
 
  
 
 

 

 

OPLEVET 
DISKRIMINATION I 
FORBINDELSE MED 
GRAVIDITET OG 
BARSELSORLOV 

EN KORTLÆGNING 

 
  



 
  

OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG 
BARSELSORLOV  
-  EN KORTLÆGNING 
 
Ligebehandl ingsafdelingen,  Institut for Menneskerettigheder 
 
Forfatter: Kenn Warming 
Bidragyder: Kirsten Precht  
Ansvarlig:  Teamleder Ask Hesby Krogh 
 
Dataindsamling:TNS Gallup 

© 2015 Institut for Menneskerettigheder 
Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution 
 
Wilders Plads 8K 
1401 København K 
Telefon 3269 8888 
www.menneskeret.dk 
 
Institut for Menneskerettigheders publikationer kan frit  citeres 
med tydelig angivelse af ki lden. 
 
Vi t i lstræber, at vores udgivelser bliver så t i lgængelige som muligt. 
Vi bruger f .eks. store typer, korte l in jer, få orddelinger, løs 
bagkant og stærke kontraster.  
 
Vi arbejder på at få f lere t i lgængelige pdf’er. Læs mere om 
ti lgængelighed på www.menneskeret.dk/ti lgaengelighed 



SI DE  HOV E 

 

RESUMÉ 4  

 
INDLEDNING 6  

Hvorfor området er vigtigt for l igesti l l ingen 6  

Nationalt l igebehandlingsorgan på køn 10  

Inspiration fra Norge 10  

Kortlægningens fokus 10  

Oplevet diskrimination 11  

 
METODE OG AFGRÆNSNING 12  

Dataindsamling 12  

Om spørgsmålene 13  

Respondenterne 13  

 
KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION 17  

Jobsøgning 17  

Arbejdsvilkår før barselsorlov 22  

Under barselsorlov 24  

Job og arbejdsvilkår efter barselsorlov 31  

 
OVERSIGT OVER LOVGIVNING 34  

International baggrund 34  

Dansk lovgivning 35  

 
KONKLUSION OG ANBEFALINGER 40  

Anbefalinger 41  

 
BILAG: SPØRGSMÅL I  SPØRGESKEMAET 43  

 
SLUTNOTER 49  

 

INDHOLD 



  

4 

Denne kortlægning af oplevet diskrimination i forbindelse med graviditet og 

barselsorlov er den første af sin art i Danmark. Data er indsamlet af TNS Gallup i 

perioden 30. april 2015 til 17. maj 2015. I alt deltager 1.589 repræsentativt 

udvalgte kvinder og mænd i kortlægningen. Alle deltagere er blevet forældre i år 

2008 eller senere, eller de venter barn.  

 

Danske lønmodtagere er beskyttet mod diskrimination i forbindelse med 

graviditet og afholdelse af barselsorlov af såvel dansk som international 

lovgivning. Beskyttelsen er et væsentligt middel til at opnå reel ligestilling 

mellem kvinder og mænd. 

 

Kortlægningen tegner et billede af, at når danske forældre stifter familie, oplever 

mange, at det er forbundet med en række negative konsekvenser for deres 

arbejdsliv og karriere. Det kan være manglende lønforhandling, ændrede 

arbejdsopgaver eller afskedigelse. Kortlægningen viser også, at det i højere grad 

er kvinder, som oplever negative konsekvenser og forskelsbehandling. 

 

I forhold til jobsøgning oplyser knap hver femte kvinde, at hun har undladt at 

søge nyt arbejde, mens hun var gravid. Det begrundes blandt andet med en 

forventning om, at arbejdsgivere ikke vil ansætte gravide ansøgere. Blandt de 

adspurgte kvinder, som har været til jobsamtale, oplever en ud af seks, at 

arbejdsgiveren spørger, om hun er gravid eller har planer om at få barn.  

 

Når medarbejderne fortæller, at de skal være forældre, oplever 18 procent af 

kvinderne og 7 procent af mændene forringelser i deres arbejdsvilkår. Det kan 

være i form af at få frataget arbejdsopgaver, at få færre vagter og arbejdstimer, 

ikke at få forlænget sin stilling eller at blive afskediget. Desuden angiver hver 

niende kvinde, at hun oplever negative reaktioner fra sin leder, når hun fortæller, 

at hun er gravid. 
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Flere end hver femte mand angiver, at han har holdt mindre barselsorlov, end 

han ønskede. For kvindernes vedkommende er der tale om knap hver ottende. 

Ifølge forældrene selv er den primære årsag, at de vil tabe økonomisk på at 

holde længere orlov. En tredjedel af de mænd, der har holdt mindre orlov, end 

de ønskede, begrunder dette med, at deres ægtefælle/partner ønskede at holde 

resten af orloven. 

 

Mens forældrene er på barselsorlov, oplever hver fjerde kvinde og hver syvende 

mand, at de ikke får tiltrækkelig information om vigtige sager på arbejdspladsen. 

Videre beretter 17 procent af kvinderne, at de ikke blev inviteret til 

lønforhandlinger, mens de var på barselsorlov. Andelen af mænd er 4 procent.  

 

Når forældrene igen vender tilbage til arbejdspladsen efter endt barselsorlov, 

oplever 12 procent af kvinderne, at de får nye arbejdsopgaver, selvom 

størstedelen af dem ikke selv ønsker det. Visse af kvinderne oplever desuden at 

få frataget ansvar (11 procent), at blive degraderet (6 procent) eller at få færre 

vagter eller arbejdstimer (3 procent). 

 

Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at sikre og fremme 

ligestillingen og menneskerettighederne – at  

 

• Beskæftigelsesministeriet i en vejledning præciserer, at det under 

jobsamtalen ikke er tilladt at stille spørgsmål om graviditet og barselsorlov. 

Endvidere skal reglerne for indkaldelse til lønforhandlinger under 

barselsorlov også præciseres. 

 

• Regeringen fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorlov mellem kvinder 

og mænd. 

 

• Arbejdsmarkedets parter sikrer en mere effektiv beskyttelse mod 

diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov samt fremmer en 

mere ligelig fordeling af barselsorloven. 
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Denne analyse kortlægger, hvorledes og i hvilket omfang forældre og kommende 

forældre i Danmark oplever at blive udsat for forskelsbehandling i forbindelse 

med at skulle stifte familie og afholde barselsorlov.1 Desuden kaster analysen lys 

over en række af de valg, forældrene træffer i forbindelse med familieforøgelsen, 

fx i forhold til søgning af jobs samt den indbyrdes fordeling af orlov, som 

forældre selv vælger. 

 

Det er velkendt, at graviditet og barselsorlov kan give anledning til forringelser, 

ulemper og gener for de arbejdende forældre – og i værste fald koste personer 

jobbet. Disse problemer er i vidt omfang forbudt som direkte og indirekte 

diskrimination i ligestillingslovgivningen. Derfor er fokus for denne analyse de 

oplevelser og valg, som forældre og kommende forældre gør sig og træffer, mens 

de venter barn, er på barselsorlov og vender tilbage til arbejdet efter orlov.  

 

Analysen begrænser sig til at omhandle oplevelser af diskrimination og forholder 

sig således ikke til, om de konkrete oplevelser afspejler diskrimination i juridisk 

forstand eller ej. 

 

HVORFOR OMRÅDET ER VIGTIGT FOR LIGESTILLINGEN 

I Danmark har vi en af de højeste erhvervsfrekvenser i Europa med en meget stor 

andel af personer i den erhvervsaktive alder på arbejdsmarkedet. Denne 

placering er især resultatet af, at danske kvinder i stort omfang har et arbejde. 

Dette er positivt og væsentligt for ligestillingen mellem kønnene.  

 

Men selvom både kvinder og mænd er på arbejdsmarkedet, er der stor forskel 

på, hvor lang tid de er fraværende fra jobbet som følge af at stifte familie. 

Kvinder i Danmark tager i gennemsnit 271 dages barselsorlov, mens mændene 

tager 30 dage og dette billede er forholdsvis stabilt (Danmarks Statistik 2015a). 

KAPITEL 1 
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Andelen af fædre, der holder en del af den fælles barselsorlov, er svagt stigende, 

viser nye tal fra Danmarks Statistik (2015b). I 2009 holdt 35 procent af mændene 

en del af den fælles barselsorlov, mens tallet i 2013 var 37 procent.  

 

Sammenlignet med andre nordiske lande, så halter danske mænd efter i forhold 

til barselsorloven, idet islandske fædre tager 34,5 procent af den samlede orlov, 

mens norske fædre tager 27,5 procent, og svenske fædre 23,7 procent. Dette kan 

skyldes, at en større andel af barselsorloven er reserveret til mænd i disse tre 

lande, end tilfældet er i Danmark (Krogh 2014).  

 

Men ét er fordelingen af barselsorloven. Noget andet er de konsekvenser, som 

længden af barselsorloven kan have for mænd og kvinders muligheder på 

arbejdsmarkedet. Kønsforskningen (se fx Bloksgaard 2009) peger på, at netop 

graviditet og barselsorlov har væsentlig betydning for særligt kvinders udviklings- 

og karrieremuligheder – og dermed ligestillingen mellem kvinder og mænd.  

 

Ud over de høje erhvervsfrekvenser er det danske arbejdsmarked kendetegnet 

ved at være yderst kønsopdelt. Mænd og kvinder har typisk forskellige 

uddannelser og bestrider forskellige jobs i forskellige brancher: Kvinder er 

beskæftiget i kommuner eller regioner, hvor de udfører pleje og omsorg eller 

arbejder på kontor, mens mænd er ansat i det private eller i staten, hvor de er 

beskæftiget med bygge-, anlægs- og håndværkerfag eller ledelse 

(Lønkommissionen 2010). 

 

Kønsopdelingen på arbejdsmarkedet knytter direkte an til 

uligelønsproblematikken. I Danmark får kvinder overordnet set mindre i løn end 

mænd. Kvinder tjener også mindre end mænd, når man har taget højde for 

branche, uddannelse og andre relevante forhold. En af de oplagte veje til at 

bryde det kønsopdelte arbejdsmarked er at ændre på orlovsreglerne. 

Orlovsreglerne er relativt gode i den offentlige sektor, hvor der er mange 

kvinder, hvorimod der er plads til forbedring på det private arbejdsmarked, hvor 

mænd er i flertal.  

 

Denne analyse sætter fokus på en række situationer for at kortlægge, hvorvidt 

mænd og kvinder i samme grad oplever, at det at stifte familie og tage 

barselsorlov har haft negative konsekvenser, såsom manglende lønforhandling, 

ændrede arbejdsopgaver eller afskedigelse. 
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Stærk lovgivning i forhold til graviditet og barselsorlov 
At netop fravær i forbindelse med graviditet og barselsorlov er potentielle 

konfliktflader mellem lønmodtageres og arbejdsgiveres interesser kommer til 

udtryk ved, at lovgivningen på området er stærk. Således bliver danske 

lønmodtagere, som venter barn eller er på barselsorlov, sikret gennem national 

lovgivning først og fremmest i ligebehandlingsloven, barselsloven og 

ligelønsloven, men også i internationalt i regi af EU og FN. De forskellige love og 

foranstaltninger, som beskytter mod diskrimination i forbindelse med graviditet 

og barselsorlov, betragtes som et grundlæggende og væsentligt middel til at 

opnå reel ligestilling mellem kvinder og mænd. 

 

I Danmark har vi et uafhængigt ligebehandlingsnævn, hvor man kan føre 

klagesager inden for og uden for arbejdsmarkedet. Det er gratis at få en sag 

prøvet i nævnet, hvilket fremmer, at alle har lige adgang til at få vurderet, om de 

er blevet diskrimineret (Ligebehandlingsnævnets hjemmeside 2015). Af 

Ligebehandlingsnævnets seneste årsberetning fremgår det, at den 

lovgivningsmæssige beskyttelse i forbindelse med graviditet og barselsorlov har 

sin berettigelse, idet en stor del af nævnets sager, som er relateret til køn, er 

forbundet med netop afskedigelse under orlov og graviditet. I beretningen udgør 

disse sager 43, mens antallet af kønsrelaterede sager tilsammen er 129 

(Ligebehandlingsnævnet 2014a). Ligebehandlingsnævnet skriver direkte, at 

”[s]ager om forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og orlov udgør den 

største gruppe” (Ligebehandlingsnævnet 2014b, side 19). Man skal dog være 

opmærksom på, at en oversigt over antallet af førte sager hos nævnet ikke 

umiddelbart kan sidestilles med, hvor udbredt den oplevede diskrimination i 

forbindelse med graviditet og barselsorlov er blandt danske forældre i 

almindelighed. 

 

Andre undersøgelser 
Danske lønmodtagerorganisationer har gennemført tre statistiske 

medlemsundersøgelser, der berører emnet oplevet diskrimination i forbindelse 

med graviditet og barselsorlov.2 En undersøgelse blandt HK’s medlemmer viser, 

at 14 procent af HK’erne oplever, at der spørges ind til deres barselsplaner, når 

de er til jobsamtale (Madsen 2014). 
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En lidt ældre undersøgelse blandt DJØF’s medlemmer viser, at især kvinder 

oplever en forringelse af deres karriere som følge af afholdelse af barselsorlov 

(DJØf 2005). Således mener 28 procent af kvinderne og 4 procent af mændene 

på det private arbejdsmarked, at det har påvirket deres arbejds- og 

karrieresituation negativt at holde barselsorlov. Tilsvarende andele af ansatte i 

den offentlige sektor er 17 procent for kvinder og 8 procent for mænd.3 Omkring 

halvdelen af de adspurgte kvinder er af den overbevisning, at en fuld 

barselsorlov vil skade deres karriere. Denne overbevisning bliver delt af knap en 

fjerdedel af mændene. Endelig mener DJØF’erne, at den væsentligste hindring, 

for at den ideelle fordeling af barselsorloven bliver en realitet, er økonomiske 

forhold.4 Hernæst fremhæves kærestens/ægtefællens ønske om selv at holde 

orloven, kærestens/ægtefællens holdninger til orlov, hensyn til barnets pasning, 

love, regler og overenskomster og slutteligt arbejdsgivers holdning til 

barselsorlov. 

 

Lønmodtagerorganisationen Lederne har gennemført en undersøgelse, hvor 

mandlige medlemmer blev spurgt om blandt andet, hvilke betingelser der skulle 

være anderledes, såfremt de skulle have holdt længere barselsorlov (omtale i 

Barselsudvalget 2013, side 125ff). 41 procent af mændene svarer, at de ville have 

holdt længere orlov, hvis det ikke ville have negative konsekvenser for deres 

karrieremuligheder. Undersøgelsen viser desuden, at kulturen på arbejdspladsen 

afholder 45 procent af de mandlige ledere fra at holde længere orlov. Herved 

indikerer mændene, at de har lyst til at holde længere barsel, men at de afstår 

fra dette, da det ikke er socialt accepteret på arbejdspladsen. I forlængelse heraf 

påpeger to tredjedele af mændene, at en lovgivningsmæssig ændring, som 

udvider den øremærkede del af orloven til mænd, vil betyde, at de havde holdt 

længere barselsorlov. 81 procent af lederne angiver, at muligheden for en 

længere periode med økonomisk kompensation vil have betydet, at de havde 

holdt længere barselsorlov. 

 

Selvom man via disse medlemsundersøgelser får en værdifuld indsigt i forskellige 

negative job- og karrieremæssige aspekter, som er forbundet med graviditet og 

barselsorlov, så skal man være opmærksom på, at der er tale om undersøgelser 

af medlemmers oplevelser, hvorfor man ikke kan generalisere fra disse 

undersøgelser til danskere i almindelighed. 
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NATIONALT LIGEBEHANDLINGSORGAN PÅ KØN 

Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale ligebehandlingsorgan på 

køn. Instituttet har til opgave at fremme og støtte ligestilling mellem kvinder og 

mænd, så der ikke forekommer diskrimination på grund af køn. Denne opgave 

løfter instituttet ved blandt andet at gennemføre uafhængige analyser/rapporter 

og på baggrund heraf fremsætte henstillinger og formulere anbefalinger til, 

hvorledes ligebehandling kan fremmes. Desuden indgår instituttet i dialog med 

relevante aktører, som kan bidrage til at indfri dette formål.  

 

Som nationalt ligebehandlingsorgan på køn har instituttet taget initiativ til at få 

gennemført indeværende kortlægning af omfanget af oplevet diskrimination i 

forbindelse med graviditet og barselsorlov, idet en sådan kortlægning ikke 

tidligere er gennemført i Danmark. 

 

INSPIRATION FRA NORGE 

I Norge har Likestillings- og diskrimineringsombudet (2015) for nyligt gennemført 

en kortlægning af oplevet diskrimination på grundlag af graviditet og 

forældreorlov, som har inspireret til denne danske kortlægning i forhold til såvel 

design som gennemførsel. Således er spørgsmålene i den danske kortlægning en 

kopi af spørgsmålene i den norske kortlægning. 

 

KORTLÆGNINGENS FOKUS 

Inspirationen fra Norge betyder imidlertid ikke, at hensigten er at foretage en 

komparativ analyse, hvor danske og norske forhold sammenlignes. Fokus i denne 

analyse er derimod på at tilvejebringe en oversigt over omfanget af oplevet 

diskrimination, som danske forældre og kommende forældre har i forbindelse 

med graviditet og afholdelse af barselsorlov. I kortlægningen indgår kvinder og 

mænd, som er blevet forældre i 2008 eller senere. 

 

Kortlægningen afdækker desuden, hvilke valg forældre selv træffer i forbindelse 

med graviditet og barselsorlov, fx ikke at søge nyt job, og hermed de mere 

generelle ændringer og forringelser, forældre oplever. Således er målet ikke at få 

en dybereliggende forståelse for de forskellige forhold, der er årsag til den 

oplevede diskrimination, men i stedet at kortlægge omfanget og lokalisere 

områder, hvor der kan være tale om diskrimination. 
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OPLEVET DISKRIMINATION 

Eftersom fænomenet ’oplevet diskrimination’ er omdrejningspunktet for denne 

kortlægning, er det nødvendig med en præcisering af, hvad der menes med 

dette. En definition fra SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd lyder:  

 

ˮ 
Oplevet diskrimination kaldes også ”subjektiv diskrimination” og 

udtrykker en oplevelse af at blive udsat for usaglig 

forskelsbehandling enten af andre borgere eller på baggrund af 

samfundsmæssige forhold. (Jensen et al. 2012, side 26. Original 

kursivering) 

 

På samme vis defineres oplevet diskrimination i indeværende analyse som 

forhold, hvor en given person føler sig ringere behandlet eller ringere stillet end 

andre personer på grund af sit køn. Der bliver i kortlægningen spurgt ind til 

respondenternes erfaringer med en række forhold, hvor lovgivningen er relativt 

tydelig, men der spørges også ind til oplevelser med situationer og adfærd, der 

ikke i juridisk henseende er ulovlige, men som fra et ligestillingsmæssigt 

perspektiv kan være problematiske. Et konkret eksempel på en ulovlig situation 

er, hvis en arbejdsgiver fravælger en kvindelige ansøger til en stilling, fordi hun til 

jobsamtalen på opfordring fortæller, at hun er gravid. Et eksempel på en adfærd, 

der hæmmer ligestilling mellem kønnene, er, hvis en gravid kvinde undlader at 

søge en stilling ud fra en antagelse om, at arbejdsgiver vil fravælge en gravid 

ansøger. 

 

Det er vigtigt at understrege, at de forhold, som bliver afdækket i denne 

kortlægning, ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er begået diskrimination i 

juridisk forstand. Kortlægningen er baseret på respondenternes egne erfaringer, 

altså i subjektive oplevelser, jævnfør definitionen. Samtidig ved vi, at ikke alle 

ulovligheder – af forskellige årsager, som ikke bliver behandlet i denne analyse – 

bliver opdaget eller fører til sagsanlæg/domsfældelse. 
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For at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd vil Institut for 

Menneskerettigheder med denne analyse sætte fokus på diskrimination i 

forbindelse med graviditet og barselsorlov. Instituttet har derfor spurgt danske 

forældre om deres oplevelser. For at indsamle disse data har instituttet indgået 

et samarbejde med TNS Gallup. Instituttet har formuleret de konkrete spørgsmål 

med afsæt i en tilsvarende norsk kortlægning (se tidligere), hvorefter TNS Gallup 

har kvalitetssikret de danske spørgsmål og efterfølgende stillet dem til et 

repræsentativt udsnit af forældre til børn, som er født i 2008 eller derefter, eller 

som venter barn. TNS Gallup er således garant for den anvendte metode samt 

datakvaliteten. 

 

DATAINDSAMLING 

Dataene er indsamlet i perioden 30. april 2015 til 17. maj 2015. I alt har 1.589 

kvinder og mænd udfyldt et onlinespørgeskema, de har fået tilsendt.  

 

Målgruppen for kortlægningen er danske borgere, som er fyldt 18 år og venter 

barn eller er blevet forældre til børn født i perioden 2008-2015. Stikprøven er 

repræsentativ i forhold til forældrenes køn og den region, de er bosat i. Den er 

baseret på data fra Danmarks Statistik omkring fordelingen af fødte børn i den 

angivne periode og under en forudsætning af en ligelig fordeling på køn.  

 

Den anvendte metode er webinterview med respondenter, som er udvalgt i TNS 

Gallups GallupForum. Spørgeskemaet er udsendt til en stratificeret stikprøve, 

som er baseret på målgruppen, det vil sige til panelister med børn i alderen op til 

syv år. TNS Gallup har indledningsvist screenet en del af stikprøvegruppen for at 

sikre, at de kontaktede respondenter alle er i den definerede målgruppe. Efter 

spørgeskemaet er udsendt, er der foretaget telefonisk rykning til de panelister, 

KAPITEL 2 
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som ikke har svaret, så antallet at personer, som indgår i kortlægningen, kommer 

over 1.500. 

 

Dataene i kortlægningen er vejet på baggrund af målgruppens forventede 

sammensætning. Denne vejning betyder, at besvarelser fra mænd og kvinder 

ikke har den samme vægt, idet der samlet set er flere kvinder end mænd, der har 

deltaget i kortlægningen (se afsnittet Respondenterne nedenfor). Som følge af 

denne vejning indgår de kvindelige og mandlige respondenters svar ligeligt i 

kategorien ”Total”. Institut for Menneskerettigheder har efter aftale kun 

modtaget de vejede data fra TNS Gallup, og analysen er foretaget på baggrund 

heraf. 

 

OM SPØRGSMÅLENE 

Spørgsmålene til respondenterne tager afsæt i konkrete situationer, og 

omhandler forhold relateret til oplevelser i forbindelse med jobsøgning, før 

barselsorlov, under barselsorlov og efter barselsorlov. At spørgsmålene tager 

afsæt i situationer betyder, at ikke alle respondenter har befundet sig i de 

situationer, der bliver spurgt ind til, hvorfor det ikke har været relevant/muligt 

for alle 1.589 respondenter at besvare samtlige spørgsmål. Man kan derfor i 

forbindelse med de respektive figurer se, at antallet ”n” varierer, idet n svarer til 

det antal respondenter, som har besvaret det pågældende spørgsmål. Det 

samlede spørgeskema findes i bilag bagerst. 

 

RESPONDENTERNE 

Respondentgruppe består specifikt af 1.063 kvinder og 526 mænd (altså 1.589 i 

alt), som har besvaret spørgeskemaet. Ved at bruge vægte fremstår svarene med 

en ligelig fordeling af forældrenes køn.5 Blandt respondenterne er 3 procent på 

deres første barselsorlov, mens de udfylder spørgeskemaet, mens 52 procenter 

har været på orlov en gang og 39 procenter har været på orlov mere end en 

gang. 
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Har du været på barselsorlov én eller flere gange i perioden 2008 og frem til i 
dag? 
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Figur 1 
 
 
Hvis man ser nærmere på alderssammensætningen af deltagerne i denne 

kortlægning, så er 30 procent mellem 18 og 34 år, mens de resterende 70 

procent er ældre end 35 år. Danske kvinder er i gennemsnit 29,1 år, når de føder 

deres første barn (Danmarks Statistisk 2015a). 

 

I forhold til ansættelsesforhold på tidspunktet for dataindsamling, så angiver 54 

procent, at de er offentligt ansat, mens andelen af privatansatte er 45 procent. 

De resterende er hverken privat- eller offentligt ansatte. Otte ud af ti (80 

procent) er medlem af en faglig organisation. 

 

Kortlægningen er vægtet, så respondenternes geografiske placering afspejler 

den generelle geografiske fordeling af kortlægningens målgruppe i Danmark. 

Derfor er 35 procent af respondenterne bosat i hovedstaden, 12 procent på 

Sjælland, 20 procent i Syddanmark, 23 procent i Midtjylland og 10 procent i 

Nordjylland.  

  

3%

51%

39%

6% Total (n=1.589)

Ja, jeg afholder min første barsel
nu

Ja, jeg har været på barsel én
gang

Ja, jeg har været på barsel mere
end én gang i perioden

Nej
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Kortlægningens respondenter fordelt på køn, region og ansættelsessted. 
 

 
© TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder  

Figur 2 
 
 
I forhold til uddannelse så er grundskolen den højeste uddannelse for næsten 2 

procent af respondenterne. For 5 procent er det almengymnasial uddannelse. 

Lidt mere end 2 procent har erhvervsgymnasial uddannelse. 28 procent har en 

erhvervsuddannelse. Næsten 5 procent har en kort videregående uddannelse 

(KVU). 20 procent har en mellemlang videregående uddannelse (MVU). 12 

procent har en bachelorgrad som længste uddannelse. Omkring 24 procent har 

en lang videregående uddannelse. Endelig har 1½ procent en forskeruddannelse 

(ph.d.).  

 

Ovenstående angivelse af respondenternes forskellige karakteristika er medtaget 

i denne analyse for at give læseren et overblik over, hvordan respondentgruppen 

overordnet ser ud. I denne kortlægning er formålet dog ikke at opdele svarene 

på alle de forskellige karakteristika, som er beskrevet ovenfor, selvom fx alder, 

uddannelsesniveau og bopæl kan have betydning for, hvorvidt man vurderer en 

hændelse som diskrimination og adfærd som diskriminerende. Formålet er 
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derimod at skabe et generelt overblik samt en fordeling af svarene opdelt på 

køn.  
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I dette kapitel præsenteres resultaterne af kortlægningen, som vedrører 

oplevelser i forbindelse med jobsøgning, før barselsorlov, under barselsorlov og 

efter barselsorlov.6 Eftersom kortlægningen er gennemført i regi af Institut for 

Menneskerettigheders opgave med at fremme ligestilling mellem kvinder og 

mænd, så er det centralt at identificere eventuelle kønsforskelle i svarene. 

 

De spørgsmål, der er stillet i kortlægningen, og som dermed danner grundlag for 

kortlægningen, er at finde ovenover de respektive figurer. En uddybende læsning 

af den relevante lovgivning vil være at finde i analysens kapitel 4: Oversigt over 

lovgivning. 

 

JOBSØGNING 

Det fremgår af kortlægningen, at to tredjedele af de adspurgte (65 procent) har 

været til en eller flere jobsamtaler i undersøgelsesperioden, det vil sige siden år 

2008. Der er tale om en ligelig fordeling mellem kønnene, idet 64 procent af 

mændene har været til samtale, mens andelen af kvinder er 66 procent. 12 

procent af respondenterne svarer imidlertid, at de har undladt at søge job, fordi 

de venter barn. 

 

  

KAPITEL 3 

 

  

KORTLÆGNING AF OPLEVET 
DISKRIMINATION 
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Har du undladt at søge et job, fordi du (eller din partner) havde planer om at få 

barn eller ventede barn/var gravid i perioden 2008 og frem til nu? (Flere svar 

kan gives af hver respondent) 
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Figur 3 

 

 

I forhold til de respondenter, som har undladt at søge en stilling, springer det i 

øjnene, at næsten hver femte kvinde (18 procent) har valgt ikke at søge nyt job, 

mens hun er – eller har planer om at blive – gravid, hvilket hun primært 

begrunder med en antagelse om, at hvis hun søger stillingen, så vil hun alligevel 

blive fravalgt, eller hun vil være til ulempe for arbejdsgiveren, hvilket hun ikke 

ønsker.7 

 

Denne tilbageholdenhed er resultat af respondenternes egne valg og er dermed 

ikke problematisk fra et juridisk perspektiv. Men den udgør et 

ligestillingsmæssigt problem, da den praktiske konsekvens, ved at markant flere 

kvinder end mænd lægger bånd på sig selv i forhold til jobsøgning, er, at kvinder 

bliver stillet dårligere end mænd. 

 

5%

7%

87%

1%

7%

12%

81%

1%

2%

1%

94%

1%

Ja, fordi jeg tænkte, at det ville være en ulempe for
arbejdsgiver

Ja, fordi jeg regnede med, at arbejdsgiver ikke ville vælge
en ansøger, som var gravid/ventede barn

Nej

Ved ikke/husker ikke

Total (n=1.589)

Kvinder (n=795)

Mænd (n=795)
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Jobsamtale 
Ifølge dansk retspraksis bliver det anset som en overtrædelse af 

ligebehandlingslovens § 2, hvis arbejdsgiveren ved ansættelsessamtalen spørger 

ind til graviditet og forhold, som er knyttet hertil. Derfor ser vi i kortlægningen 

nærmere på selve samtalesituationen i jobsøgningsprocessen – omend der ikke 

kan sættes lighedstegn mellem respondenternes oplevelser og overtrædelse af 

loven. 

 

I forhold til jobsamtaler oplever omkring en ud af syv respondenter (14 procent) 

at blive spurgt, om de er gravide, venter barn eller planlægger at gå på 

barselsorlov. Det hænder med andre ord relativt ofte, at ansøger bliver spurgt 

om graviditet og barselsplaner, når de kommer til jobsamtale.  

 

Hvis du tænker tilbage på din jobsamtale/dine jobsamtaler, har du så oplevet, 

at du er blevet spurgt, om du venter barn/er gravid eller har planer om at få et 

barn? 
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Figur 4 

 

 

Der kan spores en lille forskel på andelen af kvinder og mænd, som skal forholde 

sig til dette spørgsmål, idet 16 procent af de adspurgte kvinder mod 12 procent 

af mændene oplever, at arbejdsgiver stiller spørgsmål om barselsplaner. Her er 

det værd at notere sig, at også mænd bliver bedt om at forklare om deres 

eventuelle planer, hvilket indikerer, at ikke kun kvinder oplever det at blive 

forældre som en potentiel barriere for udvikling af deres arbejdsliv og karriere. 

14%

16%

12%

85%

82%

87%

1%

2%

1%

Total (n=1.028)

Kvinder (n=522)

Mænd (n=506)

Ja Nej Ved ikke
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Spørgsmål om barselsplaner 

4 procent af de respondenter, som har været til jobsamtale, bliver spurgt, om de 

og deres partner eller ægtefælle har planer om at dele barselsorloven. Som det 

fremgår nedenfor af figur 5, er der en forholdsmæssig markant kønsmæssig 

forskel i relation til andelen af kvinder og mænd, som oplever dette. 

 
Har du været til en jobsamtale, hvor du blev spurgt, om du og din 

ægtefælle/partner har aftalt at dele barselsorlov i forbindelse med graviditet? 
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Figur 5 

 

 

Flere mænd (6 procent) end kvinder (3 procent) oplever, at de ved jobsamtaler 

bliver spurgt, om de har planer om at dele barselsorloven med deres partner 

eller ægtefælle. Det, at flere mænd end kvinder bliver spurgt til planer om at 

dele barselsorloven, kan være udtryk for, at arbejdsgivere generelt regner med, 

at det som udgangspunkt er kvinden, der tager barselsorloven (jævnfør tidligere 

opgørelse fra Danmarks Statistik om fordeling af barselsorlov), hvorfor kvinder i 

mindre omfang bliver bedt om at forholde sig til spørgsmålet. 

 

Fravalg til job 

At fravælge en ansøger til en stilling på baggrund af graviditet eller barselsorlov 

strider mod ligebehandlingslovens § 2, som slår fast, at kvinder og mænd skal 

stilles lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Derfor spørger vi i 

kortlægningen, om de to tredjedele af respondenterne, som har været til 

jobsamtale siden 2008, har oplevet at blive fravalgt til et job, fordi de ventede 

barn/var gravid eller planlagde at tage barselsorlov. Omkring 7 procent på tværs 

af køn svarer, at de er sikre på eller har mistanke om, at de er blevet fravalgt på 

4%

3%

6%

95%

97%

94%

0%

0%

1%

Total (n=1.028)

Kvinder (n=522)

Mænd (n=506)

Ja Nej Ved ikke
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dette grundlag. Dette bekræfter antagelsen om, at graviditet og planer om 

barselsorlov forringer jobansøgeres chancer for at blive ansat i en ny stilling. 

 

Har du prøvet at blive fravalgt til et job, fordi du ventede barn/var gravid eller 

planlagde at tage barselsorlov? 
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Figur 6 

 

 

Blandt de adspurgte, som har været til jobsamtale, angiver hver tiende kvinde 

(10 procent), at hun er sikker på eller har mistanke om, at hun er blevet fravalgt 

til en stilling netop på grund af graviditet eller planer om barselsorlov. Blandt 

mændene er der tale om en lavere andel, nemlig 4 procent. 

 

Hovedpointer 
• Næsten hver femte kvinde har undladt at søge arbejde, mens hun var eller 

forsøgte at blive gravid, fordi hun forventede, at arbejdsgiverne ikke ville 

ansætte en gravid ansøger, eller fordi hun ikke ønskede at starte en 

ansættelse med at være til ulempe for arbejdsgiveren. 

• Hver sjette kvinde, som har været til jobsamtale, oplever at blive spurgt, om 

hun er gravid eller har planer om at få et barn. Den tilsvarende andel af 

mænd er hver ottende. 

• 10 procent af de kvinder, som har været til jobsamtale, er sikre på eller har 

mistanke om, at de efterfølgende ikke er blevet tilbudt stillingen, fordi de var 

gravide eller havde planer om barselsorlov. 

7%

10%

4%

89%

86%

93%

3%

4%

3%

Total (n=1.028)

Kvinder (n=522)

Mænd (n=506)

Ja, jeg er sikker på/har mistanke om dette Nej, det har jeg ikke Ved ikke/husker ikke
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• 6 procent af de mænd, som har været til jobsamtale, oplever, at de bliver 

bedt om at redegøre for deres planer om afholdelse barselsorlov. Andelen af 

kvinder, som får samme spørgsmål, er 4 procent. 

 

ARBEJDSVILKÅR FØR BARSELSORLOV 

En væsentlig andel af respondenterne oplever, at deres arbejdsvilkår er blevet 

forringet i forbindelse med, at de venter barn eller planlægger at afholde 

barselsorlov. På et overordnet niveau svarer 18 procent af kvinderne, at de i 

forbindelse med graviditet har oplevet forringelser af deres arbejdsvilkår, mens 

andelen af mænd, som oplever forringelser som følge af planlægning af 

barselsorlov, er 7 procent. 

 

Har du oplevet forringelse af arbejdsvilkår, fordi du vente barn/var gravid, eller 

fordi du planlagde at gå på barselsorlov? (Flere svar kan gives af hver 

respondent)8 
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Figur 7 

 

 

Kigger man på fire typer af forringelser, som respondenterne er blevet bedt om 

at forholde sig til, så fremgår det, at 9 procent af kvinderne og 4 procent af 

mændene er sikre på eller har mistanke om, at de har fået frataget 

arbejdsopgaver, som de ønskede at beholde. 6 procent af kvinderne og 2 procent 
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5%

3%

9%

6%

6%

3%

4%

2%
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Ja, frataget arbejdsopgaver

Ja, ikke forlænget vikariat eller midlertidig stilling

Ja, at få færre vagter, færre arbejdstimer eller dårligere
stilling

Ja, at blive afskediget Total (n=1.589)

Kvinder (n=795)

Mænd (n=795)
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af mændene er sikre på eller har mistanke om, at deres vikariat eller midlertidige 

stilling ikke er blevet forlænget på grund af graviditet eller planer om 

barselsorlov. Derudover svarer 6 procent af kvinderne og 3 procent af mændene, 

at de tror eller har mistanke om, at det, at de skal være forældre og afholde 

barsel, har medført, at deres stilling er blevet dårligere, eller at de har fået 

reduceret antallet af arbejdstimer. Endelig svarer 3 procent af kvinderne og 2 

procent af mændene, at de er sikre på eller har mistanke om, at den fyreseddel, 

de har fået, er relateret til graviditet eller planlægning af orlov.  

 

Selvom vi ikke kan slutte fra oplevet til juridisk diskrimination, så skal det 

understreges, at en afskedigelse, som er begrundet helt eller delvist i graviditet 

og barsel, strider mod ligebehandlingslovens § 9. 

 

Det fremgår tydeligt af kortlægningen, at særligt kvinder oplever at få forringede 

arbejdsvilkår i forbindelse med, at de skal være forældre, om end også mænd 

oplever diskrimination, når de fortæller om deres kommende faderskab. 

 

Reaktioner fra ledere og kollegaer 
Kortlægningen viser, at 9 procent af de adspurgte oplever, at relationen til deres 

leder bliver påvirket negativt, når de på arbejdspladsen fortæller om den 

forestående familieforøgelse. 

 

Har du oplevet negative reaktioner fra din leder, fordi du ventede barn/var 

gravid, eller fordi du planlagde at gå på barselsorlov? 
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Figur 8 
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Det fremgår desuden af svarene, at kvinder i højere grad end mænd (henholdsvis 

11 procent og 7 procent) oplever negative reaktioner, når lederne blive bekendt 

med graviditeten og barselsplanerne. At flere kvinder end mænd oplever 

negative reaktioner, kan hænge sammen med, at kvinder gennemsnitligt tager 

længere barselsorlov end mænd, når de bliver forældre.  

 

Det er ikke kun relationen til lederen, som bliver påvirket, når en medarbejder 

fortæller om graviditet eller planer om barselsorlov på arbejdspladsen. 5 procent 

af de adspurgte oplever, at deres kollegaer reagerer negativt. 

 

Hovedpointer 
• 18 procent af kvinderne og 7 procent af mændene oplever forringelser i 

deres arbejdsvilkår – fx at få frataget arbejdsopgaver, at få færre vagter og 

arbejdstimer, ikke at få forlænget stilling eller at blive afskediget – som følge 

af, at de venter barn eller planlægger at holde barselsorlov.  

• 11 procent af de adspurgte kvinder oplever negative reaktioner fra sin leder, 

når de fortæller om familieforøgelsen eller deres planer om afholdelse af 

barselsorlov. Andelen af mænd er 7 procent. 

 

UNDER BARSELSORLOV 

Fordelingen af barselsorlov mellem kvinder og mænd er et centralt område 

inden for ligestillingsdebatten og -forskningen i Danmark. Instituttet har derfor 

ønsket at kortlægge, om kvinder og mænd selv er tilfredse med længden af den 

barselsorlov, de har holdt.  

 

Tilfredshed med varigheden af barselsorlov 
I relation til barselsorlov er det overordnede billede, at omkring tre ud af fire af 

de adspurgte (76 procent) i denne kortlægning har holdt den længde 

barselsorlov, de ønskede. Omvendt så mener omkring en sjettedel af de 

adspurgte (17 procent), at de har holdt en kortere barsel, end de ønskede. 
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Har du holdt så meget barselsorlov, som du ønskede? 
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Figur 9 

 

Eftersom vi ved, at der er stor forskel på, hvor længe kvinder og mænd holder 

barselsorlov, så er det interessant at kigge mere snævert på, hvordan svarene 

fordeler sig kønsmæssigt. Her fremgår det, at flere kvinder (80 procent) end 

mænd (71 procent) er tilfredse med deres barselsperiode. Således er der flere 

mænd end kvinder, som har holdt mindre barselsorlov, end de selv ønskede 

(henholdsvis 21 procent og 12 procent).9 Med andre ord angiver mere end en ud 

af fem mænd, som deltog i kortlægningen, at de ønskede en længere 

barselsorlov. 

 

Begrundelser for varigheden af barselsorlov 
Når vi går videre og spørger ind til årsagerne til, at nogle mænd holdte en kortere 

barselsorlov, end de ønskede, så begrunder de først og fremmest deres svar med 

økonomiske forhold. Økonomi er ligeledes den væsentligste faktor for kvinderne. 
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Hvorfor holdte du mindre barselsorlov, end du ønskede? (Flere svar kan gives af 

hver respondent) 
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Figur 10 

 

 

På tværs af køn angiver omkring halvdelen af respondenterne (49 procent), som 

har holdt mindre barselsorlov, end de ønskede, at økonomiske forhold har været 

den væsentligste begrundelse herfor. Den næstvæsentligste begrundelse 

omhandler ægtefællens/partnerens ønske om at tage resten af barselsorloven. 

På grund af ægtefællens/partnerens ønske om længere orlov, så afstod mere 

end hver tredje mand (35 procent) fra at holde længere barsel, selvom han 

ønskede dette. Andelen af kvinder er en sjettedel (16 procent). Det er værd at 

bemærke, at de to væsentligste argumenter (økonomisk tab og 

partnerens/ægtefællens ønske) for at holde kortere barselsorlov, end de selv 

ville, ikke har at gøre med potentiel diskrimination fra arbejdsgiverens side, men 

derimod med forældrenes egne valg og forhandlinger. 
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En del af de adspurgte begrunder imidlertid deres uønsket korte orlovslængde 

med karrieremæssige forhold, idet en femtedel af dem på tværs af køn er bange 

for, at en længere orlov vil skade deres karriere. 18 procent af mændene og 10 

procent af kvinderne mener desuden, at en længere orlov vil få negative 

konsekvenser for arbejdspladsen. Endelig angiver flere mænd (20 procent) end 

kvinder (15 procent), der ønsker længere barsel, at de ikke var berettiget til 

længere orlov, mens 7 procent mænd og 6 procent kvinder angiver, at deres 

arbejdsgiver beder dem ikke holde længere barselsorlov. Slutteligt var omkring 3 

procent af de adspurgte ikke klar over, at de havde mulighed for at afholde 

længere orlov, end de gjorde. 

 

Information fra arbejdspladsen under barselsorlov 
At blive forældre og holde barselsorlov er typisk forbundet med fravær fra 

arbejdspladsen i en kortere eller længere periode. Som konsekvens heraf har 

medarbejderne ikke umiddelbart adgang til informationer om vigtige sager 

såsom omorganiseringer og lønforhandlinger, som bliver formidlet internt ved fx 

afdelingsmøder. Kendskab, til hvad der er foregået på arbejdspladsen, mens man 

har været fraværende, betyder alt andet lige, at det er nemmere for 

medarbejderen at komme tilbage og varetage sine arbejdsopgaver på samme 

niveau, som før orloven. I forhold til lønforhandlinger så følger det af 

ligebehandlingslovens § 4, at manglende indkaldelse til lønforhandling under 

barselsorlov strider mod loven. 

 

Samlet set angiver halvdelen af de adspurgte (50 procent), at omfanget af den 

information, de har modtaget fra arbejdspladsen, mens de var på barselsorlov, 

har været tilstrækkelig. Omkring en femtedel af respondenterne (19 procent) 

mener, at de ikke har fået tilstrækkelig med information. En del af 

respondenterne (14 procent) oplever at blive informeret om visse forhold, men 

ikke om andre. 
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Synes du, at du fik (får) tilstrækkelig med information om vigtige sager på 

arbejdspladsen, fx lønforhandlinger eller omorganiseringer, under din 

barselsorlov? 

 

 
© TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder 

Figur 11 

 

 

Der kan i svarene spores en betragtelig kønsforskel i forhold til vurderingen af at 

modtage tilstrækkelig information om vigtige sager under barselsorlov: Mens 

næsten to tredjedele af mændene (62 procent) mener, at de har fået 

tilstrækkelig information under barselsorloven, så er andelen af kvinder blot en 

tredjedel (38 procent). I tråd hermed angiver flere kvinder end mænd 

(henholdsvis 25 procent og 14 procent), at de ikke har fået tilstrækkelig 

information under barselsorlov. En mulig begrundelse for denne forskel er, at 

eftersom kvinder holder markant længere barselsorlov – og dermed er længere 

tid fraværende fra arbejdspladsen – end mænd, så går de tilsvarende glip af flest 

informationer.10 

 

Lønforhandlinger og lønforhøjelse 
Hver tiende (10 procent) har oplevet, at de ikke er blevet inviteret til 

lønforhandlinger på arbejdspladsen, mens de var – eller fordi de havde været – 

på barselsorlov. 
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Har du oplevet ikke at blive inviteret med til lønforhandlinger, fordi du var på – 

eller tidligere har været på – barselsorlov? 

 

 
© TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder 

Figur 12 

 

 

Der kan spores en markant kønsmæssig forskel i forhold til, hvorledes kvinder og 

mænd svarer, idet andelen af kvinder, som ikke er inviteret til lønforhandlinger 

er noget større end andelen af mænd (henholdsvis 17 procent og 4 procent). 

Igen kan det hænge sammen med, at kvinderne er længere tid væk fra 

arbejdspladsen end mændene. 

 

Ser man på lønmæssige forhold, så angiver 12 procent, at de ikke har fået 

lønstigning, hvilket de er sikre på eller har mistanke om hænger sammen med 

deres barsel. 
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Har du oplevet ikke at få lønforhøjelse, fordi du var på – eller tidligere har 

været på – barselsorlov? 

 

 
© TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder 

Figur 13 

 

 

Også her kan man se en kønsmæssig forskel, idet næsten hver femte kvinde (18 

procent) og knap hver 16. mand (6 procent) oplever ikke at få lønstigning, hvilket 

de er sikre på eller har mistanke om hænger sammen med, at de har været på 

barsel. Ligelønsloven foreskriver, at manglende lønregulering under barselsorlov 

ofte er i strid med reglerne. 

 

Hovedpointer 
• 21 procent af de adspurgte mænd holder mindre barselsorlov, end de ønsker. 

For kvindernes vedkommende er andelen 12 procent. 

• Halvdelen af de forældre, der ikke holder så lang tid barsel, som de ønsker, 

begrunder dette med, at de ville tabe økonomisk på at holde længere orlov. 

• Mere end en tredjedel af de mænd, der har holdt mindre barselsorlov, end 

de ville, angiver partnerens ønske om at tage resten af orloven som væsentlig 

begrundelse for, at de selv ikke har holdt længere barselsorlov. 

• 19 procent af de adspurgte mener, at de ikke fik tilstrækkelig med 

informationer om vigtige sager på arbejdspladsen, fx lønforhandlinger og 

omorganiseringer, mens de var på barselsorlov. 

• 17 procent af kvinderne er sikre på eller har mistanke om, at de ikke bliver 

inviteret til lønforhandlinger, fordi de er eller tidligere har været på 

barselsorlov. Blandt mænd er andelen 4 procent. 
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• 18 procent af kvinderne og 6 procent af mændene er sikre på eller har 

mistanke om, at de ikke har fået lønstigning, fordi de har været på 

barselsorlov. 

 

JOB OG ARBEJDSVILKÅR EFTER BARSELSORLOV 

Når vi spørger ind til, hvilke arbejdsopgaver forældrene kommer tilbage til efter 

barselsorloven, så svarer otte ud af ti respondenter (80 procent), at der er tale 

om samme eller tilsvarende opgaver. 8 procent angiver, at de kom tilbage til 

andre opgaver, selvom tre ud af fire ikke selv ønskede disse ændringer. Endelig 

angiver 9 procent af respondenterne, at de fik nyt arbejde hos en anden 

arbejdsgiver, da deres barselsperiode sluttede. 

 

Hvis du tænker tilbage til tiden, da du kom tilbage fra barselsorlov, kan du så 

huske, om du kom tilbage til samme eller tilsvarende opgaver?

 
© TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder 

Figur 14  

 

 

Mere end ni ud af ti af mændene (91 procent) har beholdt sine arbejdsopgaver, 

når de kommer tilbage fra barselsorlov, mens andelen af kvinderne er knap syv 

ud af ti (69 procent). Videre svarer 12 procent af kvinderne og 4 procent af 

mændene, at de ikke kom tilbage til samme eller tilsvarende opgaver, når de 
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genoptog arbejdet efter orloven. Ligesom den mulige udlægning ovenfor, så kan 

varigheden af barselsorloven tænkes at have en betydning her. 

 

Der er bemærkelsesværdigt, at omkring en syvendedel af de adspurgte kvinder 

(15 procent) ikke kommer tilbage til samme arbejdsgiver efter endt barselsorlov. 

 

Ifølge ligebehandlingslovens § 8 a har forældre, som har været på barselsorlov, 

ret til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde og arbejdsvilkår. Derfor 

er det relevant at kigge på respondenternes oplever i forhold til dette.  

 

Foruden uønskede ændringer af arbejdsopgaver så angiver visse af 

respondenterne, at de oplever forringede arbejdsvilkår i form af degradering (4 

procent), fratagelse af ansvar (8 procent) og reduktion i antallet af vagter eller 

arbejdstimer (2 procent). 

 

Har du oplevet forringede arbejdsvilkår, efter du er kommet tilbage fra 

barselsorlov? (Flere svar kan gives af hver respondent)11 

 

© TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder 
Figur 15 

 

 

I relation til de tre typer af forringelse, som respondenterne bliver bedt om at 

forholde sig til, så oplever kvinder i højere grad end mænd at få deres 

arbejdsvilkår forringet. Således oplever 6 procent af kvinderne og 2 procent af 

mændene at blive degraderet, mens 11 procent af kvinderne og 4 procent af 

mændene oplever, at de får frataget ansvar, når de returnerer til arbejdspladsen 
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efter barselsorlov. Endelig oplever 3 procent af kvinderne og 1 procent af 

mændene at få færre vagter eller arbejdstimer, end de havde, før de gik på orlov. 

 

Hovedpointer 
• 12 procent af kvinderne får nye arbejdsopgaver, når de genoptager arbejdet 

efter endt barselsorlov, selvom langt størstedelen af disse kvinder ikke selv 

ønsker dette. 

• En syvendedel af kvinderne kommer ikke tilbage til samme arbejdsgiver efter 

barselsorlov. 

• Særligt kvinder oplever forringede arbejdsvilkår i form af at få frataget ansvar 

(11 procent), degradering (6 procent) og færre vagter eller arbejdstimer (3 

procent), når de vender tilbage til arbejdspladsen efter barselsorlov.  
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Formålet med dette afsnit er at give en kort oversigt over den mest centrale 

arbejdsretlige lovgivning om graviditet og barselsorlov, herunder ikke mindst 

reglerne i ligestillingslovgivningen. For en nærmere beskrivelse af regler og 

praksis henvises til litteraturen herom (se fx Andersen, Nielsen & Precht 2010, 

Bardenfleth 2012). 

 

INTERNATIONAL BAGGRUND 

I international sammenhæng står FN’s Konventionen om afskaffelse af alle 

former for diskrimination af kvinder og slutdokumentet fra FN's 4. 

verdenskvindekonference Platform for Action centralt i FN’s arbejde med at 

beskytte kvinders rettigheder. Det er dog EU's regler, der har haft størst 

betydning for den danske lovgivning.  

 

EU har udviklet en stærk beskyttelse af ligestillingsrettigheder gennem de sidste 

30 år ved traktatbestemmelser12, direktiver13 og politiske initiativer samt ikke 

mindst gennem en række vigtige afgørelser fra EU-Domstolen.14 Fundamentet er 

de regler, der gælder for beskæftigelse og erhverv, det vil sige for kvinder og 

mænd, som er tilknyttet arbejdsmarkedet. Reglerne går på to ben, idet de både 

generelt forbyder diskrimination af kvinder og mænd og påbyder beskyttelse af 

kvinder, der hvor kvinder i forbindelse med graviditet og barsel er i en sårbar 

situation. Beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med barsel betragtes som et 

middel til at opnå reel ligestilling. Der føres til stadighed en vigtig diskussion af, 

hvor grænsen mellem beskyttelse og ligebehandling skal trækkes. Reglerne har i 

den forbindelse udviklet sig fra beskyttelse af kvindens moderskab til også at 

omfatte beskyttelse af begges forældreskab. 

 

Direktivet om ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv15 sikrer 

de generelle beskæftigelsesmæssige rettigheder for kvinder og mænd. Ringere 

KAPITEL 4 
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behandling af kvinder i forbindelse med graviditet og barsel skal bedømmes som 

direkte diskrimination på grund af køn. Kvinders beskæftigelsesmæssige 

rettigheder ved tilbagevenden fra barselsorlov er beskyttet16 gennem ret til at 

vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde med betingelser og vilkår, som 

ikke er mindre gunstige for hende. Hun har også ret til at nyde godt af de 

forbedringer af arbejdsvilkårene, som hun ville have været berettiget til under sit 

fravær. Hvis EU’s medlemsstater har tildelt fædreorlov til mænd, skal de have 

tilsvarende beskyttelse af deres beskæftigelsesmæssige rettigheder, når de 

afholder denne orlov.17 Graviditetsdirektivet18 sikrer dels arbejdsmiljøet, dels 

obligatorisk orlov og kompensation til gravide arbejdstagere, til arbejdstagere, 

der lige har født, og til arbejdstagere, som ammer. Forældreorlovsdirektivet19 

sikrer blandt andet begge forældre individuel ret til en fire måneders ubetalt 

orlov.  

 

DANSK LOVGIVNING 

De danske regler om beskyttelse mod diskrimination i forbindelse med graviditet 

og barselsorlov findes først og fremmest i ligebehandlingsloven20 og 

ligelønsloven21, som handler om de beskæftigelsesmæssige rettigheder for 

kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, og i barselsloven22, der regulerer de 

specifikke regler om fravær og ret til dagpenge under barsel samt de generelle 

dagpengeregler. Ligebehandlingsloven og ligelønsloven finder ikke anvendelse i 

det omfang, tilsvarende pligter til ligebehandling følger af en kollektiv 

overenskomst. Disse love er i vidt omgang udtryk for gennemførelse af 

tilsvarende EU-regler. I det følgende gives en kort beskrivelse af de 

bestemmelser, som er relevante for denne rapport. 

 

Ligebehandlingsloven 
Ligebehandlingsloven giver kvinder og mænd ret til ligebehandling i arbejdslivet, 

når de er arbejdssøgende, arbejdstagere eller under erhvervsuddannelse. Loven 

definerer enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet 

og under kvindens 14 ugers fravær efter fødslen som direkte forskelsbehandling. 

 

Efter § 2 skal enhver arbejdsgiver behandle mænd og kvinder lige ved 

ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Det betyder, at ringere behandling 

på grund af graviditet og orlov i disse situationer som hovedregel er forbudt. I 
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forhold til ansættelsessituationen antages det efter retspraksis, at gravide 

kvinder ikke har oplysningspligt om deres graviditet. Det anses derfor for en 

overtrædelse af § 2, hvis arbejdsgiveren ved et ansættelsesinterview eller i et 

spørgeskema til ansøgeren stiller spørgsmål om graviditet og andre forhold, der 

er knyttet hertil, fx afholdelse af barselsorlov (Andersen, Nielsen & Precht 2010). 

Bliver et sådan spørgsmål stillet og besvaret, må en arbejdsgiver ikke lægge vægt 

på svaret, når arbejdsgiveren skal beslutte, om den pågældende skal ansættes i 

stillingen. Sager om diskrimination i forbindelse med ansættelse er ofte 

vanskelige at bevise. 

 

§ 4 sikrer ligebehandling i forbindelse med arbejdsvilkår, herunder også 

afskedigelse. Arbejdsvilkår kan være fx den påbudte arbejdstid, tilrettelæggelsen 

af arbejde, fordelingen af opgaver, personalegoder, påklædningskrav eller 

kontrolforanstaltninger. Der er tale om forhold, som ofte er aftalt i individuelle 

kontrakter eller kollektive overenskomster. Dårlig behandling af gravide kan også 

tage form af chikane over for den pågældende. Manglende indkaldelse til 

lønforhandling under orlov strider mod § 4. Bevarelse af rettigheder, når kvinder 

og mænd udnytter deres ret til orlov, beskrives mere specifikt i § 8 a. 

Afskedigelse på grund af graviditet og barselsorlov er specifikt forbudt i § 9. 

 

§ 8 foreskriver, at den tid, som arbejdstagere er fraværende i henhold til reglerne 

i barselsloven, skal medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. 

Det betyder, at der optjenes såvel lønanciennitet som anciennitet, der har 

betydning for eventuelle opsigelsesvarsler, jubilæumsanciennitet med videre. 

 

Efter § 8 a har forældre, som har udnyttet deres ret til barselsorlov efter reglerne 

i barselsloven, ret til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde med 

arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige for dem. De har også ret til de 

forbedringer af arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under 

deres fravær. Bestemmelsen formulerer de resultater, EU-Domstolen er nået 

frem til i en række sager om ligebehandling i forbindelse med afholdelse af 

barselsorlov. Forældre kan ved tilbagevenden fra orlov skriftligt anmode 

arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider og -mønstre i en nærmere angivet 

periode. Arbejdsgiveren skal herefter besvare anmodningen skriftligt under 

hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov. 
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Som det fremgår af ovenstående, gælder beskyttelsen både kvinder og mænd, 

når de udnytter deres ret til fravær. I praksis afføder fravær under orlov meget 

ofte ændringer for den fraværende, og disse kan i nogle tilfælde være 

forringelser, som er i strid med reglerne. Derfor har arbejdstagere, som er 

fraværende på orlov, behov for at kende de forbedringer og/eller forringelser, 

der gennemføres generelt på deres arbejdsplads under deres orlov, sådan at de 

kan foretage en sammenligning af egne og andres vilkår. 

 

§ 9 fastlægger den specifikke beskyttelse mod afskedigelse på grund af graviditet 

og barsel. Det er forbudt at afskedige en arbejdstager, fordi denne har fremsat 

krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter 

barselslovens regler eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption. 

Foreligger der en afskedigelse som beskrevet i § 9, er det arbejdsgiveren, som 

skal bevise, at afskedigelsen ikke er begrundet i fraværet eller graviditet og 

barsel i øvrigt. Det er ikke forbudt at afskedige gravide, men det er forbudt at 

afskedige på grund af graviditet eller forhold, der er knyttet til graviditeten, 

herunder udnyttelse af ret til fravær. Det er således også forbudt at afskedige på 

grund af graviditetsrelateret sygdom, og dette fravær må ikke indregnes i 120-

dages reglen og lignende regler, som regulerer adgangen til afskedigelse som 

følge af sygdom. Arbejdsgiveren må heller ikke udsætte arbejdstageren for 

anden mindre gunstig behandling, som har tilknytning til fraværet, eller 

afskedige arbejdstageren, fordi denne efter endt orlov har bedt om ændrede 

arbejdstider efter § 8 a. Forbuddet gælder tidsmæssigt under hele 

graviditetsperioden og under de orlovsperioder, som barselsloven giver ret til i 

§§ 6-14, det vil sige graviditetsorlov, kvindens 14 ugers barselsorlov, mandens to 

ugers fædreorlov og forældrenes individuelle ret til 32 ugers forældreorlov (se 

mere herom nedenfor). Forbuddet mod afskedigelse gælder også, hvis 

ændringen er besluttet under orloven, men først meddeles, efter arbejdstageren 

er vendt tilbage til arbejdet. 

 

Ligelønsloven 
Ligelønsloven foreskriver lige lønvilkår for kvinder og mænd, som udfører samme 

arbejde eller arbejde af samme værdi. Også ligelønsloven definerer enhver form 

for dårligere behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet og under 

kvindens 14 ugers fravær efter fødslen som direkte forskelsbehandling. Det er 

ikke forskelsbehandling, at kvinden ikke har ret til fuld løn under orloven. Det 
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skyldes, at hun ikke anses for at være i en sammenlignelig situation med en 

mand. Kvinden har derimod ret til en passende ydelse, nemlig dagpenge, og 

dette er reguleret i barselsloven. Mange kollektive overenskomster giver ret til 

fuld eller maksimeret løn i dele af orloven. Hvis kvinden har lønrettigheder i de 

første 14 uger, eller hvis forældrene har løn i forbindelse med forældreorloven, 

så har de også ret til fx sædvanlige lønstigninger i disse perioder. Spørgsmålet 

om, hvilke løndele, der er ret til, er mere kompliceret, hvis løndelen, såsom fx fri 

bil, betragtes som arbejdsredskab og forudsætter tilstedeværelse. Såfremt en 

kvinde på orlov af denne grund bliver afskåret fra at få en lønforhøjelse, er det i 

strid med loven, og det har ingen betydning, om kvindens samlede løn er mindre 

end den samlede løn for sammenlignelige medarbejdere af samme køn. 

Manglende lønregulering under orlov vil i de fleste tilfælde være i strid med 

reglerne. 

 

Barselsloven 
Barselslovens kapitel 4 indeholder de særlige regler om ret til fravær ved 

graviditet, barsel og adoption, mens man i kapitel 5 kan læse om de særlige 

regler om ret til dagpenge under dette fravær. Når ligebehandlingsloven 

beskytter mod diskrimination i forbindelse med barselsfravær, er det fraværet 

fastlagt i kapitel 4 i §§ 6-14, som er beskyttet.  

 

I lovens § 6 defineres lovligt fravær under graviditeten: Under graviditeten kan 

kvinden lovligt være fraværende, når der skønnes at være fire uger til fødslen. En 

gravid kvinde har yderligere ret til fravær inden fire uger før fødslen, hvis 

graviditeten har et sygeligt forløb, sådan at fortsat beskæftigelse medfører risiko 

for kvindens helbred eller fosteret. Kvinden har også ret til fravær, hvis arbejdets 

særlige karakter medfører risiko for fosteret, eller hvis lovgivningen hindrer 

hende i at varetage sit arbejde. Fraværet er dog kun lovligt, hvis arbejdsgiveren 

ikke kan tilbyde kvinden anden passende beskæftigelse. Her er tale om 

forskellige situationer, som kan være vanskelige at identificere for både kvinden 

og hendes arbejdsgiver. Arbejdsmiljøreglerne23 påbyder arbejdsgiveren at 

beskytte den gravide mod farligt arbejde ved først at vurdere og afhjælpe de 

arbejdsmiljøproblemer, som kvinden har. Er dette ikke muligt, skal hun 

omplaceres, og først herefter er muligheden for fravær i form af hjemsendelse 

legitim. Eksempler på offentligt fastsatte bestemmelser kan være krav 
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vedrørende flyvende eller søfarende arbejdstageres beskæftigelse under 

graviditet. 

 

§ 7 fastlægger moderens ret og pligt til fravær i de første to uger efter fødslen og 

ret til fravær i de efterfølgende 12 uger (ofte benævnt ”barselsorlov”). Faderen 

har ret til to sammenhængende uger efter fødslen, som efter aftale med 

arbejdsgiveren kan placeres inden for de første 14 uger efter fødslen 

(fædreorlov). 

 

§ 9 fastlægger forældreorloven. Efter den 14. uge har hver af forældrene ret til 

fravær i 32 uger. Faderen kan dog påbegynde denne tidligere. Efter § 8 har 

adoptanter tilsvarende rettigheder som forældre. I 2013 fik en medmoder 

samme rettigheder som faderen.24 

 

Der er mulighed for forlængelse og udskydelse i §§ 10-12. §§ 15-17 indeholder 

varslingsregler, det vise sige regler om arbejdstagerens pligt til at underrette 

arbejdsgiveren om udnyttelse af retten til fravær. 

 

I lovens kapitel 5 fastlægges betingelser for dagpengeret under fravær i 

forbindelse med graviditet og barsel. 
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Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at en meget stor del af kvinderne 

deltager aktivt. Derudover ved vi, at danske mænd tager markant kortere orlov 

end mænd i de andre nordiske lande. Dette betyder, at kvinder tager 

barselsorloven, og at kvinder derfor i højere grad end mænd sætter deres 

karriere på pause, idet de er fraværende fra arbejdsmarkedet for at passe børn. 

 

I Danmark er lønmodtagere, som venter børn eller er på barselsorlov, beskyttet 

gennem national lovgivning i form af ligebehandlingsloven, barselsloven og 

ligelønsloven, men også i international lovgivning i regi af EU og FN. En optælling 

af sager ført i Ligebehandlingsnævnet viser, at sager om forskelsbehandling i 

forbindelse med graviditet og orlov udgør den største gruppe af sager om køn.  

 

Når danske forældre stifter familie, så oplever mange, at det i en række 

situationer har negative konsekvenser for deres arbejdsliv og karriere. Særligt 

oplever kvinderne forringelser i deres arbejdsvilkår. Hele 18 procent af kvinderne 

har oplevet en eller flere negative konsekvenser, før de gik på barselsorlov, 

såsom at få frataget opgaver, at få færre vagter eller i værste tilfælde at blive 

afskediget. Derudover oplever 11 procent af kvinderne, at deres leder reagerer 

negativt, når de bekendtgør, at de er gravide og planlægger at holde 

barselsorlov. 

 

Kortlægningen viser, at forældre på barselsorlov oplever, at de ikke får 

tilstrækkelig information fra arbejdsgiveren. På tværs af køn mener 19 procent af 

de adspurgte således, at de ikke har fået tilstrækkelig med information under 

barselsorloven. Blandt de adspurgte kvinder oplever 17 procent desuden, at de 

ikke blev inviteret med til lønforhandling, fordi de var eller tidligere havde været 

på barselsorlov. Invitationen udebliver, selvom det strider mod 

ligebehandlingsloven ikke at indkalde en medarbejder til lønforhandling, selvom 

vedkommende er på barselsorlov.  

KAPITEL 5 
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Både mænd og kvinder oplever i vidt omfang, at familieplanlægning og graviditet 

er områder, der bliver spurgt ind til ved jobsamtaler, på trods af at det er i strid 

med ligebehandlingsloven at bede en ansøger besvare spørgsmål om graviditet 

og barselsorlov. Hver sjette kvinde, som har været til jobsamtale, har således 

oplevet at blive spurgt, om hun var gravid eller havde planer om at få et barn, 

mens hver ottende mand har fået samme spørgsmål om familieplanlægningen. 

10 procent af kvinderne er sikre på eller har mistanke om, at de er blevet fravalgt 

til en stilling på grund af graviditet eller planlagt barselsorlov. 

 

Kortlægningen viser desuden, at 17 procent af de adspurgte ikke har holdt så 

lang orlov, som de gerne ville. Her er det fædrene, der skiller sig ud. Hele 21 

procent af mændene ville gerne have holdt en længere barselsorlov, hvorimod 

12 procent af kvinderne har det på samme måde. 35 procent af de mænd, som 

ønskede at holde længere barselsorlov, begrunder den kortere barselsperiode 

med, at deres partner ønskede at tage resten af orloven.  

 

De negative konsekvenser af at stifte familie kan ses, når nybagte forældre 

vender tilbage på jobbet. 11 procent af kvinderne og 4 procent af mændene 

oplever forringede arbejdsvilkår ved at få frataget ansvar. 

 

Generelt er konsekvenserne ved at stifte familie større for kvinders arbejdsliv 

end for mænds. Tre gange så mange kvinder som mænd (12 procent kvinder og 4 

procent mænd) har eksempletvis oplevet, at de fik andre opgaver, da de 

genoptog arbejdet efter orloven, og 6 procent af kvinderne mod 2 procent af 

mændene har sågar oplevet at blive degraderet efter endt barselsorlov. 

 

En anden konsekvens er lønnen. Også her oplever de adspurgte en kønsmæssig 

forskel, idet 18 procent af kvinderne og 6 procent af mændene er sikre på eller 

har mistanke om, at de ikke har fået lønstigning, fordi de har været på barsel. 

 

ANBEFALINGER  

Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at sikre og fremme 

ligestillingen og menneskerettighederne – at  
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• Beskæftigelsesministeriet i en vejledning præciserer, at det under 

jobsamtalen ikke er tilladt at stille spørgsmål om graviditet og barselsorlov. 

Endvidere skal reglerne for indkaldelse til lønforhandlinger under 

barselsorlov også præciseres. 

 

• Regeringen fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorlov mellem kvinder 

og mænd. 

 

• Arbejdsmarkedets parter sikrer en mere effektiv beskyttelse mod 

diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov samt fremmer en 

mere ligelig fordeling af barselsorloven. 
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I dette bilag præsenteres de overordnede spørgsmål, som TNS Gallup sendte til 

panelisterne i GallupForum 30. april 2015.  

 

Det skal påpeges, at visse af spørgsmålene kun kom til synes i det elektroniske 

spørgeskema, hvis respondenten havde givet et bestemt svar – i visse tilfælde 

”ja” og i andre tilfælde ”nej” – i forudgående spørgsmål. 

 

• Har du været på barselsorlov én eller flere gange i perioden 2008 og frem til i 

dag? 

• Sidste gang du/din partner ventede barn/var gravid, hvad var da din 

beskæftigelse? 

• Har du undladt at søge et job, fordi du (eller din partner) havde planer om at 

få barn eller ventede barn/var gravid i perioden 2008 og frem til nu?  

• Har du været til én eller flere jobsamtaler i perioden 2008-2015? 

• Hvis du tænker tilbage på din jobsamtale/dine jobsamtaler, har du så 

oplevet, at du er blevet spurgt, om du venter barn/er gravid eller har planer 

om at få et barn? 

• Har du været til en jobsamtale, hvor du blev spurgt, om du og din 

ægtefælle/partner har aftalt at dele barselsorlov i forbindelse med 

graviditet? 

• Har du prøvet at blive fravalgt til et job, fordi du ventede barn/var gravid eller 

planlagde at tage barselsorlov? 

• Har du haft behov for at få dine arbejdsopgaver ændret i forbindelse med din 

graviditet/barselsorlov? 

• Er dine arbejdsopgaver blevet ændret i det omfang, det var nødvendigt i 

forbindelse med din graviditet/at du ventede barn eller planlagde at gå på 

barselsorlov? 

• Har du oplevet negative reaktioner fra din leder, fordi du ventede barn/var 

gravid, eller fordi du planlagde at gå på barselsorlov? 

BILAG 
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• Har du oplevet negative reaktioner fra dine kollegaer, fordi du ventede 

barn/var gravid, eller fordi du planlagde at gå på barselsorlov? 

• Har du oplevet unødvendigt at få frataget arbejdsopgaver, som du ønskede 

at beholde, fordi du ventede barn/var gravid, eller fordi du planlagde at gå på 

barselsorlov? 

• Har du oplevet ikke at få et vikariat eller en midlertidig stilling forlænget, 

selvom du ønskede en forlængelse, fordi du ventede barn/var gravid, eller 

fordi du planlagde at gå på barselsorlov? 

• Har du oplevet ikke at få færre vagter, færre arbejdstimer eller en dårligere 

stilling end du ønskede, fordi du ventede barn/var gravid, eller fordi du 

planlagde at gå på barselsorlov? 

• Har du oplevet at blive fyret, fordi du ventede barn/var gravid, eller fordi du 

planlagde at gå på barselsorlov? 

• Har du valgt at opsige et job, fordi du følte dig dårligt behandlet som følge af, 

at du ventede barn/var gravid, eller fordi du planlagde at gå på barselsorlov? 

• Har du holdt så meget barselsorlov, som du ønskede? 

• Hvorfor holdte du mindre barselsorlov, end du ønskede? 

• Har du oplevet ikke at få tilbudt et job, fordi du var på barselsorlov? 

• Har du oplevet ikke at få et vikariat eller en midlertidig stilling forlænget, 

fordi du var på barselsorlov? 

• Synes du, at du fik (får) tilstrækkelig med information om vigtige sager på 

arbejdspladsen, fx lønforhandlinger eller omorganiseringer, under din 

barselsorlov? 

• Hvis du tænker tilbage til tiden, da du kom tilbage fra barselsorlov, kan du så 

huske, om du kom tilbage til samme eller tilsvarende opgaver? 

• Ønskede du selv, at der var ændringer i dine arbejdsopgaver? 

• Tror du, at ændringerne i dine arbejdsopgaver skyldes, at du har været på 

barselsorlov? 

• Har du oplevet at blive degraderet, efter du er kommet tilbage fra 

barselsorlov? 

• Har du oplevet at få frataget ansvar, efter du er kommet tilbage fra 

barselsorlov? 

• Har du oplevet at få færre vagter eller arbejdstimer, efter du er kommet 

tilbage fra barselsorlov? 

• Har du oplevet ikke at få lønforhøjelse, fordi du var på – eller tidligere har 

været på – barselsorlov? 
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• Har du oplevet ikke at blive inviteret med til lønforhandlinger, fordi du var på 

– eller tidligere har været på – barselsorlov? 
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1 Når begrebet ”barselsorlov” bliver anvendt i denne kortlægning, så dækker det 

over graviditetsorlov, forældreorlov, fædreorlov og barselsorlov. Som synonym 

til barselsorlov bliver betegnelserne ”barsel” og ”orlov” anvendt sporadisk. 
2 Følgende kortfattede præsentation af medlemsundersøgelser er ikke 

udtømmende, idet blot de hovedpointer, som er relevante for indeværende 

undersøgelse, vil være at finde. Desuden tages der forbehold for, at der 

eksisterer andre medlemsundersøgelser, som forfatteren af denne analyse ikke 

har kendskab til. 
3 Undersøgelsen giver ingen forklaring på, hvorfor kvindelige DJØF’ere oplever 

flere negative konsekvenser, når de er ansat i det private end i det offentlige, 

mens det modsatte er tilfældet for mænd, hvis negative oplevelser oftest er 

knyttet til ansættelse i det offentlige. 
4 Blandt DJØF’erne svarede 41 procent af kvinderne og 35 procent af mændene, 

at de mener, at der ingen hindringer er. 
5 I forbindelse med selve kortlægningen (og figurerne) vil man flere steder se, at 

det totale antal respondenter er opgivet til 1.589, mens kønsfordelingen 

samtidig er 795 kvinder og 795 mænd, hvilket giver 1.590. Årsagen til denne 

forskel på én respondent er, at der i kortlægningen er anvendt vægte, så svarene 

fremstår med en ligelig kønsmæssig fordeling. Tallene er altså afrundede.  
6 Eftersom denne kortlægning er den første af sin art i Danmark, og vi derfor 

ingen viden har om omfanget af denne type af oplevet diskrimination, så bliver 

der i analysen anvendt en beskrivende frem for forklarende analysetilgang. 

Begrundelsen herfor er, at ”Jo mere underbelyst et fænomen er, jo større er 

behovet for indledende empiriske kortlægninger af fænomenet (…)” (Hansen & 

Andersen 2000, side 32). 
7 Eftersom hver respondent kan give flere svar, kommer man frem til de 18 

procent ved, at 81 procent svarer ”Nej” og 1 procent svarer ”Ved ikke/husker 

ikke”. 
8 Disse fire spørgsmål om oplevede forringelser blev stillet i forlængelse af det 

overordnede spørgsmål ”Har du oplevet følgende, fordi du ventede barn/var 

gravid, eller fordi du planlagde at gå på barselsorlov?”, og de lød: 1) 

”Unødvendigt at få frataget arbejdsopgaver som du ønskede at beholde?”, 2) 

”Ikke at få et vikariat eller en midlertidig stilling forlænget selv om du ønskede en 

forlængelse?”, 3) ”At få færre vagter, færre arbejdstimer eller en dårligere stilling 
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end du ønskede?” og 4) ”At blive fyret?”. I figuren er svarene ”Ja, jeg er sikker på” 

og ”Ja, jeg tror eller har mistanke om dette” slået sammen. 
9 Læs i øvrigt Institut for Menneskerettigheders analyse af mænd og barsel 

(Krogh 2014). 
10 Kvinder holder i gennemsnit 271 dages barselsorlov, mens varigheden af 

mænds barselsorlov er 30 dage, jævnfør indledningen og Danmarks Statistiks 

2015. 
11 Disse tre spørgsmål blev stillet som ét spørgsmål, hvor respondenten havde 

mulighed for at give flere svar. Spørgsmålets præcise ordlyd er: ”Har du oplevet 

noget af følgende, efter du er kommet tilbage fra barselsorlov? At blive 

degraderet? At få frataget ansvar? At få færre vagter eller arbejdstimer?”. 

Svarene ”Ja, jeg er sikker på” og ”Ja, jeg tror eller har mistanke om dette” er slået 

sammen. 
12 Artikel 157 TFEU, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder artikel 21 og 23. 
13 Rådets Direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af 

foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for 

arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende 

særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1 , i direktiv 89/ 391 /EØF); Rådets 

Direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede 

rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af Businesseurope, 

UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF; Europa-

Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af 

princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i 

forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning); Europa-Parlamentets 

og Rådets Direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om 

ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af 

Rådets direktiv 86/613/EØF; Rådets Direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 

om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i 

forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. 
14 Fx Sag C- 177/88 Dekker, C 179/88 Hertz, sag c- 66/96 Høj-Pedersen, Sag 32/93 

Webb. 
15 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 

gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd 

og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning). 
16 Direktiv 2006/54/EF, artikel 15. 
17 Direktiv 2006/54/EF, artikel 16. 
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18 Rådets Direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af 

foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for 

arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende 

særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/ 391 /EØF). 
19 Rådets Direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den 

reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af 

Businesseurope, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF. 
20
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