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Løn til fædre under orlov 

 87 procent er helt eller delvist enige i, at fædre bør have ret til en orlovsperiode med fuld løn inden 

for barnets første leveår. 63 procent heraf mener, at fædre bør have ret til 3 måneders barselsorlov 

eller mere med fuld løn.  

 Både blandt mænd og kvinder er der stor opbakning til en orlovsperiode med fuld løn til fædre.  

 Ydermere er 73 procent helt uenige og 17 procent uenige i, at forældre, der vil holde barselsorlov, 

selv bør betale for deres orlovsperiode.  

 Både de privat ansatte og de offentligt ansatte mener, at vilkårene for barsel bør være de sammen i 

den offentlige og den private sektor.  

 

 

Øremærkning af barsel til fædre 

 Adspurgt hvor lang tids barselsorlov, der brude være reserveret til danske fædre, svarer 4 ud af 5, 

at den del af barselsorloven, der i dag er reserveret til fædre, er utilstrækkelig, idet 4 ud af 5 mener, 

at der skal være reserveret mere end 2 ugers barselsorlov til fædrene.  

 22 procent mener, at der bør være reserveret 1 måneds barselsorlov til fædre, mens 19 procent 

mener, at der skal være reserveret 2 måneder og endelig mener hele 43 procent, at der børe være 

reserveret 3 måneders barselsorlov eller mere til fædre.  

 Og på tværs af køn, sektor og alder er der lige stor opbakning til øremærket barsel.  
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Mænd vil gerne holde længere orlov 

 39 procent af de adspurgte mænd med hjemmeboende børn under 15 år, har holdt 2 ugers barsel 

eller derunder. Det svarer til den orlov, der i dag er reserveret til fædre. 65 procent af fædrene, der 

har holdt 2 ugers barsel eller derunder, ville gerne have holdt længere barselsorlov.  

 30 procent af de adspurgte mænd med hjemmeboende børn under 15 år, har holdt 3 måneders 

barsel eller mere. Dette svarer til regeringens varslede forslag om 3 måneders øremærket barsel til 

fædre. 87 procent af fædrene, der har holdt 3 måneders barsel eller mere, synes, at deres 

orlovsperiode var passende.  

Mænd med hjemmeboende børn under 15 år, som har holdt under 3 måneders barsel, er blevet spurgt, 

hvad der kunne have fået dem til at holde længere barsel.  

 70 procent er helt eller delvist enige i, at hvis loven reserverede længere end 2 ugers barsel med 

dagpenge, så ville de have holdt længere barselsorlov.  

 75 procent er helt eller delvist enige i, at de ville have holdt længere barselsorlov, hvis de fik fuld 

løn i en længere periode end tilfældet var. 

 52 procent er helt eller delvist enige i, at hvis deres arbejdsgiver klart havde forsikret dem om, at 

det ikke ville påvirke dem negativt, hvis de tog længere orlov, ville de have gjort det. 

 41 procent udtrykker helt eller delvis enighed i, at hvis der havde været tradition for længere orlov 

på deres arbejdsplads, ville det have bevirket, at de havde holdt længere barselsorlov, mens 59 en 

helt eller delvist uenige i, at det ville have fået dem til at holde længere barsel.  
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Mænd og kvinder: Det frie valg er ikke frit 

 Godt halvdelen – mænd som kvinder – med hjemmeboende børn under 15 år er helt eller delvist 

enige i, at deres økonomiske vilkår under orloven havde betydning for længden på deres 

barselsorlov.  

Mine økonomiske vilkår under orloven havde betydning for længden af min barselsorlovsperiode  

  Kvinde Mand 

Helt enig 27% 32% 

Delvist enig 24% 32%* 

Delvist uenig 16% 12% 

Helt uenig 33%* 24% 
*Svarkategorierne ved ikke/ønsker ikke at svare indgår ikke 

 

1/3 kender ikke deres barselsvilkår 

 34 procent ved ikke, hvordan de økonomisk er stillet i forbindelse med barsel, og langt de fleste (90 

procent) har ikke undersøgt deres barselsvilkår inden de sagde ja til deres nuværende job.  
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1/3 har prøvet at blive afskediget i løbet af deres arbejdsliv 

 1/3 af djøferne har i løbet af deres arbejdsliv prøvet at blive afskediget en eller flere gange.  

 Generelt ses en tendens til oftere at have oplevet en afskedigelse blandt -  

o ældre lønmodtagere. Hvilket også må forventes, da man så har flere år på arbejdsmarkedet 

o ansatte i den private sektor 

 23 procent af dem, der har prøvet at blive afskediget en eller flere gange, havde været ansat i 

virksomheden mindre end 1 år, da de blev opsagt.  

Har du i løbet af dit arbejdsliv prøvet at blive opsagt? 

Ja, flere gange 8% 

Ja, én gang 20% 

Nej 72% 

 

Mange oplever, at de ikke fik en rimelig begrundelse for deres afskedigelse 

 Knap halvdelen (44 procent) af dem, der i løbet af deres arbejdsliv har prøvet at blive afskediget, 

mener ikke, at de fik en rimelig begrundelse i forbindelse med deres afskedigelse. Dette gælder så 

vel yngre som ældre, offentligt og privat ansatte samt på tværs af uddannelsesniveauer og køn. 

Oplevede du, at du fik en rimelig begrundelse? 

Ja, jeg fik en rimelig begrundelse 52% 

Nej, den begrundelse jeg fik, var ikke rimelig 44% 

Nej, jeg fik ingen begrundelse 4% 

 

Alle synes man bør have en rimelig begrundelse i forbindelse med en afskedigelse 

 Stort set alle djøfere (99 procent) er helt eller delvist enige i, at man bør have krav på en rimelig 

begrundelse i forbindelse med en afskedigelse.  Ydermere mener langt de fleste (96 procent) også, at 

når fastansatte med kort anciennitet afskediges, bør de have samme krav på en rimelig begrundelse, 

som ansatte med lang anciennitet.  Se figur på næste side.  

 Disse holdninger er udtalte både hos de, der selv har prøvet at blive afskediget, og blandt de, der ikke 

har. 
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Frygter for deres job 

 22 procent af dem, der er i beskæftigelse, mener, at der er nogen eller stor risiko for, at de selv 

kunne blive afskediget i løbet af de kommende 12 måneder. Dette gælder for 19 procent af de 

offentligt ansatte og 24 procent af de privat ansatte.  

 Der er tendens til, at hvis man har prøvet at blive afskediget flere gange, vurderer man i højere 

grad, at der er stor risiko for, at man selv kunne blive afskediget inden for de kommende 12 

måneder. 

Hvor stor tror du risikoen er for, at du selv kunne blive afskediget i løbet af de kommende 12 måneder? 

  
Offentlig 

ansat 
Privat 
ansat 

Meget lille risiko 49% 44% 

Lille risiko 32% 32% 

Nogen risiko 15% 19% 

Stor risiko 4% 6% 

 

Om undersøgelsen  

Undersøgelsen er udsendt til 5.495 repræsentativt udvalgte erhvervsaktive (inkl. ledige) medlemmer. Der 

er i alt 1.523, der har besvaret undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 31. Data er indsamlet i 

perioden 30. september – 11. oktober 2011.  


