
Fra Djøfs arbejdsmarkedspolitik, vedtages formelt inden sommerferien. 

Udkast 

4.1. Ligeløn  

Trods en ligelønslov fra 1976, der formelt sikrer mænd og kvinder lige løn for samme arbejde, er ligeløn langt 

fra en realitet på det danske arbejdsmarked.  

Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Kønsopdelingen på det danske 

arbejdsmarked er både horisontal og vertikal. Den horisontale opdeling dækker over, at kvinder og mænd er 

forskelligt fordelt på arbejdsområder og brancher (kvindejobs og mandejobs), hvilket også giver en stærk 

kønsopdeling i den offentlige og private sektor. Den vertikale kønsopdeling dækker over, at mænd generelt er 

placeret højere i stillingshierarkiet, fx i lederstillinger, end kvinder. 

Den stærke kønsopdeling og den skæve lønfordeling reducerer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Det betyder 

en ringere udnyttelse af de menneskelige ressourcer og uudnyttede muligheder for at skabe velfærd for den 

enkelte borger og for samfundet. Fx når man med arbejdsdelingen ofte kun rekrutterer fra halvdelen af 

arbejdsstyrken, hvorved der ikke trækkes på hele talentmassen. Dermed er der risiko for lavere 

samfundsmæssigt udbytte af den samfundsmæssige investering i uddannelse af kvinder. Og det rejser også 

et andet samfundsøkonomisk problem for den enkelte kvinde, idet at afkastet ved at tage en uddannelse 

systematisk ses at være mindre for kvinder end for mænd.  

Begrundelsen for skævvridningen skal bl.a. findes i de samfundsmæssige forestil-linger om mænd og kvinders 

roller og opgaver, som skaber forskellige forventninger til og betingelser for henholdsvis kvinder og mænd, når 

det kommer til de valg, der træffes i såvel privatliv som arbejdsliv.  

Island, Tyskland og Storbritannien har alle indført forskellige initiativer med fokus på at fremme åbenheden 

om lønforskelle mellem mænd og kvinder. Dansk forskning har også dokumenteret, at virksomheder, der 

fokuserer på ligestilling og ligeløn, tiltrækker og fastholder flere højtuddannede kvinder end andre virksom-

heder. 

Djøfs samlede indsats for ligeløn har derfor fokus på strukturelle forhold samt kulturelle normers betydning for, 

hvordan eksempelvis tillæg til mænd og kvinder tildeles.  

Og Djøf er stærk fortaler for behovet for en mere lige fordeling af orloven med børn, da det er særdeles 

veldokumenteret, at skævdelingen har store konsekvenser for kvinders lønudvikling samt ikke mindst 

karrieremuligheder. Forskning peger på, at det koster kvinder 20 procent på lønnen at få børn, til gengæld er 

mænds lønudvikling nærmest upåvirket af at få børn. 

Djøf mener: 

 Lov om ligeløn er utilstrækkelig til at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder. Reglerne om 

kønsopdelte lønstatistikker skal derfor ændres, så de bliver mere anvendelige på en større 

del af det danske arbejdsmarked og kan fungere som et nyttigt redskab til at understøtte 

arbejdspladsernes indsats for at fremme ligeløn. 

 

 En mere lige fordeling af orlov med børn er af afgørende betydning for, at kvinder vurderes på 

linie med mænd, når det kommer til løn, karriereforløb etc. 

 



 Åbenhed om løn på arbejdspladsen er et centralt redskab til at fremme ligeløn på 

arbejdspladsen. Derfor er det også vigtigt, at lønmodtagernes adgang til lønstatistikker 

forbedres.  

 

 Der skal øget fokus på, hvordan man undgår, at ubevidste fordomme om køn har betydning 

for mænd og kvinders løn, herunder udmøntning af tillæg. 

 


