2016 blev herefter undersøgt af Försäkringskassan.517 Undersøgelsen fra 2019 
viste, at fædre efter reformen fik udbetalt flere barselsdagpenge end før. I gennemsnit var mænd på 
barsel med modtagelse af barseldagpenge i yderligere 4 dage, mens kvinder i gennemsnit reducerede 
deres barsel med modtagelse af barseldagpenge med 7,5 dag.518 Det blev dog ved undersøgelsen 
bemærket, at effekten var mindre end, da Sverige i første omgang øremærkede 60 dages barsel til 
fædre.519 

Reformerne i Sverige har således været med til at udligne den ulige fordeling af barsel mellem mænd 
og kvinder til en vis grad. Det kan herefter udledes, at en udlignende virkning vil være forventelig 
ved indførelsen af den øremærkede barsel i Danmark. Under alle omstændigheder vil øremærkningen 
kunne bidrage til at skabe en mere ligelig fordeling af forældreorloven520, end det er tilfældet i dag, 
hvilket også er formålet med indførslen. En af årsagerne til, at reformerne i Sverige har været så 
effektive er, at kvinderne i Sverige afholder mindre barsel end før reformen. Det betyder altså, at den 
samme tendens kan være forventeligt for kvinder i Danmark. 

Forventningen til den øremærkede barsel er således, at mænd i Danmark generelt vil afholde mere 
barsel, hvilket kan bidrage til en udligning af den ulige orlovsfordeling mellem mænd og kvinder. En 
sådan udligning vil kunne skabe en forskydning i den onde cirkel521. Den øremærkede barsel vil 
således kunne give et skub væk fra fastholdelsen af de traditionelle kønsroller, eftersom at kvinder til 
gengæld vil være mindre fraværende på arbejdsmarkedet. Særligt vil en mere ligelig fordeling af 
barselsorloven mellem mænd og kvinder minimere grundlaget for arbejdsgivere til at 
kønsdiskriminere i ansættelsessammenhænge, hvilket potentielt vil kunne øge antallet af kvinder i 
                                                
513 Jacobsen, Klyng & Holt. 2013. s. 15 
514 Tænketanken Cevea. 2016. s. 50 
515 Jacobsen, Klyng & Holt. 2013. s. 38 
516 Ottesen. 2012. s. 140 
517 Socialförsäkringsrapport. 2019:2 
518 Försäkringskassan. 2019. s. 9 
519 Ibid 
520 Carøe. 2020. s. 1 
521 Som nævnt i afhandlingens økonomiske analyse og illustreret ved figur 5 
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topledelsen. Overordnet vil en mere ligelig fordeling af barsel på tværs af køn altså kunne bidrage til 
en større grad af ligestilling.522 

5.5 Kønskvoter i topledelsen  
I dette afsnit diskuteres en mulig løsning til problemet om mindretallet af kvinder i topledelsen. I 
afsnittet perspektiveres der til den politisk omdiskuterede kønskvote-løsning for at øge mindretallet 
af kvinder i bestyrelser. Det vil i det følgende analyseres, hvorvidt en kønskvote-løsning vil være 
efficient for at øge mindretallet af kvinder i topledelsen. 

Som nævnt er det ikke konkret reguleret, hvilken kandidat en arbejdsgiver skal ansætte, hvorfor 
arbejdsgiveren nemt kan udvise diskrimination, herunder vælge mænd frem for kvinder til stillingerne 
i topledelsen. I dansk politik har kønskvoter i bestyrelser været oppe og vende flere gange. Herunder 
vil en vedtagelse af disse kønskvoter medføre, at der stilles krav til andelen af kvinder repræsenteret 
i bestyrelser.523 Det kan således diskuteres, hvorvidt indførelsen af kønskvoter i store danske 
virksomheder kan være med til at forbedre, det eksisterende mindretal af kvinder i topledelser. 

Det skal først og fremmest bemærkes, at arbejdsopgaverne i bestyrelser og topledelser imidlertid ikke 
udgør det samme og derfor ikke direkte kan sammenlignes, men idéen om kønskvoter gøres til 
genstand for denne perspektivering. 

Til sammenligning er der i Norge indført kønskvoter i bestyrelser. Adm. direktør for Finansnæringens 
Arbejdsgiverforening Jan Asker har udtalt, hvordan vedtagelsen af kønskvoter både har gavnet 
positivt og negativt. 524 Den negative effekt erkender Asker ved, at der siden indførelsen af kønskvoter 
i Norge er sket et markant fald i registrering af aktieselskaber, hvilket er selskaberne, der er omfattet 
af kønskvoteringen. Dette kan skyldes, at norske virksomheder i stedet lader sig registrere i andre 
lande, hvor der således ikke stilles krav til kønskvoter i bestyrelsen. En sådan effekt er aldeles ikke 
ønsket, hvorfor resultatet af kønskvoteringen i Norge ikke som udgangspunkt direkte er et positivt 
tiltag for landets nationale økonomi.525 

I det danske erhvervsliv opfattes kønskvoter også som en negativ foranstaltning, da den positivt 
særbehandler kvinder, hvilket dels kan resultere i, at kvinder i topledelsen regnes som rekrutteret 
udelukkende på basis af en kønskvotering snarere end på kvalifikationer, hvilket vil være en uønsket 
konsekvens. Desuden vil kønskvoter kunne resultere i diskrimination af kvalificerede mænd.526 Ved 
at indføre kønskvoter risikerer den bedst kvalificerede kandidat at blive fravalgt, netop fordi der skal 
være en vis andel kvinder, hvilket vurderes som værende uhensigtsmæssigt. 

Et element der dog taler for kønskvoter i topledelsen i danske store virksomheder vil dog være, at der 
således kommer flere kvinder i topledelsen, hvilket på sigt potentielt vil kunne tiltrække endnu flere 
kvinder. Dette skyldes, at kvinder i første omgang vil være mere tilbøjelige til at søge stillingerne i 

                                                
522 Tænketanken Cevea. 2016. s. 51 
523 Bosse. 2017. s. 1 
524 Aagaard. 2019. s. 1 
525 Ibid 
526 Didriksen. 2013. s. 38  
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topledelsen både fordi de er bevidste om, at der er en større chance for at de bliver ansat pga. 
kønskvoterne, men også fordi der i forvejen er kvinder i topledelsen. Sidstnævnte henfører til den 
økonomiske analyse, der belyste, at kvinder i høj grad arbejder sammen med andre kvinder.527 

Et andet element der taler for at få flere kvinder i topledelsen kan argumenteres ud fra undersøgelsen 
foretaget af Siegel, Kodama og Halaburda (2013) om de positive effekter ved, at ansætte flere kvinder 
i lederstillinger.528 Undersøgelsen fandt frem til en række positive afledte effekter for mænd ved at 
ansætte flere kvinder i ledelsen, herunder opløsningen af “male-bonding”, som ellers mindsker 
produktivitet. Ligeledes vil en højere grad af kønsdiversitet i ledelser kunne medvirke til forbedringer 
i organiseringen af arbejdet i virksomheder. Desuden viste undersøgelsen, at kvinder i høj grad har 
mere viden om kvindelige forbrugere, hvilket vil kunne være genstand for marketing initiativer, som 
vil kunne øge omsætningen.529 

På baggrund af ovenstående vurderes det dog, at en kønskvote-løsning for mindretallet i topledelsen 
ikke vil være efficient på langt sigt. Helt overordnet vil det ikke være efficient at indføre kønskvoter, 
da arbejdsgiveren risikerer at vælge den bedste kandidat fra, udelukkende for at opfylde antallet af 
kvindelige og mandlige ledere. Ligeledes vil kvinder kunne blive valgt til udelukkende pga. deres 
køn og ikke som følge af deres kvalifikationer. Hertil risikeres det, at danske virksomheder lader sig 
registrere i udlandet, ligesom tilfældet i Norge for at undgå at være underlagt kravet om kønskvoter. 

Diskussionen er taget med for at belyse, hvordan det at skabe en løsning for ét problem, kan være 
med til, at der opstår nye problemer. Det er således et godt eksempel på en erhvervsjuridisk 
problematik, herunder hvordan regulering ikke nødvendigvis altid er den mest efficiente løsning, når 
de økonomiske interesser bliver taget i betragtning. 

5.6 Integreret delkonklusion 
Den integrerede analyse muliggjorde en erhvervsjuridisk integrering af afhandlingens juridiske og 
økonomiske analyse med en tværfaglig indgangsvinkel. Analysen havde til formål at analysere, 
hvorvidt formålet med EU-rettens ligebehandlingsprincip er opnået på arbejdsmarkedet, og hvorledes 
gældende ret, herunder ligelønsloven bør ændres, for at kvinder i højere grad får mulighed for at opnå 
ligeløn og ledelsesposter i topledelsen. 

EU-rettens ligebehandlingsprincip beskytter mod opsigelse af kvinder begrundet i graviditetsbetinget 
sygefravær, jf. LBL § 9. Graviditetsbetinget sygefravær kan således ikke medtælles i 120-dages-
reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. I den juridiske analyse blev det derfor konkluderet, at 
ligebehandlingsprincippet har gennemslagskraft på dette område. Derimod har 
ligebehandlingsprincippet ikke den samme virkning, når det kommer til kvinders karrieremuligheder. 
Ligelønsloven kan således ikke forhindre, at kvinders barselsfravær påvirker deres løn negativt, 
eftersom at løn fastsættes ud fra en skønsmæssig vurdering. Derudover er det heller ikke reguleret, 

                                                
527 Udsen. 2002. s. 9 
528 Afsnit 4.6.2 
529 Siegel, Kodama & Halaburda. 2013. s. 6-7 
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hvem en arbejdsgiver skal vælge frem for en anden i en ansøgningsproces, hvorfor barselsfravær har 
en negativ påvirkning på kvinders muligheder for at opnå ledelsesposter. 

Der blev i den integreret analyse præsenteret et forslag til ændring af LLL § 1, stk. 3. Konkretiseringen 
blev vurderet til at sikre, at ligelønsprincippet i højere grad bliver håndhævet, således at arbejdsgivere 
har en fælles målestok for, hvilke relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer, der skal tages 
i betragtning ved bedømmelse af arbejdets værdi, med det formål at mindske den potentielle risiko 
for diskrimination. Et yderligere forslag inkluderede et forbud mod at forringe en arbejdstagers løn, 
fordi denne har udnyttet retten til barselsfravær. En sådan lovændring blev vurderet til at kunne gøres 
til genstand for en bedre konsensus for begge aftaleparter i lønsituationer. Derudover blev der 
foreslået en ændring af bevisbyrdereglerne i LLL, så arbejdsgiveren får den fulde bevisbyrde for at 
have ydet ligeløn. 

I analysen blev det herefter undersøgt, hvordan der kan skabes en større løngennemsigtig på 
arbejdsmarkedet. I analysen blev der først og fremmest foreslået en ændring af LLL § 5 a. Herefter 
blev det foreslået, at lønmodtagere bør starte med selv at snakke med deres kollegaer om deres og sin 
egen løn for at skabe mere løngennemsigtighed. 

I analysen blev forventningerne til den øremærkede barsel ligeledes vurderet. Der blev foretaget en 
komparativ analyse af effekterne af en øremærkning i Sverige. I Sverige har øremærkningen medført 
en udligning af den ulige fordeling af barsel mellem mænd og kvinder, herunder at mænd tager mere 
barsel, mens kvinder tager mindre. Denne tendens blev vurderet til højst sandsynligt at have samme 
effekt i Danmark, hvilket vil kunne give et skub væk fra fastholdelsen af de traditionelle kønsroller. 
Ligeledes blev det vurderet, at en mere ligelig fordeling af barselsorlov mellem mænd og kvinder 
potentielt vil kunne øge antallet af kvinder i topledelsen. 

Slutteligt blev der foretaget en perspektivering til kønskvoter i bestyrelser, som et løsningsforslag til, 
hvordan der kan komme flere kvinder i topledelsen. Ud fra analysen blev det vurderet, at en indførsel 
af kønskvoter i topledelsen ikke vil være efficient på langt sigt, da arbejdsgiveren risikerer at vælge 
den bedste kandidat fra, udelukkende for at opfylde antallet af kvindelige og mandlige ledere. 
Ligeledes vil kvinder kunne blive valgt til udelukkende pga. deres køn og ikke som følge af deres 
kvalifikationer. Hertil risikeres det, at danske virksomheder lader sig registrere i udlandet, ligesom 
det var tilfældet i Norge, for at undgå at være underlagt kravet om kønskvoter. Denne problemstilling 
belyser en klassisk erhvervsjuridisk problematik, herunder hvordan regulering ikke nødvendigvis 
altid er den mest efficiente løsning, når de økonomiske interesser bliver taget i betragtning. 

Den integrerede analyse besvarede således problemstillingen og konkluderede, at formålet med EU-
rettens ligebehandlingsprincip ikke er opnået på alle dele af arbejdsmarkedet. Hertil blev en række 
forslag til, hvorledes gældende ret, herunder ligelønsloven, bør ændres, for at kvinder i højere grad 
får mulighed for at opnå ligeløn og ledelsesposter i topledelsen. 
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Kapitel 6 - Konklusion 
Formålet med nærværende afhandlingen har været at undersøge, hvordan det egentlig står til med 
ligestillingen og ligelønnen på det danske arbejdsmarked. I afhandlingen er der taget udgangspunkt i 
ligebehandlingsprincippets gennemslagskraft på det danske arbejdsmarked. 

I den juridiske analyse blev det undersøgt, hvordan 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2, spiller 
sammen med de EU-retlige beskyttelsesregler på ligebehandlingsområdet. Herunder hvilke sygedage 
der kan medtælles i de 120 dage i tilfælde af, at en kvindelig arbejdstager har sygefravær pga. 
graviditet. Der tages i analysen udgangspunkt i 120-dages-reglen, som er en bestemmelse, der giver 
arbejdsgiveren ret til at opsige en arbejdstager med forkortet varsel på 1 måned, såfremt 
arbejdstageren har været syg med løn - i 120 dage - i løbet af 12 måneder. Derudover anvendes 
ligebehandlingslovens § 9 i nærværende afhandling, som implementerer ligebehandlingsdirektivet og 
graviditetsdirektivet, og udgør et forbud mod afskedigelse af en lønmodtager, såfremt denne har 
fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption. Den 
juridiske analyse tog udgangspunkt i fire scenarier. 

På baggrund af scenarie 1 om gravide kvinder konkluderes det, at en arbejdsgiver ikke er berettiget 
til at medtælle graviditetsbetingede sygefraværsdage i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 
5, stk. 2, da dette er i strid med LBL § 9. Af scenarie 2 om fertilitetsbehandling konkluderes det, at 
sygefravær i udredningsfasen af en fertilitetsbehandling kan medtælles i de 120 dage. Spørgsmålet 
om, hvornår beskyttelsen i LBL § 9 indtræder er i praksis ikke konkret afklaret. Det vurderes dog, at 
en hormonbehandling må være startskuddet på et fertilitetsbehandlingsforløb. Alt sygefravær, som 
følge af fertilitetsbehandlingen, der opstår fra påbegyndelsen af hormonbehandling, antages derfor 
ikke at kunne medtælles i de 120 dage. Sygefravær i perioder mellem de tre behandlingsforsøg kan 
heller ikke medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. Det afgørende er dog, 
at sygefraværet er som følge af fertilitetsbehandlingen, da en kvindelig arbejdstager her er beskyttet 
mod opsigelse, jf. LBL § 9. Af scenarie 3 om abort konkluderes det, at sygefravær i tæt tidsmæssig 
sammenhæng med en abort - uanset om sygefraværet er af fysisk eller psykisk karakter - heller ikke 
kan medtælles i de 120 dage, da der her er tale om graviditetsbetinget sygefravær. Ligeledes blev det 
konkluderet, at specifikt sygefravær, som følge af en kirurgisk nødvendig abort, grundet graviditet 
uden for livmoderen, ikke kan medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. Af 
scenarie 4 om sygdom efter endt barsel konkluderes det, at graviditetsbetinget sygefravær efter endt 
barsel, som udgangspunkt kan indgå ved optælling af de 120 dage efter 120-dages-reglen. 
Spørgsmålet om hvorvidt dette udgangspunkt også er gældende, såfremt der er tale om sygefravær, 
der direkte kan henføres til graviditeten eller fødslen, er i praksis ikke konkret afklaret. Det vurderes 
dog, at udgangspunktet må siges at kunne modificeres i situationer, hvor den efterfølgende 
pågældende sygdom reelt udspringer og kan henføres til graviditeten. Sygefravær som følge heraf 
kan derfor antages ikke at kunne medtælles i de 120 dage efter 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

På baggrund af analysen af de fire scenarier konkluderes det således, at ligebehandlingsprincippet, 
som er implementeret i LBL § 9, har gennemslagskraft og går forud for 120-dages-reglen. 
Graviditetsbetingede sygefraværsdage, der reelt udspringer og kan henføres til graviditet, fødsel, 
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fertilitetsbehandling eller abort, kan ikke medtælles ved optællingen af de 120 dage efter 120-dages-
reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. 

Den økonomiske analyse havde til formål at analysere, hvordan balancen mellem familie- og 
arbejdsliv påvirker kvinders positionering på arbejdsmarkedet. Herunder, hvordan kvinders 
barselsfravær påvirker deres muligheder for at opnå ligeløn og ledelsesposter. 

For så vidt angår kvinders positionering på arbejdsmarkedet konkluderes det, at kvinder dominerer 
den offentlig sektor, mens mænd dominerer den private. Dette skyldes, at kvinder har en forventning 
om, at der i det offentlige er bedre arbejdsvilkår, som kan skabe en tilfredsstillende balance mellem 
familie- og arbejdsliv. Den offentlige sektor består imidlertid af flest kvindedominerede fag, der 
generelt lønnes lavt. En forklaring på, at der således er en overordnet lønforskel mellem mænd og 
kvinder i den offentlige sektor, kan være fastholdelsen af det lønhierarki, der blev fremsat ved 
tjenestemandsreformen i 1969. 

Der foreligger et kønsopdelt arbejdsmarked, som fastholder kønsarbejdsdelingen i hjemmet, hvilket 
skyldes en uhensigtsmæssig cirkel, som desuden fastholder de traditionelle kønsroller, der belyses 
ved den ulige fordeling af mænd og kvinders barsel, som herefter medvirker til et løngab mellem 
mænd og kvinder. Kvinders gennemsnitlige længere barselsfravær, sammenlignet med mænds, 
påvirker ifølge Human Kapital teorien deres human kapital, hvilket påvirker deres muligheder for at 
opnå ledelsesposter. Ligeledes er der forskellig investering i uddannelse mellem kønnene, hvilket 
fører til forskellige jobs med forskellig løn. Derudover mindsker præferencebaseret diskrimination 
kvinders muligheder for at opnå ligeløn og ledelsesposter, da arbejdsgiveren kan have præference 
imod at ansætte kvinder. Dette bevirker, at der er flest mandlige ledere end kvindelige. Kvinder søger 
i stedet hen til arbejdsgivere, der gerne vil ansætte dem, uanset, at det sker til en lavere løn, da dette 
anses at være bedre end at være ledig. Derudover mindsker statistisk diskrimination andelen af 
kvinder i ledelsesstillinger, da arbejdsgiveren ansætter ud fra en gennemsnitsviden om, at kvinder 
tager mest barsel, hvorfor kvinder i høj grad bliver fravalgt. 

I analysen blev det dog påvist, at problemet er størst i den private sektors topledelse, hvor der er et 
relativt større mindretal af kvinder end i den offentlige sektors topledelse. Topledelsen er 
mandsdomineret, og mænd ansætter i høj grad deres eget køn. Analysen fandt hertil, at kvinder kan 
mødes af et glasloft, mens mænd kan blive ført direkte til topledelsen med en glaselevator. Ligeledes 
blev det påvist, at løngabet er størst i den høje ende af indkomstskalaen, herunder topledelsen. Dette 
løngab kan skyldes forskelle i mænd og kvinders afkast af uddannelse og erhvervserfaring. Hertil 
kommer, at mænd tilsyneladende generelt er bedre til at forhandle løn end kvinder. Derudover kan 
arbejdsgiveres udnyttelse af eksistensen af præferencebaseret diskrimination være med til at sænke 
lønniveauet for kvinder i topledelsen. 

På det danske arbejdsmarked skaber kvinders barselsfravær en utilsigtet genvej for mænd, der på lang 
sigt nemmere kan komme op i topledelsen. Mænd får altså langsigtede karrierefordele ved ikke at 
være på barsel i lige så lang tid som kvinder. Således foreligger der en proces på arbejdsmarkedet, 
hvor fravær hos unge kvinder pga. barsel i første omgang, både er en hæmsko for deres egen karriere, 
og samtidig fremmer mænds karrieremuligheder. Dette problem konkluderes at være størst i den 
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private sektors topledelse, hvor der eksisterer en særligt ulige kønsfordeling sammenlignet med den 
offentlige sektor og et signifikant løngab mellem mænd og kvinder. 

Den integrerede analyse muliggjorde en erhvervsjuridisk integrering af afhandlingens juridiske og 
økonomiske analyse med en tværfaglig indgangsvinkel. Analysen havde til formål at analysere, 
hvorvidt formålet med EU-rettens ligebehandlingsprincip er opnået på arbejdsmarkedet, og hvorledes 
gældende ret, herunder ligelønsloven bør ændres for, at kvinder i højere grad får mulighed for at opnå 
ligeløn og ledelsesposter i topledelsen. 

På baggrund af afhandlingen konkluderes det, at formålet med EU-rettens ligebehandlingsprincip 
ikke er opnået på alle dele af arbejdsmarkedet. Ligebehandlingsprincippet beskytter mod opsigelse af 
kvinder begrundet i graviditetsbetinget sygefravær, jf. LBL § 9, hvorfor graviditetsbetinget 
sygefravær ikke kan medtælles i 120-dages-reglen, jf. FUL § 5, stk. 2. Derimod har 
ligebehandlingsprincippet ikke den samme virkning, når det kommer til kvinders karrieremuligheder. 
Ligelønsloven kan ikke forhindre, at kvinders barselsfravær påvirker deres løn negativt, eftersom at 
løn fastsættes ud fra en skønsmæssig vurdering. Derudover er det heller ikke reguleret, hvem en 
arbejdsgiver skal vælge frem for en anden i en ansøgningsproces, hvorfor barselsfravær har en negativ 
påvirkning på kvinders muligheder for at opnå ledelsesstillinger. 

Hertil blev der gennem den retspolitiske analyse fremsat og diskuteret en række ændringsforslag til, 
hvorledes gældende ret bør være, for at kvinder i højere grad får mulighed for at opnå ligeløn og 
ledelsesposter i topledelsen. Her blev der fremsat et forslag til konkretisering af LLL § 1, stk. 3, for 
at opnå en fælles målestok for, hvilke relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer, der skal 
tages i betragtning ved bedømmelse af arbejdets værdi, med det formål at mindske den potentielle 
risiko for diskrimination. Et yderligere forslag inkluderede et forbud mod at forringe en arbejdstagers 
løn, fordi denne har udnyttet retten til barselsfravær. Derudover blev der foreslået en ændring af 
bevisbyrdereglerne i LLL, så arbejdsgiveren får den fulde bevisbyrde for at have ydet ligeløn. I 
forlængelse heraf blev det i den retspolitiske analyse argumenteret for, at en større 
løngennemsigtighed vil kunne bidrage til at mindske løngabet mellem mænd og kvinder, eftersom 
arbejdstagerne selv kan kontrollere, hvorvidt ligelønsprincippet bliver håndhævet.  

Herefter konkluderes det, at den øremærkede barsel, der senest skal implementeres i Danmark i 2022, 
vil føre til en mere ligelig fordeling af barsel på tværs af køn, som overordnet vil bidrage til en større 
grad af ligestilling på det danske arbejdsmarked. 

Slutteligt blev der perspektiveret til den omdiskuterede kønskvote-løsning i bestyrelser, hvortil det 
konkluderes, at indførelsen af kønskvoter i topledelsen for danske virksomheder, ikke vil være 
efficient på langt sigt, da arbejdsgiveren risikerer at vælge den bedste kandidat fra, udelukkende for 
at opfylde antallet af kvindelige og mandlige ledere. Ligeledes vil kvinder kunne blive rekrutteret 
udelukkende pga. kvoten, og ikke pga. deres kvalifikationer. 

Nærværende afhandling har analyseret, hvordan det står til med ligestillingen og ligelønnen på det 
danske arbejdsmarked. Det konkluderes, at ligebehandlingsprincippet ikke har den samme 
gennemslagskraft på alle områder af det danske arbejdsmarked.  
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