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Der er meget stort forbedringspotentiale- og ønske i forhold til arbejdsgiveres
evne til at håndtere barsel. Det forventes, at arbejdsgivere tager ansvar for at
bruge barsel som en platform for værdiskabelse og øget ligestilling. 

Næsten 40% medarbejdere søger nyt job i forbindelse med barsel, hvorfor
arbejdsgivere ofte taber medarbejdere i forbindelse med barsel, særligt de
kvindelige. Det gør det sværere at leve op til lov- og målsætningskrav om
kønsdiversitet og ligestilling. Gode barselsforløb kan reducere risikoen for tab
af medarbejdere med op til 50%.

Knap 70% mener, at barslen styrker deres personlige kompetencer, men
hverken ledere eller HR-funktioner sætter de nye kompetencer i spil.

Både ledere og medarbejdere ser stort behov for, at ledere klædes bedre på
til at håndtere barsel. Over halvdelen af medarbejdere får ikke den sparring,
de har brug for efter barsel.

Barsel skaber bekymringer hos 70% af medarbejderne, men få deler
bekymringerne med deres leder. Kvinder bekymrer sig dobbelt så meget som
mænd og er halvt så tilbøjelige til at dele deres bekymringer med deres leder.

VÆRDBAR's survey 2022 er lavet på baggrund af data fra et omfattende
spørgeskema, der undersøger tendenser og problemstillinger omkring barsel og
barselskultur på det danske arbejdsmarked, herunder holdningen til arbejdsgiveres
ansvar for at håndtere barsel som et bidrag til øget ligestilling. Undersøgelsen er
baseret på et anonymt spørgeskema, som er blevet delt digitalt igennem
forskellige fag- og interessenetværk på sociale medieplatforme. 

Besvarelserne er indsamlet i foråret 2022 og har genereret 244 besvarelser, der
forholder sig til 291 unikke barselsforløb blandt primært højtuddannede kvinder
(85%) og mænd (15%). Besvarelserne fordeler sig med 45% ansættelser i den
offentlige sektor og 55% i den private. I denne opsummering præsenteres
udvalgte konklusioner fra VÆRDBAR survey 2022.

Indholdsfortegnelse
Arbejdsgiverens ansvar..................................................................................
Tab af medarbejdere.....................................................................................
Kompetencer udviklet under barsel...............................................................
Lederens rolle................................................................................................
Bekymringer og kønnede forskelle.................................................................
Om VÆRDBAR...............................................................................................

Resumé

side 1
side 2
side 3
side 4
side 5
side 6

BAGGRUND



 

mener, at arbejdsgiverne i meget høj

eller høj kan blive bedre til håndtere

barsel og medarbejdernes behov før,

under og efter barsel. 

81%
 

mener, at arbejdspladsens indstilling

og kultur er vigtig i forhold til, at

barsel ikke påvirker ens

arbejdssituation negativt. 

94%

 

mener, at arbejdsgivere har et

ansvar for at bidrage til, at barslen

bliver brugt som platform for

værdiskabelse og øget ligestilling. 

82%

 

 mener, at god håndtering af barsel er

et større konkurrenceparameter ift. at

tiltrække og fastholde medarbejdere

end løn.

71%

ARBEJDSGIVERNES ANSVAR
Undersøgelsen har set nærmere på opfattelsen af arbejdsgivernes ansvar i
forbindelse med håndtering af barsel. Dette er særligt relevant i lyset af de nye
regler om øremærket barsel. 
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KULTUR ER AFGØRENDE STORT BEHOV FOR FORBEDRING

VIGTIGT KONKURRENCEPARAMETER SKAB VÆRDI OG LIGESTILLING



MANGE SØGER NYT JOB I FORBINDELSE MED BARSEL

søgte nyt job under deres barsel eller inden for de første 6 måneder

efter de kom tilbage fra barsel
36%

TAB AF MEDARBEJDERE
For mange arbejdsgivere betyder barsel tab af medarbejdere. Det gælder særligt
rådgivnings- og konsulentbranchen, som fx revisions- og advokatbranchen, hvor det
ikke er unormalt, at op mod 40% af medarbejdernes finder nyt job i forbindelse med
et barselsforløb. 

Det vanskeliggør fx fastholdelse og tiltrækning af talent, sikring af kvalificeret
arbejdskraft og at leve op til lov- og målsætningskrav, men også samfundets,
arbejdstageres og investorers, krav om kønsdiversitet og ligestilling. 

MANGE OVERVEJER NYT JOB I FORBINDELSE MED BARSEL

overvejede at søge eller søgte nyt job under deres barsel eller inden

for de første 6 måneder efter de kom tilbage fra barsel. 
57%

GODE BARSELSFORLØB GØR EN FORSKEL

Hvis ledere kan skabe gode barselsforløb, viser undersøgelsen, at

risikoen for, at medarbejdere søger væk i forbindelse med barslen,

kan mindskes med 50 pct. 

50%
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KOMPETENCER UDVIKLET
UNDER BARSEL
Der er undersøgt om barslen opfattes som kompetencegivende, og i forhold til
hvilke kompetencer. Undersøgelsen har desuden undersøgt i hvor høj grad, der fra
ledere og HR-funktioner er fokus på at sætte de styrkede kompetencer i spil, så
barslen bruges som platform til at udvikle medarbejderne og til at skabe værdi for
arbejdsgiveren i forhold til strategiske målsætninger og bundlinje.

BARSEL ER KOMPETENCEGIVENDE

mener, at barslen i meget høj eller høj grad styrker de personlige

kompetencer. Der peges på fem primære kompetencer.
67%

LEDERE SER IKKE BARSLEN SOM KOMPETENCEGIVENDE

angiver, at deres leder i slet ingen (54%) eller kun i nogen (28%) grad har

haft fokus på at sætte deres styrkede kompetencer i spil efter

tilbagekomst til arbejdet. 

82%

HR-FUNKTIONER SÆTTER IKKE KOMPETENCERNE I SPIL

angiver, at deres HR-afdeling i ingen grad har haft fokus på at sætte

deres styrkede kompetencer i spil efter tilbagekomst til arbejdet eller

angiver ”ved ikke” som svar.

93%

Effektivitet

Selvindsigt

Tålmodighed

Rummelighed

Forandringsparathed

3



 

medarbejdere ser et behov for, at

personaleledere klædes på til at håndtere

barsel på en måde, der skaber værdi og

integrerer barslen i arbejdslivet. 

85%

 

af lederne ønsker at blive klædt på til

at håndtere barsel bedre på en

måde, der styrker deres personlige

lederskab.

67%
 

mener, at relationen til lederen er

afgørende vigtig for at komme godt

tilbage efter barsel.

57%

 

medarbejdere angiver, at de i ingen

eller mindre grad fik den sparring fra

deres leder, som de havde behov for

ved tilbagekomst efter barsel. 

60%

LEDERENS ROLLE
Lederens rolle i forhold til håndtering af barsel, herunder lederens selvvurderede
evne til at håndtere barsel og medarbejderes vurdering af lederes evne til at
håndtere barsel, er blevet undersøgt. Besvarelserne fordeler sig på 10 pct. ledere
med personaleansvar og 90 pct. medarbejdere. 
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LEDERE ER AFGØRENDE VIGTIGE
FOR GODE BARSELSFORLØB

LEDERE VIL GERNE KLÆDES PÅ TIL AT

HÅNDTERE BARSEL BEDRE

MEDARBEJDERE ØNSKER AT LEDERNE

BLIVER BEDRE TIL AT HÅNDTERE BARSEL

MEDARBEJDERE FÅR IKKE DEN

SPARRING DE HAR BRUG FOR



BEKYMRINGER OG
KØNNEDE FORSKELLE
Der er undersøgt, hvor der er store forskelle på kvinder og mænds besvarelse. Det
er der særligt i forhold til graden af bekymringer, i forhold til at dele sine
bekymringer med sin leder, i forhold til at søge væk fra arbejdspladsen i forbindelse
med barsel, og i forhold til, hvorvidt man mener håndtering af barsel er et
konkurrenceparameter. 

BARSEL SKABER BEKYMRINGER HOS BÅDE KVINDER OG MÆND

tænkte på om barslen ville påvirke deres karriere eller arbejdsopgaver

negativt inden de fortalte, at de ville på barsel/var gravide. De fem

største bekymringer vedrører tanker om, hvorvidt barslen har

betydning for:

67%

FÅ KVINDER OG MÆND FORTÆLLER OM DERES BEKYMRINGER 

fortalte slet ikke eller kun om få af deres bekymringer til deres leder.

Nogle af de største årsager er manglende tillid, frygt for ikke at blive

forstået af leder og frygten for at fremstå svag/blive dømt. 

65%

KVINDER BEKYMRER SIG DOBBELT SÅ MEGET SOM MÆND

Kvinder er dobbelt så bekymrede som mænd for, at barsel har negativ

betydning for deres karriere. De er er også halvt så tilbøjelige som

mænd til at dele deres bekymringer i forbindelse med barsel med

deres leder - og søger i dobbelt så høj grad nyt job i forbindelse med

deres barsel i forhold til mænd.

2X

Mulighederne

for at avancere

Relation til

og irritation

hos leder.

Ens

position på

arbejds-

pladsen.

Ændringer

i opgave-

portefølje.

Om man

"overhales" af

kollegaer mens

man er væk.
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Jeg hedder Natalia og jeg tror på, at barsel skaber værdi i vores
arbejdsliv, på vores arbejdsmarked og på bundlinjen hos de danske
arbejdsgivere. For både kvinder og mænd.

I alt for lang tid har barslen været barriere for karriere. Det
udgangspunkt hjælper jeg med at ændre, så barslen i stedet bliver et
positivt bidrag til medarbejdere, ledere og arbejdsgivere.

Min rådgivning fokuserer på at bruge barslen som strategisk platform
for øget ligestilling, diversitet og inklusion - og til at imødekomme
mange af de krav og udfordringer, som vi står over for. 

Mangel på arbejdskraft. Flere kvinder i ledelse. Øgede
rapporteringskrav og forventninger fra arbejdstagere, samfund og
investorer. ESG. Arbejdstagere, der kræver meningsfulde og
balancerede (arbejds)liv. Listen er lang. Men sammen kan vi gøre den
kortere.

Min rådgivning sikrer et organisatorisk set-up, der virker - og min
træning af ledere og medarbejdere sikrer, at begge parter er klædt på
til opgaven.

Barslen er for mange starten på livet som arbejdende forældre, som
udgør størstedelen af vores arbejdsstyrke. 

Når barslen håndteres godt, skabes derfor de bedste vilkår for de
kulturelle og ledelsesmæssige forandringer, der er nødvendige på
mange arbejdspladser i dag i forhold til de krav, som stilles af
arbejdstagerne og de justeringer, der skal til for at bevare dansk
konkurrenceevne.

Jeg håber du finder de udvalgte elementer af min survey, som er
præsenteret i denne opsummering, interessant. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller
er nysgerrig på at høre mere om, hvad jeg kan hjælpe dig med.

Natalia 

natalia@vaerdbar.dk
2896 4410
www.vaerdbar.dk

OM VÆRDBAR
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