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Forord

Nærværende undersøgelse er en opfølgning på “Har vi tid til velfærd? – om danskernes brug af 

deres tid ude og hjemme”, som blev publiceret juni 2012. Hovedhistorien var her, at forskellen 

mellem faktisk og normal arbejdstid var blevet større i løbet af 00’erne, idet der havde været et 

fald i den faktiske arbejdstid og en stigning i den normale arbejdstid. Det gav anledning til, at 

både regeringen, virksomheder og arbejdsmarkedets organisationer tilkendegav nødvendigheden 

af, at det fremtidige behov for et øget arbejdsudbud også skulle inkludere strategier rettet mod 

højere effektivitet og større fremmøde på den enkelte arbejdsplads.

Fokus her er på forskellige befolkningsgruppers faktiske arbejdstider, og hvordan disse har 

udviklet sig over de seneste årtier. Samtidig belyses spørgsmålet om, hvem der arbejder mere 

hhv. mindre end den aftalte og normale arbejdstid, og hvilken grund der kan være til sådanne 

forskelle mellem faktisk, aftalt og normal arbejdstid. Også udbredelsen af betalte frokostpauser 

indgår i undersøgelsen.

For at kunne gennemføre undersøgelsen har vi foretaget en række statistiske analyser på 

Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelser for årene 2001, 2004, 2008 og 2012. Samtidig 

har Danmarks Statistik for Rockwool Fondens Forskningsenhed foretaget overordnede analyser 

på samtlige arbejdskraftundersøgelser for perioden 1994-2012.  Vi har i den forbindelse fået god 

hjælp og vejledning af fuldmægtig Jonas Gielfeldt, Danmarks Statistik, i brugen af 

arbejdskraftundersøgelserne, herunder om fortolkningen af data, konsekvenserne af databrud 

mv. Jonas Gielfeldt takkes tillige for relevante og konstruktive kommentarer til et tidligere 

udkast til denne rapport.

Seniorforsker Jens Bonke, ph.d. i økonomi og ansat i forskningsenheden, har stået for 

databehandling, analyser og udarbejdelsen af rapporten, mens stud.scient.soc. Kamma 

Skruppeltrang fra forskningsenheden har bistået ved databehandlingen. Rapporten har været 

præsenteret på et internt seminar i forskningsenheden.

Endelig vil jeg takke Rockwool Fonden med bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen og 

direktør Elin Schmidt for at stille midler til rådighed for udarbejdelsen og udgivelsen af denne 

undersøgelse.

Torben Tranæs

København, december 2014
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1. Introduktion

Formålet med undersøgelsen er at forklare forskellen mellem faktisk, aftalt og normal 

arbejdstid blandt danske lønmodtagere og selvstændige under anvendelse af selvrapporterede 

oplysninger. Det er således blevet påvist af Bonke (2012), at der er en betydelig forskel i

arbejdstid afhængig af, hvilket mål der anvendes, og at denne forskel er blevet større i 

perioden 2001-2008/09.

Baseret på oplysninger fra Rockwool Fondens tids- og forbrugsundersøgelse fra 2008/09 og 

tidligere tidsundersøgelser fra 1964, 1975, 1987 og 2001 undersøges, hvem der over- hhv. 

undervurderer deres ugentlige arbejdstid, og hvilke grunde der angives til forskellen mellem 

faktisk, aftalt og normal arbejdstid. Blandt andet for at belyse grunden til nævnte forskel 

anvender vi oplysninger fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelser 2001, 2004, 

2008 og 2012, der ligesom tidsundersøgelserne er koblet med oplysninger fra administrative 

registre i Danmarks Statistik.

Anvendelsen af tidsanvendelsesundersøgelser (DTUS) og arbejdskraftsundersøgelser (AKU) 

muliggør meget pålidelige beregninger, og de er metodisk sammenlignelige og 

repræsentative for den danske befolkning, hvorved det samlede arbejdsudbud kan beskrives 

over en længere periode.

I undersøgelsen belyses følgende spørgsmål:

• Hvordan har forskellen mellem faktisk og normal arbejdstid udviklet sig over 

forskellige økonomiske konjunkturer og mellem forskellige grupper i befolkningen?

• Hvad er grunden til, at nogle overvurderer, andre undervurderer deres arbejdstid?

• Hvem har den største forskel mellem faktisk, aftalt og normal arbejdstid, og er det de 

samme grupper over tid?

• Hvordan har forskellen mellem faktisk og normal arbejdstid udviklet sig i andre 

skandinaviske lande?

I det følgende gives først en beskrivelse af emnets relevans og projektets struktur, hvorefter 

følger en gennemgang af nyere litteratur vedrørende udviklingen i arbejdstid under 

forskellige konjunkturer. Dernæst omtales de anvendte data, hvorefter følger beskrivelsen og 

analyserne af arbejdstid og arbejdstidsforskelle over de seneste 45-50 år. Undersøgelsen 

afsluttes med en sammenfatning.
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2. Arbejdstidsudvikling – struktur eller konjunktur?

Der har i de senere år været en omfattende diskussion om produktivitetsudviklingen i 

Danmark, hvilket i 2012 førte til, at regeringen nedsatte en Produktivitetskommission 

(2014), hvis kommissorium bl.a. siger, at formålet er, at ”Kortlægge årsagerne til den relativt 

lave danske produktivitetsvækst siden midten af 1990’erne. Kommissionen skal tage 

udgangspunkt i eksisterende viden og supplere med nye analyser”.

I USA har spørgsmålet om produktivitetsudviklingen bl.a. ført til en række analyser foretaget 

af forskere og medarbejdere i The Bureau of Labor Statistics, Washington, se fx Burda, 

Hamermesh & Steward (2012). Disse analyser belyser bl.a., om der er et procyklisk mønster 

i produktivitetsudviklingen forstået som en positiv sammenhæng mellem produktivitet og 

konjunkturer, sædvanligvis målt som den generelle arbejdsløshedsprocent, eller om denne 

sammenhæng snarere er negativ, dvs. høj produktivitet samtidig med høj arbejdsløshed. 

Allerede Okun (1962) viste, at arbejdsproduktiviteten – output per fuldtidsbeskæftiget eller 

output per betalt arbejdstime – udviser procyklist variation ved at arbejdsinput i forhold til

output – elasticiteten – er signifikant mindre end én, eller anderledes udtrykt, at der er en 

positiv sammenhæng mellem det såkaldte BNP-gab – forskellen mellem potentielt BNP, i.e. 

ved lav arbejdsløshed, og aktuelt BNP – og arbejdsløshedsprocenten, hvilket senere blev 

betegnet Okun’s lov (Perry, 1971). Siden slutningen af 1980’erne har andre imidlertid 

fundet, at denne procykliske sammenhæng ikke længere eksisterer og måske oven i købet er 

den modsatte, nemlig at arbejdsproduktiviteten under en lavkonjunktur alt andet lige er større 

end under en højkonjunktur, jf. omtalen i Burda, Hamermesh & Steward (2012).

Argumenter for procyklisk arbejdsproduktivitet er, at output og/eller arbejdsinput ikke måler 

den sande udvikling i disse begreber. Én mulighed er, at virksomheder i stedet for at fyre 

medarbejdere reallokerer dem til mindre produktive aktiviteter i perioder med lavt output, fx 

reparationer mv., som ikke medregnes fuldt ud i output, i.e. såkaldt ”labor hoarding”, mens 

en anden mulighed er, at input, som komplementerer arbejderes tidsforbrug, som 

medarbejdernes effektivitet eller kapitalbrug – faktorsammensætningen – ikke medregnes i 

fuldt omfang. Endelig kan en forklaring også være, at fixed arbejdsinput, i.e. overhead labor, 

kan indebære procyklisk arbejdsproduktivitet over et vist spænd af arbejdsinput, selvom det 

marginale arbejdsafkast falder for alle produktionsniveauer. Bag disse forklaringer kan der, 

især for det danske arbejdsmarked, ligge stive nominelle lønninger og monopolistisk

konkurrence i form af centrale løn- og arbejdstidsforhandlinger.
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Det er specielt den første forklaring – labor hoarding – vi ser på her, og udelukkende ved at 

kigge på arbejdstiden, nemlig udviklingen i den faktiske arbejdstid sammenholdt med den 

aftalte eller normale arbejdstid. De to andre forklaringer – faktorsammensætning og 

overhead labor – kan dog også vise sig at være relevante for den følgende analyse af 

arbejdstidsudviklingen, og dermed indirekte for produktivitetsudviklingen. Det er i 

overensstemmelse med mange amerikanske analyser, som netop har set på udviklingen i 

arbejdstid – nævneren i produktivitetsbrøken – herunder om benyttelse af forskellige 

datakilder tegner forskellige billeder af arbejdstidsudviklingen, se Burda & Hamermesh

(2010), Aguidar et al. (2011) og Frazis & Steward (2010).

Det skal nævnes, at Mulligan (2011) har vist, at realløn og produktivitet under 2008-2009-

recessionen i USA var counter-cyklisk, idet reallønnen steg under recessionen og faldt under 

den senere – beskedne – forbedring af økonomien. Det afspejler, at beskæftigelse, arbejdstid 

og forbrug per person faldt i 2008 og 2009, mens reallønnen og arbejdsproduktiviteten steg i

disse år.
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3. Data

Når vi bruger begrebet normal arbejdstid, bygger det på et spørgsmål stillet til et 

repræsentativt udvalg af beskæftigede danskere i både såkaldte tidsanvendelsesundersøgelser 

(se Bonke, 2012, kapitel 4) og i Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelser (Danmarks 

Statistik, 2012a,b) hhv. i tilsvarende svenske, som også anvendes her. Der bliver således 

begge steder spurgt til antallet af timer, som de pågældende personer normalt arbejder om 

ugen såvel i hovedbeskæftigelsen som i en evt. bibeskæftigelse. I arbejdskraftundersøgelsen 

refereres til en bestemt (reference-)uge, mens dette ikke er tilfældet i 

tidsanvendelsesundersøgelserne, hvor der spørges til arbejdsomfanget i en normal uge.

I arbejdskraftundersøgelserne bliver der tillige spurgt om, hvor mange timer de pågældende 

faktisk arbejdede i (reference-)ugen, mens deltagerne i tidsanvendelsesundersøgelserne 

bliver bedt om at udfylde såkaldte døgnrytmeoplysninger for to døgn. Det fremgår heraf 

hvor lang tid, der samlet er blevet arbejdet, hvilket ganges op til et samlet antal timer for en 

uge – der vægtes for hverdags- og weekenddagsoplysninger. Sidstnævnte metode har vist sig 

meget pålidelig (Bonke, 2005; Frazis & Steward, 2004; Robinson et al., 2011), og det anses 

da også for at være muligt at sammenligne de to slags oplysninger for længere perioder. Det 

viser sig endvidere, at for perioden 2001-2008/09 er udviklingen i faktisk arbejdstid stort set 

identiske, når de to metoder anvendes, mens udviklingen i den normale arbejdstid udviser en 

mindre forskel.

En nærmere diskussion af problemerne ved at opgøre normal og faktisk arbejdstid på 

baggrund af oplysninger i den amerikanske labour force survey henholdsvis i den 

amerikanske tidsanvendelsesundersøgelse (ATUS) findes i Frazis og Steward (2014).

I tidsanvendelsesundersøgelser (DTUC og DTUS) afgrænses beskæftigede til dem, der har 

oplyst, at deres normale arbejdstid er mindst 1 time, mens den faktiske arbejdstid både kan 

være større eller mindre end den normale arbejdstid, tillige med at den også kan være 0, 

nemlig hvis den pågældende ikke har været på arbejde hverken på hverdagen eller 

weekenddagen, som der foreligger oplysninger for. Hvorvidt den normale arbejdstid også 

indeholder frokostpauser vides ikke, men det antages, at dette ikke er tilfældet, ligesom det 

gælder for den faktiske arbejdstid, hvor muligheden for særskilt at angive spisning som 

aktivitet foreligger.

For at sikre repræsentativitet i forhold til den beskæftigede del af den danske befolkning er 

der foretaget en vægtning af oplysningerne i tidsanvendelsesundersøgelserne under 
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anvendelse af vægte beregnet af Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 2010), og ligesådan 

er oplysningerne i arbejdskraftundersøgelserne vægtet med vægte fra Danmarks Statistik
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aftalt arbejdstid, i.e. fx for selvstændige, anvendes den normale arbejdstid – den normale,

ugentlige arbejdstid, og den faktiske arbejdstid, hvor sidstnævnte angiver den reelle 

arbejdstid ekskl. fravær, inklusive overtid (betalt eller ikke-betalt), registreret arbejde, sort 

arbejde, osv. Der er tale om arbejdstiden i hovedjobbet og i maksimalt ét bijob (Danmarks 

Statistik, 2012c).

Det skal nævnes, at der i arbejdskraftundersøgelserne har været flere såkaldte databrud. Hvor 

der frem til og med 1999 blev spurgt til antallet af timer i referenceugen, ændredes dette 

spørgsmål til et spørgsmål om faktiske timer i år 2000. Denne ændring vurderes dog ikke at 

have haft nogen væsentlig betydning for hovedjob, hvorimod det kan have påvirket niveauet 

for antallet af timer i bijob. Generelt gælder det, at oplysninger i arbejdskraftundersøgelserne 

for 1990’erne er af en mindre god kvalitet end oplysninger for de efterfølgende år. Efter 

2000 er der foretaget opregningsændringer af stikprøverne i arbejdskraftundersøgelserne i

2003, 2007 og 2011, tillige med at stikprøverne fra 2007 og frem er blevet væsentlig 

udvidede. Sådanne opregninger, som foretages for at opnå den bedst mulige 

repræsentativitet, ændrer dog ikke på, at den største usikkerhed forekommer for 

aldersgrupperne 15-24 og 65-74 år, som dels er mindre end de øvrige grupper på 

arbejdsmarkedet, dels har et større bortfald i undersøgelserne.
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Ved at sammenligne forskellige data for USA har Frazis & Steward (2010) fundet forskellige

niveauer for og cykliske bevægelser i arbejdstiden over de seneste årtier. Således indebærer 

anvendelsen af Current Population Survey (CPS), som indeholder oplysninger om faktiske 

(ikke normale) og betalte arbejdstimer per beskæftiget person, som arbejdede i en given 

referenceuge, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er lidt længere end ved brug af 

Current Employment Survey (CES), som indeholder oplysninger om betalte arbejdstimer i 

job, idet der i sidstnævnte foretages en omregning til arbejdstid per beskæftiget.

Sammenlignet med den amerikanske tidsanvendelsesundersøgelse (ATUS) er den faktiske 

arbejdstid nogenlunde den samme opgjort for CPS’s referenceuge (Frazis & Steward, 2004). 

Det viser sig også, at variationen i arbejdstiden er væsentlig større, når der anvendes 

oplysninger fra ATUS, bl.a. i kraft af væsentlig færre observationer, end når det gælder 

variationen beregnet på oplysninger i CPS og CES (Burda, Hamermesh & Steward, 2012).

Når det gælder udviklingen i arbejdstiden, indebærer CES, at arbejdstiden sæsonkorrigeret –

kvartaler – steg lidt fra 2003 frem til 2007 for derefter at falde under ”the Great Recession”,

og at den sæsonkorrigerede arbejdsløshed omvendt faldt frem til 2007 for derefter at stige 

markant til begyndelsen af 2010. Der var altså tale om en procyklisk bevægelse i 

arbejdstidens udvikling. Sammenlignet med arbejdstidsudviklingen beregnet på ATUS finder 

Burda, Hamermesh & Steward (2012), at CPR og CES udviklingerne er mere cykliske og at 

brugen af døgnrytmeskemaer i ATUS derfor indebærer mindre variation i arbejdstiden over 

tid end ved brug af data i ordinære surveys.

Det viser sig også, at der samtidig med det cykliske – konjunkturerne – er tale om et 

trendmæssigt – strukturelt – fald i arbejdstid, når man anvender ATUS, hvorimod den 

cykliske variation ikke er signifikant ved anvendelse af CPR og CES. Resultatet 

fremkommer ved at regressere den sæsonkorrigerede arbejdsløshed og inkludere en time-

trend i beregningen af produktivitetsudviklingen.

I det følgende ses på målemæssige problemer i forbindelse med anvendelse af 

arbejdstidsoplysninger, hvorefter følger en beskrivelse af udviklingen i faktisk, aftalt og 

normal arbejdstid i Danmark, herunder om forskellen mellem faktisk og normal arbejdstid

har været pro- eller counter-cyklisk over de seneste årtier. 

Endelig skal det nævnes, at antallet af personer, som indgår i nærværende undersøgelse, og 

som stammer fra AKU og DTUS, fremgår af tabellerne og de kilder, som der refereres til.
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4. Normal og faktisk arbejdstid – måleproblemer

Flere undersøgelser har vist, at der er en stigende diskrepans mellem normal og faktisk 

arbejdstid med stigende længde på normal arbejdstid. Både Robinson & Bostrom (1994) og 

Bonke (2005; 2011) finder således, at for en normal arbejdstid på under 30 timer om ugen er 

den faktiske arbejdstid længere, mens den for længere normale arbejdstider er væsentlig 

kortere end den normale arbejdstid. Udover en generel overvurdering af arbejdstiden blandt 

personer, som arbejder lang tid, begrundet i at arbejdstiden kommer til at fylde meget i ens 

bevidsthed – ”man arbejder altid” – og en tilsvarende undervurdering blandt personer, som 

arbejder færre timer, begrundet i, at arbejdet fylder mindre i ens bevidsthed, er det også 

muligt, at den oplyste, normale arbejdstid ikke angiver gennemsnittet men den almindelige, 

median-arbejdstid. Lin (2012) har i den forbindelse vist, at begge forhold bidrager til at 

forklare den på denne måde systematiske forskel mellem normal og faktisk arbejdstid.

Figur 4.1
Fordelingen af den faktiske arbejdstid for forskellige (normale) arbejdstider. Beskæftigede 

18-74-årige. 2008/09.

Venstre-kurve: Faktisk arbejdstid for personer med normal arbejdstid 1-35 timer/ugen
Midt-kurve: Faktisk arbejdstid for personer med normal arbejdstid 36-38 timer/ugen
Højre-kurve: Faktisk arbejdstid for personer med normal arbejdstid over 38 timer/ugen

Note: Ekskl. faktisk arbejdstid = 0 timer om ugen.
Kilde: DTUC 

I overensstemmelse med Lin (2012) er fordelingen af den faktiske arbejdstid for forskellige 

(normale) arbejdstidslængder angivet i figur 4.1 og tabel 4.1. Det viser sig, at for personer 
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med en normal arbejdstid på 36-38 timer ligger medianværdien for deres faktiske arbejdstid 

(38,3 timer) i yderkanten af intervallet for den normale arbejdstid, mens gennemsnitsværdien 

for den faktiske arbejdstid kun er på 32,3 timer. For personer med en normal arbejdstid på 39 

eller flere timer om ugen er medianværdien af den faktiske arbejdstid på 42,5 timer og 

gennemsnitsværdien på 39,0 timer, og for personer med en normal arbejdstid på 35 eller 

færre timer er median- og gennemsnitsværdierne på 30,0 hhv. 24,5 timer. Det betyder, at den 

nominelle forskel mellem normal og faktisk arbejdstid stort set er den samme for normale 

arbejdstider op til 36 og mellem 37 og 38 timer om ugen, hvad enten det gælder medianen 

eller gennemsnittet for den faktiske arbejdstid (1,7 og 1,3 hhv. 3,8 og 4,7) hvorimod disse 

forskelle er større for normale arbejdstider på 39 eller flere timer om ugen (4,4 og 7,9 timer).

Sammenlignes alene forskellen mellem normal arbejdstid og medianværdien af den faktiske 

arbejdstid, er der altså kun en beskeden forskel for personer, der arbejder kort eller 

almindelig tid på arbejdsmarkedet, hvilket kunne tyde på, at angivelsen af den normale 

arbejdstid afspejler den almindelige, faktiske arbejdstid i denne gruppe, mens personer med 

lang arbejdstid ikke nødvendigvis refererer til den almindelige arbejdstid – og slet ikke til 

gennemsnittet – når de angiver deres normale arbejdstid. Det er derimod muligt, at personer 

med en lang arbejdstid ser bort fra, at man ikke altid er på arbejde – ekskl. 0 timers faktisk 

arbejdstid i figur 4.1 – og derfor sammenligner med den almindelige, medianarbejdstid (44,2 

timer), når de angiver deres normale arbejdstid.

Tabel 4.1
Faktisk arbejdstid – median og gennemsnit – for forskellige
(normale) arbejdstider. Beskæftigede 18-74-årige. 2008/09

Normal arbejdstid 1-35 timer 36-38 timer 39+ timer
Gennemsnit. 28,33 37,03 46,94
Faktisk arbejdstid:

Inkl. 0 timers faktisk arbejdstid
Median 30,00 38,33 42,50
Gennemsnit 24,50 32,31 39,04
Antal 586 1175 1125

Ekskl. 0 timers faktisk arbejdstid
Median 35,00 40,00 44,17
Gennemsnit 33,59 39,30 45,80
Antal 433 947 948

Note: Data er vægtet ift. befolkningen
Kilde: DTUC
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Den faktiske arbejdstid kan imidlertid vise sig ikke at medregne alle arbejdsrelaterede 

aktiviteter. Lin (2012) argumenterer således for at anvende en sekventiel fremgangsmåde, 

når arbejdstidsoplysningerne i døgnrytmeskemaerne aggregeres. Det gælder pauser på under 

30 min., som ligger imellem to arbejdssekvenser, og som tilbringes på arbejdspladsen, men 

som ikke registreres som arbejdstid, se også Frazis & Steward (2004). Medregnes sådanne 

aktiviteter, ville det betyde en indsnævring af forskellen mellem faktisk og normal 

arbejdstid.

Selvom den normale arbejdstid i almindelighed viser sig at overvurdere arbejdstiden og den 

faktiske arbejdstid at undervurdere den, er der dog stadig ifølge Lin (2012) tale om, at den 

normale arbejdstid er længere end den faktiske, og at denne forskel stiger med længden af 

den normale arbejdstid. Billedet i figur 4.1 ville derfor fortsat holde stik, men blot i en mere 

moderat udgave, se figur 7 i Lin (2012).
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5. Forskel i normal og faktisk arbejdstid

På baggrund af oplysningerne i tidsanvendelsesundersøgelserne, DTUS og DTUC, finder vi, 

at den normale arbejdstid inklusive timer opgivet for et evt. bijob for beskæftigede i alle 

aldre er faldet i perioden 1964-2001 for at stige frem til 2008/09. I 1964 blev den normale 

arbejdstid således rapporteret til 47 ½ time om ugen, i 1975 og 1987 til ca. 40 timer, i 2001 

til 38 timer og til 39 ½ time om ugen i 2008/09 (figur 5.1). Den faktiske arbejdstid i hoved-

og bijob udviste ligeledes et fald frem til 2001, nemlig fra godt 43 timer i 1964 til knap 38 

timer i 1975, godt 36 timer i 1987 og 34 timer i 2001. I perioden 2001-2008/09 fortsatte den 

faktiske arbejdstid med at falde, nemlig til 33 timer, hvilket indebar, at forskellen mellem 

normal og faktisk arbejdstid i denne periode steg til mere end 7 timer om ugen. I 2001 var 

denne forskel på 6 timer og i 1964 4,3 timer, mens den kun var på 2,7 timer i 1975 og 1987.

Figur 5.1
Udvikling i normal og faktisk arbejdstid 1964-2009. Beskæftigede 18-74-årige

Oplysninger fra tidsanvendelsesundersøgelser 1964, 1975, 1987, 2001 og 2009.
Note: Faktisk arbejdstid inkl. 0 timer.
Kilde: Bonke & Jensen (2012) og Rockwool Fondens Forskningsenhed

For perioden 1994-2012, som baserer sig på oplysninger fra AKU, har udviklingen i den 

normale arbejdstid været forholdsvis moderat (figur 5.2). Den normale arbejdstid i 1994 var 

således 37 timer om ugen, hvorefter der indtraf et mindre fald til 36,3 timer i 1998. Herefter 

var arbejdstiden mellem 36 og 37 timer for at ende på 35,9 timer om ugen i 2012. I 

modsætning til oplysningerne i DTUC, se figur 5.1, var der dermed ingen stigning i den 
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normale arbejdstid fra 2001 til 2009, hvilket heller ikke er tilfældet, selvom den normale 

arbejdstid i bijob lægges til den normale arbejdstid i hovedjobbet, sådan som det er gjort i 

DTUC. Heller ikke aldersafgrænsningen, som varierer mellem de to undersøgelser med 18-

74 år i DTUC og 18-64 år i AKU, kan forklare forskellene i udviklingen i normal arbejdstid 

fra 2001 til 2009, da DTUC-udviklingen for 18-64-årige praktisk talt er den samme som for 

18-74-årige (ikke vist i figur 5.1).

Hvad angår den faktiske arbejdstid, faldt denne i perioden 1994-1997, hvorefter den steg til 

stort set samme niveau i 1999 som i 1994, nemlig til 31,9 fra 32,1 timer om ugen uden bijob 

og til 32,6 timer med bijob (figur 5.2). Herefter faldt den faktiske arbejdstid helt frem til 

2009, hvor det laveste niveau blev nået med 30,2 hhv. 30,8 timer om ugen i hoved- hhv.

hoved- og bijob. I perioden 2009-2012 steg den faktiske arbejdstid igen til 30,8 og 31,3 timer 

for hovedjob og hoved- og bijob. Umiddelbart ser disse udsving beskedne ud, men faldet i 

faktisk arbejdstid i perioden 2000-2009 svarer til 4 pct. af de beskæftigedes samlede 

arbejdsindsats på arbejdsmarkedet, hvilket kun delvist er blevet opvejet af stigningen frem til 

2012, som var på 1,6 pct. i forhold til 2009. Det betyder, at faldet i den faktiske arbejdstid i 

perioden 2000-2012 svarer til over 60.000 færre fuldtidsbeskæftigede over den 12-årige

periode.

Figur 5.2
Udvikling i normal, faktisk og aftalt arbejdstid 1994-2012. 18-64-årige1.

1Der foreligger ikke AKU-oplysninger om 65-74-åriges aftalte arbejdstid frem til 2000.
Note: Inkl. fuldt fravær = 0 timer i ref. ugen.
Kilde. AKU.
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Figur 5.3.
Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid i hoved- og bijob. 1994-2012. 18-64-årige.

Note: Inkl. fuldt fravær = 0 timer i ref. ugen.
Kilde: AKU.

Tabel 5.1
Forskel i normal og faktisk arbejdstid i hoved- og bijob. 

1994-2012. 18-64-årige.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Timer/uge
Hovedjob 4,9 5,1 5,2 5,2 5 4,7 5,4 5,4 5,4 5,7
Bijob -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3

Hoved+bijob 4,8 4,9 5 5 4,9 4,4 5,2 5,1 5,1 5,4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hovedjob 5,8 5,7 5,9 5,9 5,7 5,8 5,4 5 5,1
Bijob -0,1 -0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Hoved+bijob 5,7 5,4 6,1 6 5,9 6 5,5 5,2 5,3
Note: Inkl. fuldt fravær = 0 timer i ref. ugen.
Kilde: AKU.

Figur 5.3 viser udviklingen i forskellen mellem den normale og faktiske arbejdstid for 

perioden 1994-2012. Frem til 1999 var forskellen i hovedjobbet – og dermed på det store 

arbejdsmarked – på ca. 5 timer om ugen, hvorefter den steg til knap 6 timer omkring 2007-

08, for igen at falde til ca. 5 timer til 2011 med en lille stigning det efterfølgende år. For 

bijob – som er mindre udbredte – var der en negativ forskel i den normale og faktiske 
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arbejdstid frem til 2005-06 – den faktiske arbejdstid var længere end den normale – 0,2-0,3

timer om ugen. Herefter ændrede forskellen mellem den normale og faktiske arbejdstid i 

bijob sig til at være positiv med 0,2 timer om ugen (tabel 5.1). Sammenholdt med den 

faktiske arbejdstid i bijob på 0,6-0,7 timer – for både dem med og uden bijob – er denne 

under- hhv. overvurdering på ca. 30 pct.

Figur 5.4. 
Forskel mellem normal, aftalt og faktisk arbejdstid i hovedjob 1994-2012. 18-64-årige.

Note: Inkl. fuldt fravær = 0 timer i ref. ugen.
Kilde: AKU.

I AKU-undersøgelserne findes udover oplysninger om den normale og faktiske arbejdstid 

også oplysninger om den mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren aftalte arbejdstid. Denne 

oplysning foreligger imidlertid først fra 2000, og det fremgår af figur 5.4, at den herefter 

udvikler sig i overensstemmelse med den normale arbejdstid (qui2: 0,999). Forskellen 

mellem den normale og den aftalte arbejdstid er på 2-2,3 timer om ugen (figur 5.4), mens 

forskellen mellem den faktiske og den aftalte arbejdstid udvikler sig stort set parallelt og i 

overensstemmelse med forskellen mellem den normale og den faktiske arbejdstid. Det 

betyder, at der er mellem 3 og 4 timers forskel mellem den faktiske og den aftalte arbejdstid 

svarende til, at der arbejdes ca. 10 pct. mindre end det aftalte timetal.
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a. Forskel i normal og faktisk arbejdstid, og økonomiske konjunkturer

I forlængelse af diskussionen i kapitel 2, om der er en positiv eller negativ sammenhæng 

mellem (arbejds-)produktivitet og konjunkturer, vil vi i det følgende sammenligne 

udviklingen i den generelle ledighed med forskellen mellem den normale og faktiske 

arbejdstid i Danmark. Det er således forventeligt, at de generelle konjunkturer i samfundet 

vil påvirke forholdet mellem faktisk og normal arbejdstid. Hvis den generelle ledighed i 

samfundet således er høj, er det sandsynligt, at fraværet og dermed forskellen mellem normal 

og faktisk arbejdstid er forholdsvis lille, mens en lille ledighedsrisiko og højkonjunktur 

omvendt kan betyde en større forskel mellem normal og faktisk arbejdstid. Burda, 

Hamermesh og Steward (2012) har, som tidligere refereret, da også vist, at der formentlig er 

en counter-cyklisk sammenhæng mellem ledighed og forskel mellem normal og faktisk 

arbejdstid, dvs. jo større ledighed, desto mindre forskel mellem de to arbejdstider.

Som det fremgår af figurerne 5.5 og 5.6 bekræftes antagelsen om en counter-cyklisk 

sammenhæng mellem arbejdsproduktivitet og ledighed både for perioden 1964-2008/09 og 

for perioden 1994-2012. Figur 5.5 viser således en mindre stigning i ledigheden fra 1964 til 

1975 efterfulgt af en meget markant stigning frem til 1987, hvorefter ledigheden faldt over 

perioderne 1987-2001 og 2001-2008/09, i.e. alle DTUS-år. Omvendt blev forskellen mellem 

normal og faktisk arbejdstid formindsket frem til 1975 for derefter at udvise en stigning frem 

til 2001, efterfulgt af en stigning fra knap 4 timer til godt 6 timer om ugen i 2008/09.

For perioden 1994-1999 belyst ved AKU-oplysninger er der et markant fald i den årlige 

ledighed, hvorefter der var en mindre stigning frem til 2003. Herefter faldt ledigheden igen 

for at nå bunden i 2008, hvor udviklingen vendte med en stigende ledighed frem til 2010 

uden at niveauet fra begyndelsen af 2000-tallet blev nået igen. Forskellen mellem normal og 

faktisk arbejdstid viste omvendt en stigning i perioden 1994-2007 med et mindre fald 

omkring 1999, hvorefter den faldt frem til 2011.

Ideelt set burde vi bruge den aftalte arbejdstid i stedet for den normale arbejdstid, men da 

denne ikke foreligger oplyst før år 2000 og samtidig følger udviklingen i den normale 

arbejdstid, anvender vi den normale arbejdstid.
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Figur 5.5.
Normal-faktisk arbejdstid og fuldtidsledige 1964, 1975, 1987, 2001 & 2008.

DTUS og DTUC. 18-64-årige.

Figur 5.6.
Normal-faktisk arbejdstid i hovedjob og fuldtidsledige 1994-2012. AKU.

18-64-årige.

Note: inkl. fuldt fravær = 0 timer i ref. ugen.
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For begge – delvist overlappende – perioder er i figurerne 5.5 og 5.6 angivet koefficienterne 

til hældningerne på polynomiske kurver. Det fremgår heraf klart, at der er tale om counter-

cykliske forløb med ”omvendte” fortegn til koefficienterne for konjunkturudviklingen og 

udviklingen i forholdet mellem normal og faktisk arbejdstid. Det bekræfter dermed, hvad 

Burda, Hamermesh og Steward (2012) har vist også er gældende for USA, nemlig at når 

ledigheden stiger, aftager forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid, og omvendt, når 

ledigheden falder, så stiger forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid.

I kapitel 8 ser vi nærmere på, om ovennævnte sammenhæng også kan genfindes, når det 

gælder ledigheden i forskellige geografiske områder på et givet tidspunkt. Vi forventer 

således, at dér, hvor der er størst ledighed for en given beskæftigelsesgruppe, er der den 

mindste forskel mellem normal og faktisk arbejdstid.

Figur 5.7.
Forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid i hovedjob over fire kvartaler

i 2001, 2004, 2008 og 2012. 18-64-årige.

Note: inkl. fuldt fravær = 0 timer i ref. ugen.
Kilde: AKU – egne beregninger.

At det ikke kun er konjunkturelt bestemt variation i udviklingen af forholdet mellem normal 

og faktisk arbejdstid, der gør sig gældende, ses af figur 5.7, hvor det godt nok er den aftalte 

og ikke den normale arbejdstid, der indgår. Her er vist, hvordan dette forhold ser ud over fire 

kvartaler i 2001, 2004, 2008, og 2012, og resultatet er, at der især i 3 kvartal er markante 
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forskelle mellem aftalt og faktisk arbejdstid. For samtlige år er forskellen mellem faktisk og 

aftalt arbejdstid i dette kvartal på omkring 7 timer, mens den ligger omkring 4 og 5 timer i de 

øvrige kvartaler i 2001 og 2004 og i 1. kvartal 2008, mens forskellen er den laveste for 2. og 

4. kvartal i 2008 og 2012, nemlig på 2-3 timer, og det samme gælder for 1. kvartal 2012. Det 

er altså tydeligt, at forskellen mellem faktisk og aftalt arbejdstid ikke bare varierer med 

konjunkturerne, men at der også er sæsonvariation med 3. kvartal, som den tid på året, hvor 

der arbejdes mindst i forhold til den aftalte arbejdstid.
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6. Hvem arbejder faktisk mindre end aftalt og normalt?

Det er forventeligt, at forskellen mellem normal, aftalt og faktisk arbejdstid varierer mellem 

forskellige grupper på arbejdsmarkedet, alene fordi ikke alle er lige udsatte for ledighed, 

tillige med at forpligtigelserne i hjemmet inklusive omsorgen overfor børn ikke er lige store i 

alle aldersgrupper og for mænd og kvinder (Bonke, 2012).

Det fremgår da også af figur 6.1, at forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid er størst 

for kvinder med 5-6 timer om ugen mod 4-5 timer for mænd. Forskellen er med andre ord på 

ca. 1 time mellem de to køn. Bortset fra i sidste halvdel af 1990’erne, hvor forskellen mellem 

mænd og kvinders arbejdstider aftog, har forskellen været nogenlunde konstant, idet både 

kvinder og mænds normale og faktiske arbejdstider har varieret på nogenlunde samme måde 

med konjunkturerne, se kapitel 5 ovenfor.

Figur 6.1
Forskel i normal og faktisk arbejdstid i hovedjob for mænd og kvinder

18-64-årige. 1994-2012.

Kilde: AKU.

Når det gælder alder, ser vi den mindste forskel i normal og faktisk arbejdstid blandt unge 

15-24-årige kvinder og mænd. Bortset fra i 2003 og 2004, hvor forskellen for køn var 

væsentlig mindre end for mænd, fulgtes de to køn ad med en forskel på omkring 3 timer om 
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ugen. For mænd i alderen 25-54 år og 55-64-årige mænd og kvinder var forskellen i normal 

og faktisk arbejdstid på godt 4 timer i midten af 1990’erne for at stige til 5-6 timer i midten 

af 2000-tallet og derefter falde til omkring 5 timer. For 25-54-årige kvinder har forskellen i 

perioden været på mellem 6-7 timer, hvilket da også netop er den aldersgruppe, hvor der er 

hjemmeboende børn. 

Set i forhold til konjunkturudviklingen, som vist i figur 5.5 og 5.6 vha. ledigheden, er det de 

25-64-årige mænd og de 55-64-årige kvinder, som over hele perioden 1994-2012 mest 

udpræget repræsenterer den counter-produktive konjunkturudvikling med færre faktiske 

arbejdstimer i forhold til normale arbejdstimer, når konjunkturerne går op, og tilsvarende 

forholdsvis flere faktiske arbejdstimer, når konjunkturerne går ned.

Figur 6.2
Forskel i normal og faktisk arbejdstid i hovedjob. 1994-2012. 

15-24-, 25-54- og 55-64-årige mænd og kvinder.

Kilde: AKU.
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arbejdstid, viser sig også ved, at privatansattes faktiske arbejdstid varierer mere og hurtigere 

med konjunkturerne end offentligt ansattes. Det gælder således, når vi ser på de umiddelbare 

forskelle for privat ansatte, at disse er mindre i 2008 og endnu mindre i 2012 end i 2001 og 

2004, mens forskellen for offentlig ansatte først stiger frem til 2004 for derefter at falde lidt 

frem til 2008 og endnu mere frem til 2012 (tabel 6.1). Forskellen mellem privat og offentlig 

ansattes aftalte minus faktiske arbejdstider er da også størst i 2008. Det ser med andre ord ud 
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til, at konjunkturerne først ”slår” igennem senere for offentligt ansatte end for privat ansatte, 

når det gælder forskellen mellem faktisk og aftalt arbejdstid, se også figur 6.3.

Og tilsvarende ser vi, at forskellene mellem privat og offentlig ansattes aftalte og faktiske 

arbejdstider, når vi tager hensyn til aldersforskelle, fordeling på køn og uddannelse i de to 

sektorer, fra at være i de privat ansattes favør i 2001 – forskellen for privat ansatte var større 

end for offentlig ansatte – skifter til at være i offentlig ansattes favør i både 2008 og 2012 

(tabel 6.1 nederst).

Tabel 6.1
Forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid i hovedjob og ledighed. 2001, 2004, 2008 og 2012. 

18-64-årige. OLS-regression.
2001 2004 2008 2012

Forskel i aftalt og faktisk 
arbejdstid i hovedjob

Gns. timer (St. afv.)

5,110
(13,687)

5,531
(13,962)

4,639
(14,472)

3,581
(13.967)

Privat 5,099
(13,709)

5,322*
(13,803)

3,797*
(13.878)

2,838*
(13,632)

Offentlig 5,140
(13,653)

6,029
(14,334)

5,367
(14,790)

3,991
(13,829)

OLS-regression: Koeff. (st. fejl)

Privat (offentlig) 0,588*
(0,228)

-0,297
(0,213)

-1,255***
(0,196)

-0,669**
(0,195)

Uddannelse (vid.gående/
ikke vid.gående)

0,898***
(0,251)

0,718**
(0,206)

0,152
(0,206)

0,221
(0,193)

Kvinde (mand) 1,057***
(0,183)

0,507**
(0,187)

0,976***
(0,188)

1,374***
(0,188)

Alder (år) 0,225***
(0,053)

0,336***
(0,053)

0,253***
(0,052)

0,094
(0,0535)

Alder*alder -0,003***
(0,001)

-0,004***
(0,001)

-0,003***
(0,001)

-0,001
(0,001)

Konstant -1,362
(1,145)

-1,127
(1,037)

0,152
(0,998)

1,221
(1,050)

Adj. R2 0,003 0,003 0,005 0,004
Antal 23.862 23.683 24.976 23.634

Fuldtidsledige – pct. af 
arbejdsstyrken. 4,7 5,8 1,9 4,5

Signifikansniveauer: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
Kilde: AKU samt registerdata – egne beregninger.

Sammenlignes videregående uddannede med ikke-videregående uddannede er der væsentlig 

større forskelle i førstnævntes faktiske arbejdstid sammenlignet med deres aftalte arbejdstid 

end i sidstnævntes i både 2001 og 2004. Disse forskelle mellem videregående og ikke-

videregående uddannede forsvinder imidlertid i 2008 og 2012.
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For USA har Robinson og Gershuny (2012) fundet, at der indenfor uddannelses- og 

”protective” job, såsom politi, sikkerhedsfolk og brandvæsen, er omkring 4 timers forskel 

mellem normal og faktisk arbejdstid, mens den mindste forskel findes blandt ”Food and sales 

workers”. Forskelle på mindre end en time om ugen findes blandt regnskabs-, videnskabelige 

og socialarbejdere, i sundhedsvæsenet og for transportarbejdere. Det viser sig også, at der er 

betydelige kønsforskelle i forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid – både i USA og 

Danmark – og at det især er midaldrende i begge lande, der overvurderer deres arbejdstid, 

når man sammenligner stiliserede normale arbejdstider med faktiske arbejdstider indhentet 

fra den amerikanske tidsundersøgelse ATUS og fra de danske tidsundersøgelser DTUS.

Figur 6.3
Forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid for offentlig og privat ansatte. 

18-64-årige. 2001, 2004, 2008 og 2012.

Kilde: AKU – egne beregninger.

Tabel 6.2 viser, at der også i Danmark er betydelig variation i den aftalte arbejdstid og i 

forskellen mellem aftalt og faktisk arbejdstid både indenfor og mellem forskellige brancher,

der her refererer til standard-branche grupperingen i Danmarks Statistik. Den længste aftalte

arbejdstid forekommer indenfor de fem brancher: bygge & anlæg, industri, råstofforsyning & 

forsyningsvirksomhed, offentlig administration, forsvar & politi, information & 

kommunikation, og finansiering & forsikring, mens de korteste arbejdstider er i 

erhvervsservice, handel & transport mv., kultur, fritid & anden service, og socialvæsen. 

Førstnævnte brancher har således alle aftalte arbejdstider, der er signifikant længere og 

sidstnævnte signifikant kortere normale arbejdstider end den gennemsnitlige arbejdstid for 
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alle brancher. Samtidig ser vi, at der er stor variation (st. afv.) i arbejdstiden indenfor handel 

& transport mv., og kultur, fritid & anden service, hvor der er mange deltidsjob.

Forskellen mellem aftalt og faktisk arbejdstid er større end gennemsnittet for alle brancher 

indenfor undervisning og sundhed og mindre indenfor handel & transport mv. I sidstnævnte 

branche udgør denne forskel 5,5 pct. af den aftalte arbejdstid, mens den indenfor sundhed og 

socialvæsen er på 12-13 pct.

Tabel 6.2
Forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid i hovedjob, og branchetilhør. 2012. 

18-64-årige.
Aftalt arbejdstid Forskel aftalt-faktisk arbejdstid

Mænd Kvinder
Timer/uge

Gns. St.afv.
Timer/uge

Gns.
Pct. af
aftalt

arbejdstid

Timer/uge
Gns.

Industri, råstofindvinding og 
forsyningsvirksomhed

36,62* 5,86 3,19 8,3 2,80* 4,20

Bygge og anlæg 36,94* 4,51 3,76 10,5 3,91a 2,15

Handel og transport mv. 33,46* 10,39 2,30* 5,5* 1,84*a 3,04a

Information og kommunikation 35,89* 6,80 2,92 7,8 3,31 2,17a

Finansiering og forsikring 35,60* 6,41 3,34 9,2 1,57* 5,05*

Ejendomshandel og udlejning 34,32 7,41 1,56 6,5 -1,36*a 5,75

Erhvervsservice 33,91* 8,78 3,45 10,6 2,82 4,06

Offentlig adm., forsvar og politi 36,53* 4,88 2,90 8,0 2,09* 3,74

Undervisning 34,50 7,59 4,32* 12,3* 2,67 5,38*a

Sundhed 34,38 6,20 4,44* 13,0* 3,43 4,69*

Socialvæsen 32,56* 8,40 3,89 10,9 3,05 4,07

Kultur, fritid og anden service 32,65* 10,06 3,39 9,5 3,20 3,53
Uoplyst aktivitet1 35,43 2,75 5,63 15,3 10,13 ,,

Alle brancher 34,50 10,82 3,58 10,1 2,79 4,42
1Inkl. landbrug, skovbrug og fiskeri - få observationer. *sign. forskel ift. alle brancher a) sign. forskel 
ift. mænd hhv. kvinder.
Kilde: Standard-branche gruppering, AKU samt registerdata – egne beregninger.
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Erhvervsservice 33,91* 8,78 3,45 10,6 2,82 4,06

Offentlig adm., forsvar og politi 36,53* 4,88 2,90 8,0 2,09* 3,74

Undervisning 34,50 7,59 4,32* 12,3* 2,67 5,38*a

Sundhed 34,38 6,20 4,44* 13,0* 3,43 4,69*

Socialvæsen 32,56* 8,40 3,89 10,9 3,05 4,07

Kultur, fritid og anden service 32,65* 10,06 3,39 9,5 3,20 3,53
Uoplyst aktivitet1 35,43 2,75 5,63 15,3 10,13 ,,

Alle brancher 34,50 10,82 3,58 10,1 2,79 4,42
1Inkl. landbrug, skovbrug og fiskeri - få observationer. *sign. forskel ift. alle brancher a) sign. forskel 
ift. mænd hhv. kvinder.
Kilde: Standard-branche gruppering, AKU samt registerdata – egne beregninger.
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Som det er fremgået af tabel 6.1, har kvinder en større forskel mellem aftalt og faktisk 

arbejdstid end mænd, og sammenlignes med den gennemsnitlige forskel for både mænd og 

kvinder, er det indenfor finansiering og forsikring, undervisning og sundhed, at kvinders 

faktiske arbejdstid er signifikant mindre med omkring 5 timer om ugen (tabel 6.2). Omvendt 

har mænd indenfor industri, råstofforsyning & forsyningsvirksomhed, handel & transport, 

offentlig administration, forsvar & politi, finansiering & forsikring, og ejendomshandel & 

udlejning – her er den faktiske arbejdstid længere end den aftalte – en forskel mellem aftalt

og faktisk arbejdstid, som er signifikant lavere end gennemsnittet for både mænd og kvinder. 

For kvinder indenfor handel & transport mv. og information og kommunikation er forskellen 

i aftalt og faktisk arbejdstid mindre end for kvinder i almindelighed, mens mænd indenfor 

bygge & anlæg har en større forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid end mænd i 

almindelighed.
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7. Tidsallokering – sammenhængen mellem arbejdstid og 
husholdningsarbejde

Under anvendelse af ATUS har Aguiar, Hurst & Karabarbounis (2011) undersøgt, hvad den 

faldende faktiske arbejdstid under recessionen 2008-2009 er blevet anvendt til, og det viser 

sig, at 30-40 pct. er anvendt på husholdningsproduktion, 30 pct. på længere søvn og tv, mens 

resten er gået til andre fritidsaktiviteter. Det bekræftes af Burda & Hamermesh (2009), som 

finder, at i områder, hvor ledigheden er steget cyklisk, er den formindskede arbejdstid i stort 

omfang anvendt på husholdningsproduktion, hvorimod der i områder med høj 

langtidsarbejdsløshed ikke er tale om en sådan substitution af betalt arbejde med arbejde i 

hjemmet.

Tabel 7.1
Udvikling i faktisk arbejdstid, husholdningsarbejde og søvn 1964-2009.

Beskæftigede 18-74-årige.
1964 1975 1987 2001 2009

Timer/uge

Mænd

Faktisk arbejdstid 46,91 42,26*a 40,64a 37,94a 36,60a

Husholdningsarbejde 2,91 7,16*a 10,66*a 19,79*a 18,93a

Fritid ekskl. søvn 63,36 62,17 64,04 57,44*a 58,73a

Søvn 54,83 56,41a 52,66a 52,83a 53,74

Kvinder

Faktisk arbejdstid 33,68 30,19* 30,78 29,74 29,09a

Husholdningsarbejde 16,33 21,45*a 20,31a 26,88*a 24,54a

Fritid ekskl. søvn 61,85 59,44 61,57 56,42*a 59,16*

Søvn 56,14 56,92 55,34 54,96 55,21

* Signifikant forskellig på 5 % niveau fra tidligere år
a Signifikant forskellig på 5 % niveau fra DTUS 1964
Kilde: DTUS og Bonke & Jensen (2012)

Tabel 7.1 og figur 7.1 viser, at det også for Danmark gælder, at den faldende arbejdstid er 

sket, samtidig med at husholdningsarbejdet er steget, når vi ser på perioden 1964-2001. Det 

er dog kun for mænd, at denne substitution af betalt arbejde for ubetalt arbejde har været 

markant, idet den for kvinder kun fandt sted mellem 1964 og 1975. Sidenhen har 

arbejdstiden for beskæftigede kvinder været nogenlunde konstant dog med et svagt fald i 

perioden 2001-09. For både mænd og kvinder faldt husholdningsarbejdet i sidstnævnte 

periode, hvor det betalte arbejde også udviste et vist fald for både mænd og kvinder.
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Figur 7.1
Udvikling i faktisk arbejdstid, husholdningsarbejde og søvn 1964-2009.

Beskæftigede 18-74-årige mænd og kvinder

Kilde: DTUS og Bonke & Jensen (2012)

Når det gælder fritid ekskl. søvn, har udviklingen mod mindre betalt og mere ubetalt arbejde 

bidraget til, at der ikke er sket nogen forøgelse, men tværtimod en reduktion for mænd fra 

1987 og frem og for kvinder kun i perioden 1987-2001. På trods af mænds kortere tid brugt 

på arbejde på arbejdsmarkedet, er den resterende tid altså gået til husholdningsarbejde og 

ikke til fritid.
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8. Forklaringer på forskelle mellem normal, aftalt og faktisk 

arbejdstid

Der kan være en række forskellige forhold, der påvirker forskellen mellem normal, aftalt og 

faktisk arbejdstid. Det gælder kønnet, som vi allerede har set – kvinder har en større forskel 

mellem aftalt og faktisk arbejdstid end mænd – og også alderen – hvor unge og ældre har en 

mindre forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid end midaldrende på arbejdsmarkedet. I det 

følgende vil vi inddrage lønnen, arbejdsevnen, arbejdsmoralen, ledighedsrisikoen/

konjunkturer og sygdom i rækken af forhold, som alle på forskellig måde antages at have 

betydning for forskellen mellem aftalt og faktisk arbejdstid.

Vi antager således, at der er en negativ sammenhæng mellem timeløn og arbejdstidsforskel, 

ud fra en betragtning om at personer med en lav timeløn har et større incitament til at ville 

kompensere herfor ved at arbejde færre timer end normalt/aftalt. En sådan 

selvkompensation kan selvsagt også finde sted for højere lønnede, hvis de mener, at de ikke 

aflønnes i forhold til deres kvalifikationer. Vi har imidlertid ingen oplysninger om 

tilfredshed med lønnen i data, hvorfor vi blot antager, at en sådan tilfredshed er mindre og

ønsket om højere løn højere, desto lavere man aflønnes.

Et andet argument for selvkompensation kan være, at det ønskede timetal ikke svarer til det 

faktiske timetal og at det ikke umiddelbart er muligt at få skabt en sådan overensstemmelse 

pga. almindelige arbejdstider fastlagt i overenskomster eller på den enkelte arbejdsplads.

Indenfor happiness-forskningen har flere undersøgelser vist, at den generelle tilfredshed –

happiness – er mindre blandt unge og midaldrende end blandt ældre mennesker. Denne 

forskel tillægges bl.a. aspirationsniveauet, som er størst blandt unge og midaldrende, som 

stadig tror på økonomisk og anden fremgang, mens ældre af gode grunde ikke har samme 

forventninger til, at hverken indkomst eller andet ændrer sig markant i deres fremtid. Det kan 

betyde, at unge og midaldrende faktisk arbejder mere i forhold til den normale og aftalte 

arbejdstid end ældre på arbejdsmarkedet. Dette mønster kan selvsagt også afspejle forskelle i 

arbejdsevne, som for de fleste aftager med alderen. Hvad enten forklaringen er den ene eller 

den anden, taler det for, at alderen har betydning for forskellen mellem normal, aftalt og 

faktisk arbejdstid.

Udover alderen kan også kohorten betyde noget for forskellen mellem normal, aftalt og 

faktisk arbejdstid. Hvis således ældre generationer har en ”højere” arbejdsmoral end yngre 

generationer, kan det vise sig ved, at forskellen mellem normal, aftalt og faktisk arbejdstid er 
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mindre forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid end midaldrende på arbejdsmarkedet. I det 

følgende vil vi inddrage lønnen, arbejdsevnen, arbejdsmoralen, ledighedsrisikoen/

konjunkturer og sygdom i rækken af forhold, som alle på forskellig måde antages at have 

betydning for forskellen mellem aftalt og faktisk arbejdstid.

Vi antager således, at der er en negativ sammenhæng mellem timeløn og arbejdstidsforskel, 

ud fra en betragtning om at personer med en lav timeløn har et større incitament til at ville 

kompensere herfor ved at arbejde færre timer end normalt/aftalt. En sådan 

selvkompensation kan selvsagt også finde sted for højere lønnede, hvis de mener, at de ikke 

aflønnes i forhold til deres kvalifikationer. Vi har imidlertid ingen oplysninger om 

tilfredshed med lønnen i data, hvorfor vi blot antager, at en sådan tilfredshed er mindre og

ønsket om højere løn højere, desto lavere man aflønnes.

Et andet argument for selvkompensation kan være, at det ønskede timetal ikke svarer til det 

faktiske timetal og at det ikke umiddelbart er muligt at få skabt en sådan overensstemmelse 

pga. almindelige arbejdstider fastlagt i overenskomster eller på den enkelte arbejdsplads.

Indenfor happiness-forskningen har flere undersøgelser vist, at den generelle tilfredshed –

happiness – er mindre blandt unge og midaldrende end blandt ældre mennesker. Denne 

forskel tillægges bl.a. aspirationsniveauet, som er størst blandt unge og midaldrende, som 

stadig tror på økonomisk og anden fremgang, mens ældre af gode grunde ikke har samme 

forventninger til, at hverken indkomst eller andet ændrer sig markant i deres fremtid. Det kan 

betyde, at unge og midaldrende faktisk arbejder mere i forhold til den normale og aftalte 

arbejdstid end ældre på arbejdsmarkedet. Dette mønster kan selvsagt også afspejle forskelle i 

arbejdsevne, som for de fleste aftager med alderen. Hvad enten forklaringen er den ene eller 

den anden, taler det for, at alderen har betydning for forskellen mellem normal, aftalt og 

faktisk arbejdstid.

Udover alderen kan også kohorten betyde noget for forskellen mellem normal, aftalt og 

faktisk arbejdstid. Hvis således ældre generationer har en ”højere” arbejdsmoral end yngre 

generationer, kan det vise sig ved, at forskellen mellem normal, aftalt og faktisk arbejdstid er 
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mindre blandt førstnævnte end blandt sidstnævnte. Da vi har undersøgelser for flere 

forskellige år – om end ikke som paneldata – er det muligt at undersøge, om der er sådanne 

kohorteforskelle i forholdet mellem normal og faktisk arbejdstid.

Også ledighedsrisiko må forventes at påvirke forholdet mellem faktisk og aftalt arbejdstid, 

ligesom det gælder de generelle konjunkturer i samfundet. Hvis risikoen for at miste sit 

arbejde er høj, enten fordi ens faggruppe har en høj ledighed, eller fordi den generelle 

ledighed i samfundet er høj, er det sandsynligt, at fraværet og dermed forskellen mellem 

aftalt og faktisk arbejdstid er forholdsvis lille, mens en lille ledighedsrisiko og højkonjunktur 

omvendt kan betyde en større forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid. I kapitel 6 har vi da 

også vist, at der er en counter-cyklisk sammenhæng mellem ledighed og forskel mellem 

normal og faktisk arbejdstid, dvs. jo større ledighed, desto mindre forskel mellem de to 

arbejdstider.

Endelig spiller sygdom en vigtig rolle for, hvor stor afstand der er mellem aftalt og faktisk 

arbejdstid, idet megen sygdom kan forhindre den pågældende i at levere et arbejde, der 

svarer til den normale arbejdstid, ligesom en ikke tilfredsstillende arbejdstid kan medvirke til 

flere sygedage.

I det følgende ser vi på nævnte forhold ét for ét og afslutter med at sammenholde dem for 

netop at belyse, om de så at sige modarbejder eller forstærker hinanden, når det gælder 

virkningen på forskellen mellem aftalt og faktisk arbejdstid.

a. Timelønninger og faktisk arbejdstid

I økonomisk teori forklares arbejdsudbuddet først og fremmest med den økonomiske fordel, 

der er forbundet med at arbejde. Det betyder, at det marginale arbejdsudbud er en funktion af 

den marginale gevinst – typisk nettolønnen (lønnen efter skat) – og det, man ville have, hvis 

man ikke arbejdede – den såkaldt virtuelle indkomst – tillige med forskellige andre forhold. 

Spørgsmålet er så, om det er den faktiske eller den normale arbejdstid, der skal indgå i en 

sådan beregning. Klevmarken (2005) har for Sverige vist, at der er betydelige forskelle i

lønnens betydning for arbejdsudbuddet, afhængig af hvilket arbejdstidsbegreb, der anvendes.

Bonke (2014) har undersøgt den samme problemstilling for Danmark.
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Figur 8.1.
Bruttolønrate og forholdet mellem normal og faktisk arbejdstid. 18-74-årige. 2008.
Mænd og kvinder med normal arbejdstid mellem 36 og 38 timer/ugen (begge inkl.).
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Figur 8.1.
Bruttolønrate og forholdet mellem normal og faktisk arbejdstid. 18-74-årige. 2008.
Mænd og kvinder med normal arbejdstid mellem 36 og 38 timer/ugen (begge inkl.).
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Ser vi her på sammenhængen mellem bruttolønnen – og altså ikke nettolønnen – og forholdet 

mellem normal og faktisk arbejdstid, finder vi (ikke vist i figur), at der for beskæftigede med 

en normal arbejdstid mellem 36 og 38 timer ikke er en sådan umiddelbar sammenhæng. Hvis 

vi splitter op efter køn, viser det sig imidlertid, at nævnte sammenhæng er positiv og 

signifikant for kvinder (koeff. 0,0294; t: 2,21) og negativ, men ikke signifikant for mænd 

(koeff. -0,0083, t:-0,93), se figur 8.1. Hvis kvinders timeløn stiger med 10 pct. eller 20 kr., 

svarer det til en forøget forskel mellem normal og faktisk arbejdstid på ca. 35 min. om ugen, 

idet vi forudsætter, at deres arbejdstid fortsat ligger mellem 36 og 38 timer om ugen.

For mænd og kvinder med normal arbejdstid på omkring 37 timer om ugen er der altså ikke 

noget, der tyder på ”selvkompensation” forstået som en kortere faktisk arbejdstid 

sammenlignet med den normale arbejdstid, når lønnen er beskeden. Det er snarere sådan, at 

en højere løn og dermed måske også bedre og mere fleksible arbejdsbetingelser for kvinder 

hænger sammen med, at deres faktiske arbejdstid bliver forholdsvis kortere end deres 

normale og aftalte arbejdstid.

b. Ønsket og faktisk arbejdstid

For det store flertal af beskæftigede mænd og kvinder er der tilfredshed med arbejdstidens 

længde, og blandt dem, der ikke er tilfredse, er der flere, som ønsker kortere arbejdstid, end 

der ønsker længere arbejdstid (Bonke & Schultz-Nielsen, 2014). Det viser sig også, at der i 

løbet af 00’erne er blevet færre, der har et ønske om at arbejde kortere tid, og flere, der 

ønsker at arbejde længere tid, hvilket formentlig kan henføres til ændringer i de økonomiske 

konjunkturer i løbet af nævnte periode. Samtidig er det også sådan, at ønskerne i et vist 

omfang ser ud til at blive indfriet, og at den ønskede arbejdstid dermed bliver i 

overensstemmelse med den faktiske arbejdstid. Således var 60 pct. af dem, der i 2001 

ønskede at arbejde færre timer, tilfredse med deres arbejdstid i 2008/09, og omvendt var 84 

pct. af dem, der ønskede at arbejde flere timer blevet tilfredse med deres faktiske arbejdstid i 

løbet af perioden. (se Bonke & Schultz-Nielsen, 2014).

Såfremt det ikke er muligt at reducere eller forøge den ugentlige arbejdstid, fordi der er faste 

arbejdstider på den enkelte arbejdsplads eller overenskomstbestemte arbejdstider, er det 

forventeligt, at nogle realiserer deres ønsker ved at ændre den faktiske arbejdstid, uden at 

den normale arbejdstid ændrer sig.

For dem, der ønsker at arbejde færre timer – og dermed tjene mindre – end de faktisk gør, 

kan det hænge sammen med, at den faktiske arbejdstid er længere end den normale 
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arbejdstid. 92 pct. (0,419/0,453) af alle mænd og 87 pct. (0,358/0,412) af alle kvinder, der 

har et sådant ønske om at arbejde mindre, arbejder da også mere end deres normale tid, mens 

det kun er 4 pct. (0,019/0,453) af mændene og 6 pct. (0,026/0,412) af kvinderne, der ønsker

at arbejde (endnu) kortere tid, selvom de allerede arbejder mindre end deres normale tid

(tabel 8.1).

Tabel 8.1.
Ønsket og faktisk arbejdstid1. Mænd og kvinder. 18-74-årige. 2008/09

Normal > 
faktisk 

arbejdstid

Normal = 
faktisk 

arbejdstid1

Normal < 
faktisk 

arbejdstid

Total

Mænd (Antal: 1.485)
Ønsket > faktisk arb.tid 0,415 0,014 0,026 0,455
Ønsket = faktisk arb.tid1 (..) 0,070 0,010 0,093
Ønsket < faktisk arb.tid 0,019 0,015 0,419 0,453
Total 0,425 0,099 0,455 1,000

Kvinder (Antal: 1.400)
Ønsket > faktisk arb.tid 0,448 0,009 0,018 0,474
Ønsket = faktisk arb.tid1 (..) 0,091 0,012 0,113
Ønsket < faktisk arb.tid 0,026 0,028 0,358 0,412
Total 0,484 0,128 0,388 1,000
1 I sammenligningen mellem normal og faktisk arbejdstid anvendes +/- 1 time for den faktiske 
arbejdstid. 2 () indikerer antal<20 
Kilde: DTUC

Tabel 8.2.
Ønsket og normal arbejdstid1. Mænd og kvinder. 18-74-årige. 2008/09

Normal > 
faktisk 

arbejdstid

Normal = faktisk 
arbejdstid1

Normal < 
faktisk 

arbejdstid

Total

Mænd (Antal: 1.485)
Ønsket > normal arb.tid 0,046 0,014 0,058 0,118
Ønsket = normal arb.tid 0,332 0,070 0,338 0,741
Ønsket < normal arb.tid 0,067 0,015 0,059 0,141
Total 0,425 0,099 0,455 1,000

Kvinder (Antal: 1.400)
Ønsket > normal arb.tid 0,036 0,009 0,047 0,091
Ønsket = normal arb.tid 0,365 0,091 0,275 0,731
Ønsket < normal arb.tid 0,083 0,028 0,066 0,177
Total 0,484 0,128 0,388 1,000
1 I sammenligningen mellem normal og faktisk arbejdstid anvendes +/- 1 time for den faktiske 
arbejdstid.
Kilde: DTUC

Sammenholdes ønsket om at arbejde mindre end den normale arbejdstid, er det 47-48 pct. 

(0,067/0,141 og 0,083/0,177), der faktisk arbejder mindre end deres normale arbejdstid, 

hvilket så åbenbart ikke er tilstrækkeligt til at indfri deres ønske om kortere arbejdstid (tabel 

8.2). Det er dog kun 14 til 18 pct., der ønsker at arbejde mindre end deres normale arbejdstid, 
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arbejdstid. 92 pct. (0,419/0,453) af alle mænd og 87 pct. (0,358/0,412) af alle kvinder, der 
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Total 0,484 0,128 0,388 1,000
1 I sammenligningen mellem normal og faktisk arbejdstid anvendes +/- 1 time for den faktiske 
arbejdstid.
Kilde: DTUC

Sammenholdes ønsket om at arbejde mindre end den normale arbejdstid, er det 47-48 pct. 

(0,067/0,141 og 0,083/0,177), der faktisk arbejder mindre end deres normale arbejdstid, 

hvilket så åbenbart ikke er tilstrækkeligt til at indfri deres ønske om kortere arbejdstid (tabel 

8.2). Det er dog kun 14 til 18 pct., der ønsker at arbejde mindre end deres normale arbejdstid, 
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idet tre ud af fire er tilfredse med deres arbejdstid og ikke ønsker at arbejde flere eller færre 

timer end deres normale arbejdstid.

Når det gælder ønsket om at arbejde flere timer – og dermed tjene mere – end den normale 

arbejdstid, er det tankevækkende, at 40 pct. (0,046/0,118 og 0,036/0,091) af både mænd og 

kvinder faktisk arbejder færre timer end deres normale arbejdstid, og at hele 91 pct. af 

mændene og 95 pct. af kvinderne blandt dem, der ønsker at arbejde flere timer end deres 

faktiske arbejdstid, i realiteten arbejder færre timer end deres normal arbejdstid. Det bør 

selvfølgelig nævnes, at ønsket om at arbejde mere end den normale arbejdstid gælder for ca. 

10 pct., mens ønsket om at arbejde mindre end man faktisk gør, gælder for 46-47 pct. af alle 

beskæftigede (tabellerne 8.1 og 8.2).

c. Kohorter og alder – og forskel i normal og faktisk arbejdstid

Det fremgik af figur 5.1, at den normale arbejdstid er steget og den faktiske arbejdstid faldet 

fra 2001 til 2009, når vi anvender DTUC. Hvis vi opdeler på aldersgrupper, er det 25-31- og 

40-47-åriges normale arbejdstid, der er steget signifikant, mens faldet i faktisk arbejdstid har 

været for 56-63-årige. For de øvrige aldersgrupper har der ikke været signifikante ændringer 

i den normale eller faktiske arbejdstid i perioden (tabellerne 8.3 og 8.4).

Tabel 8.3.
Normal arbejdstid. Alder og kohorter 2001 og 2008.

2001 2008 2001-2008 2001-2008
7 års udvikling

Timer/uge
(5%-konfidensinterval)

17-24 år 37,06 37,43 0,37 ..
(34,82-39,30) (36,21-39,65)

25-31 37,96 39,78 1,82* 2,72
(37,17-38,74) (39,06-40,49)

32-39 37,89 39,48 1,58 1,52*
(36,78-39,00) (38,77-40,18)

40-47 37,16 40,13 2,97* 2,24*
(36,16-38,16) (39,44-40,82)

48-55 37,65 38,98 1,34 1,82*
(36,64-38,65) (38,17-39,80)

56-63 38,30 39,19 0,89 1,54
(36,96-39,64) (38,17-40,21)

Antal 1207 2886
Kilde: DTUS og DTUC
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Tabel 8.4.
Faktisk arbejdstid. Alder og kohorter 2001 og 2008.

2001 2008 2001-2008 2001-2008
7 års udvikling

Timer/uge
(5%-konfidensinterval)

17-24 år 31,40 29,72 -1,69 ..
(26,41-36,39) (26,57-32,85)

25-31 33,64 36,02 2,37 4,61
(31,46-35,83) (33,95-38,08)

32-39 34,13 33,69 -0,44 0,05
(31,88-36,38) (32,04-35,35)

40-47 33,30 33,04 -0,26 -1,09
(31,29-35,31) (31,42-34,66)

48-55 35,79 33,42 -2,38 0,12
(33,69-37,90) (31,79-35,05)

56-63 37,17 32,29 -4,88* -3,50
(34,87-39,47) (30,22-34,36)

Antal 1207 2886
Kilde: DTUS og DTUC

Tabel 8.5.
Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid. Alder og kohorter.

(inkl. faktisk arbejdstid=0).
2001 2008 2001-2008 2001-2008

7 års udvikling
Timer/uge

(5%-konfidensinterval)
17-24 år 5,66 7,72 2,06 ..

(0,502-10,816) (4,313-11,120)
25-31 4,31 3,76 -0,55 -1,90

(2,057-6,569) (1,792-5,727)
32-39 3,76 5,78 2,02 1,47

(1,618-5,900) (4,234-7,329)
40-47 3,86 7,09 3,23 3,33

(1,895-5,828) (5,478-8,704)
48-55 1,85 5,57 3,72* 1,71

(-0,059-3,761) (3,983-7,151)
56-63 1,13 6,90 5,77* 5,05*

(-0,942-3,200) (4,822-8,976)
Antal 1189 2886

*signifikant forskel på 0,05-niveau.
Kilde: DTUS og DTUC

Hvad angår forskellene mellem normal og faktisk arbejdstid, er denne steget signifikant for 

48-55- og 56-63-årige med henholdsvis 3,7 og 5,8 timer i løbet af perioden 2001-2008/09. 

Ser vi på udviklingen for dem, der var yngre i 2001, og som i 2008/09 er blevet 48-55 og 56-

63 år – kohorterne – er det kun for sidstnævnte kohorte, dem der i 2001 var 48-55 år og i 

2008/09 56-63 år, at der har været en signifikant stigning i forskellen mellem normal og 

faktisk arbejdstid, nemlig på 5 timer om ugen. Den stigning på 5,8 timer, der har været i 
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Tabel 8.4.
Faktisk arbejdstid. Alder og kohorter 2001 og 2008.

2001 2008 2001-2008 2001-2008
7 års udvikling

Timer/uge
(5%-konfidensinterval)

17-24 år 31,40 29,72 -1,69 ..
(26,41-36,39) (26,57-32,85)

25-31 33,64 36,02 2,37 4,61
(31,46-35,83) (33,95-38,08)

32-39 34,13 33,69 -0,44 0,05
(31,88-36,38) (32,04-35,35)

40-47 33,30 33,04 -0,26 -1,09
(31,29-35,31) (31,42-34,66)

48-55 35,79 33,42 -2,38 0,12
(33,69-37,90) (31,79-35,05)

56-63 37,17 32,29 -4,88* -3,50
(34,87-39,47) (30,22-34,36)

Antal 1207 2886
Kilde: DTUS og DTUC

Tabel 8.5.
Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid. Alder og kohorter.

(inkl. faktisk arbejdstid=0).
2001 2008 2001-2008 2001-2008

7 års udvikling
Timer/uge

(5%-konfidensinterval)
17-24 år 5,66 7,72 2,06 ..

(0,502-10,816) (4,313-11,120)
25-31 4,31 3,76 -0,55 -1,90

(2,057-6,569) (1,792-5,727)
32-39 3,76 5,78 2,02 1,47

(1,618-5,900) (4,234-7,329)
40-47 3,86 7,09 3,23 3,33

(1,895-5,828) (5,478-8,704)
48-55 1,85 5,57 3,72* 1,71

(-0,059-3,761) (3,983-7,151)
56-63 1,13 6,90 5,77* 5,05*

(-0,942-3,200) (4,822-8,976)
Antal 1189 2886

*signifikant forskel på 0,05-niveau.
Kilde: DTUS og DTUC

Hvad angår forskellene mellem normal og faktisk arbejdstid, er denne steget signifikant for 

48-55- og 56-63-årige med henholdsvis 3,7 og 5,8 timer i løbet af perioden 2001-2008/09. 

Ser vi på udviklingen for dem, der var yngre i 2001, og som i 2008/09 er blevet 48-55 og 56-

63 år – kohorterne – er det kun for sidstnævnte kohorte, dem der i 2001 var 48-55 år og i 

2008/09 56-63 år, at der har været en signifikant stigning i forskellen mellem normal og 

faktisk arbejdstid, nemlig på 5 timer om ugen. Den stigning på 5,8 timer, der har været i 
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perioden 2001-2008/09, for den ældste aldersgruppe kan altså både tilskrives en alderseffekt 

på 0,6 timer – gns. af forskel på -0,7 og 1,3 timer i 2001 hhv. 2008/09 – og en kohorte- og

tidseffekt på 5,0 timer om ugen.

d. Frokostpause

Der er mange beskæftigede på det danske arbejdsmarked, der har betalt frokostpause,

hvorved denne pause indgår i deres aftalte arbejdstid. Da der kan være tale om op til en halv 

time, er det en betydelig del af arbejdsdagen, der på den måde kan være betalt, mens den for 

andre ikke er et gode, der medregnes i arbejdstiden. 

Det gælder for 55-53 pct. af alle beskæftigede i 2012 og 2008, at deres frokostpause var en 

del af den betalte arbejdstid, mod kun 47-48 pct. i 2004 og 2001 (tabel 8.6 nederst). Som det 

ses af figur 8.2, har der for både mænd og kvinder været en udvikling mod flere 

beskæftigede med betalt frokostpause i perioden 2004-2008, hvorefter andelen steg lidt for 

både kvinder og mænd. Der var i alle årene tale om signifikante forskelle i andelen af mænd 

og kvinder, der havde betalt frokostpause, idet flere kvinder end mænd havde en sådan 
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Figur 8.2.
Andel af beskæftigede med betalt frokostpause.

Mænd og kvinder. 18-64-årige. 2001, 2004, 2008 og 2012.

Note: Signifikante forskelle mellem mænd og kvinder i alle årene (chi2 >0,05). 
Kilde: AKU – egne beregninger.
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Det er mere end dobbelt så udbredt for offentlig ansatte som for privat ansatte at have betalt 

frokostpause (82 mod 34 pct.). Også alderen hænger sammen med udbredelsen af betalt 

frokostpause, idet flere ældre end yngre har det, og når det gælder uddannelse, er det dem 

med en videregående, der oftest har betalt frokostpause – 65 pct. sammenlignet med 51 pct. 

for beskæftigede uden videregående eller med ingen uddannelse.

Selvom man tager højde for, at der er flere kvinder beskæftigede i den offentlige sektor og 

flere mænd i den private sektor, aldersforskelle og forskelle i uddannelsesbaggrund de to 

sektorer imellem, er der stadig signifikante forskelle i sandsynligheden for at have betalt 

spisepause mellem offentlig og privat ansatte (tabel 8.7). Offentlig ansatte har således én til 

halvanden gang så stor sandsynlighed for at have en sådan betalt pause, når man tager højde 

for nævnte forhold. Og tilsvarende er sandsynligheden for, at kvinder har betalt spisepause 

18 pct. større end mænds, også når man tager højde for, at flere kvinder er beskæftigede i

den offentlige sektor, alder og uddannelsesbaggrund. Det viser sig også, at jo længere aftalt

arbejdstid, desto større er sandsynligheden for at have betalt frokostpause, idet denne 

sandsynlighed stiger med 1,4 pct. for hver time aftalt arbejdstime om ugen.

Da frokostpausen for mange tager omkring ½ time om dagen, og den aftalte arbejdstid 

gennemsnitligt set er omkring 34 timer om ugen for de fleste fuldtidsbeskæftigede (figur 

5.2), svarer det til, at den betalte frokostpause er ca. 9 pct. ”værd”, hvis der ikke er nogen 

forskel i arbejdstiden for beskæftigede med hhv. uden betalt frokostpause. Tabel 8.6 viser 

imidlertid, at den aftalte arbejdstid for beskæftigede med betalt frokostpause er knap 36

timer mod godt 34 timer om ugen for beskæftigede uden betalt frokostpause, altså en forskel 

på ca. 5 pct. Vi ser også, at forskellen mellem aftalt og faktisk arbejdstid er størst blandt 

beskæftigede med betalt frokostpause, nemlig på knap 5 timer mod knap 4,5 timer for 

beskæftigede uden betalt frokostpause. Sammenligner vi derfor faktiske arbejdstider, er 

forskellen mellem beskæftigede med hhv. uden betalt frokostpause kun på godt 1 time om 

ugen, hvilket taler for, at den reelle arbejdstid – ekskl. spisepause – er kortere for dem, hvor 

frokostpausen er betalt sammenlignet med dem, hvor den ikke er betalt.

Ser vi alene på mænd, er forskellen i aftalt arbejdstid på knap 2 timer om ugen afhængig af, 

om frokostpausen er betalt eller ej, mens der ikke er nogen signifikant forskel i aftalt minus 

faktisk arbejdstid (tabel 8.6). For kvinder er forskellen i aftalt arbejdstid for dem med hhv. 

uden betalt frokostpause på knap tre timer og på 20 minutter, når det gælder forskellen 

mellem aftalt og faktisk arbejdstid. Det betyder, at den faktiske arbejdstid for kvinder med 

betalt frokostpause er knap 2 ½ timer længere om ugen end for dem uden betalt 
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frokostpause. Det viser, at den reelle arbejdstid – ekskl. spisepause – er den samme, hvis 

pausen er på ca. 25 minutter om dagen.

Tabel 8.6.
Betalt frokostpause fordelt efter køn, offentlig/privat, alder og uddannelse,

og forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid. 18-64-årige. 2012
Andel med 

betalt frokost
Aftalt arbejdstid Forskel mellem aftalt

og faktisk arbejdstid
Betalt 

frokost2
Ikke betalt 

frokost3
Betalt 

frokost2
Ikke betalt 

frokost3

Procent Timer/uge Timer/uge
Alle 54,58 35,82a 34,24 4,82a 4,42

Mænd 48,0 38,12a 36,30 3,86 3,81
Kvinder 61,7* 33,89*a 31,21* 5,62* 5,32*

Offentlig 81,9 35,14a 32,29 5,22 6,05
Privat 33,9*** 35,65*a 34,95* 3,64* 3,88*

Alder1

18-24 år 42,3 28,25ba 25,59b 2,76b 3,65b
25-31 år 52,0 35,24b 34,62 5,71b 5,80b
32-39 år 54,4 36,86b 36,60b 6,34ab 4,58
40-47 år 56,4 37,22b 36,56b 4,60 4,38
48-55 år 59,2 36,99b 36,38b 4,74 4,33
56-64 år 59,0 36,31a 34,71 4,02b 3,81

Uddannelse:
Ingen/ikke-
vid. gående

50,5 35,55a 33,91 4,43 4,50

Vid. gående 65,1* 36,52ab 35,84b 5,57ab 4,43

2001 46,81 37,79* 36,09 5,57* 4,66
2004 47,87 37,61* 35,17 6,11* 5,09
2008 53,39 36,07* 34,36 4,92* 4,50
2012 54,58 35,82* 34,24 4,82* 4,42

Signifikansniveauer: * p<0,05 a) sign. ift. ikke betalt frokost b) sign. ift. alle med betalt hhv. ikke
betalt frokost.
1Signifikant sammenhæng mellem alder og andel med betalt frokost, chi2, p<0,0001
2Inklusive spisepause 3Eksklusive spisepause 
Kilde. AKU– egne beregninger.

Sammenlignes offentligt ansatte med privat ansatte er forskellen i aftalt arbejdstid på ½ time 

for dem med betalt frokostpause mod godt 2 ½ time for dem uden betalt frokostpause. 

Forskellene i den faktiske arbejdstid for de to grupper er derimod på 2 hhv. knap 5 timer 

afhængig af, om frokostpausen er betalt eller ej. Der er dermed en stor forskel i offentlig og 

privat ansattes arbejdstid, hvis de ikke har betalt frokostpause, mens forskellen for dem med 

betalt frokostpause stort set svarer til længden på spisepauser i ugens løb.
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Den gennemsnitlige forskel på knap ½ time mellem aftalt og faktisk arbejdstid for 

beskæftigede med hhv. uden betalt frokost (tabel 8.6) bliver på knap minus 1 time, når man 

tager højde for forskelle i køn, alder, uddannelse og normalt timetal tillige med 

offentlig/privat ansættelse mellem de to grupper (Tabel 8.7). Det er i så fald beskæftigede 

med ikke betalt frokostpause, der har den største forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid. 

Det tyder på, at en frokostpause – i hvert fald delvist – holdes udenfor den faktiske 

arbejdstid, når den er betalt.

I tabel 8.7 har vi også undersøgt, om der er forskel i timelønnen mellem dem, der har betalt 

hhv. ikke-betalt frokostpause, idet der kunne være tale om en lønmæssig ”kompensation” for 

ikke at have en sådan pause betalt. Denne antagelse ser imidlertid ikke ud til at holde, idet 

beskæftigede med betalt frokost ikke tjener mere i timen end beskæftigede uden betalt 

frokost. Denne forskel i timeløn opretholdes, selvom vi tager hensyn til, at der ikke er lige 

mange kvinder og mænd, forskel i alder, offentlig/privat og uddannelse. Der er med andre 

ord ikke nogen timelønsforskel mellem beskæftigede med hhv. uden betalt frokost.

Den længere aftalte og faktiske arbejdstid, som kendetegner beskæftigede med betalt frokost 

sammenlignet med beskæftigede uden betalt frokost, skyldes altså ikke betalingen af 

frokostpausen i sig selv, men at både timeløn og faktisk arbejdstid afhænger af køn, alder, 

uddannelse og den branche, offentlig eller privat, man er beskæftiget indenfor, og at disse 

karakteristika ikke er ligeligt repræsenteret blandt dem med hhv. uden betalt frokost.
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Tabel 8.7.
Sandsynligheden for betalt frokostpause, og sam

m
enhæ

ngen m
ellem

 betalt frokostpause og lønindkom
st hhv. forskel m

ellem
 aftaltog 

faktisk arbejdstid. 18-64-årige.2012.
Ssh

for betalt 
frokostpause

A
ftaltarbejdstid
i tim

er/uge
Forskel m

ellem
 aftaltog faktisk 

arbejdstid i tim
er/ugen

Lønindkom
st: tim

eløn i 
kr.

Probit
O

ls
O

ls
O

ls
O

ls
O

ls
O

ls

B
etalt/ikke-betalt 

frokost
..

1,601***
(0,103)

1,376***
(0,113)

0,387**
(0,147)

-0,812***
(0,214)

2,173
(2,260)

3,183
(1,731)

Privat (off.)
-1,282***

(0,019)
..

1,195***
(0,118)

..
-1,727***

(0,223)
..

23,338***
(1,800)

K
vinde (m

and)
0,180***
(0,019)

..
-2,977***

(0,102)
..

1,527***
(0,196)

..
-37,234***

(1,575)
A

lder i år
0,002*
(0,001)

..
0,135***
(0,004)

..
-0,035***

(0,008)
..

1,300***
(0,064)

U
ddannelse (vid. 

gående/ikke-vid.)
0,083

(0,020)
..

1,491***
(0,109)

..
-0,000
(0,205)

..
58,323***

(1,641)
N

orm
al 

arbejdstid i tim
er

0,014***
(0,001)

..
..

..
0,198***
(0,012)

..
1,663***
(0,100)

K
onstant

0,143**
(0,055)

34,208***
(0,076)

30,416***
(0,257)

4,419***
(0,109)

-0,343
(0,598)

215,006***
(1,676)

32,081***
(4,868)

Pseudo/adj. R
2

0,190
0,006

0,094
0,001

0,015
0,000

0,127
A

ntal
24.712

39.013
23.908

39.010
23.907

34.185
22.837

Signifikansniveauer: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
K

ilde: A
K

U
–

egne beregninger.
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e. Ledighedsrisiko – ledighed i kommune/amt/region

I kapitel 5 blev det vist, at forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid er omvendt 

korreleret med de økonomiske konjunkturer: Forskellen stiger, når ledigheden falder, mens 

forskellen falder, når ledigheden stiger. Denne problemstilling kan også undersøges ved at se 

på sammenhængen mellem forskellen i aftalt og faktisk arbejdstid og ledigheden i forskellige 

geografiske områder. Antagelsen er den enkle, at en høj ledighed i et område bidrager til at 

reducere forskellen mellem aftalt og faktisk arbejdstid, fordi risikoen for ledighed så er stor, 

og omvendt er denne risiko lille i områder med lille ledighed, hvorfor forskellen mellem 

aftalt og faktisk arbejdstid er større, i.e. risikoen for at miste sit job er mindre.

Figur 8.3.
Aftalt og faktisk arbejdstid, og kommunal ledighed (fuldtidsledige). 2012

Ikke signifikant forskel på 0,05-niveau mellem hældningskoefficienter for aftalt arbejdstid (-
0,448) og faktisk arbejdstid (-0,426). 
Kilde: AKU – egne beregninger.

Vi ser først, at jo større ledigheden er i en kommune, desto lavere er både den aftalte og 

faktiske arbejdstid (figur 8.3, hvilket netop er forventeligt, da der sker en tilpasning af 

arbejdstiden til konjunkturerne, ligesom det også er vist for Sverige (SCB, 2012). Dernæst 

ser vi, at der ikke er nogen sammenhæng mellem den kommunale ledighed og forskellen 
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mellem den aftalte og faktiske arbejdstid. Det tyder på, at der ikke er nogen adfærdsmæssig 

tilpasning til konjunkturer eller strukturer målt som forskel i kommunal ledighedsgrad.

f. Forklaringer på forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid.

Der kan være mange grunde til, at den faktiske arbejdstid er kortere eller længere end den 

aftalte arbejdstid. I AKU er der spurgt til både årsager til, at den faktiske arbejdstid var 

kortere end den aftalte – der sammenlignes ikke med den normale, som er længere end den 

faktiske, se figur 5.2 – og årsager til, at den faktiske arbejdstid var længere end den aftalte. 

Blandt årsagerne til førstnævnte kan angives følgende;

• dårligt vejr, mangel på arbejde af tekniske eller økonomiske grunde, arbejdskonflikt,

• uddannelse,

• skiftende arbejdstid,

• sygdom, skade eller midlertidig uarbejdsdygtig,

• barsels-, forældres eller anden orlov,

• ferie og helligdage,

• start på nyt eller skift til andet arbejde og

• andre grunde.

Tilsvarende kan årsagerne til en længere faktisk arbejdstid end aftalt angives som

• skiftende arbejdstid (fx flekstid),

• overarbejde og

• andre grunde.

Da der kan angives flere årsager, er deltagerne blevet spurgt om, hvilken der varede længst –

fx vejrlig i forhold til overarbejde – og det er så den pågældende årsag, der anvendes som 

svarkategori. Det betyder, at der er årsager, som ikke kommer med i fuldt omfang, ligesom 

det ikke er muligt at se, hvor lang tid den enkelte årsag bidrog til fraværet. Det er med andre 

ord ikke muligt at beregne den kvantitative betydning af hver enkelt årsag hver for sig.

Det skal også nævnes, at man i det følgende er beskæftiget, hvis man i referenceugen 

arbejdede mindst 1 time. Det betyder, at længerevarende forhold som fx sygdom, orlov eller 

lignende i hele referenceugen, ikke her indgår som begrundelse for fravær, selvom man 

forventer at vende tilbage til jobbet, og der faktisk findes oplysninger i 

arbejdskraftsundersøgelsen om dette spørgsmål. Det betyder bl.a., at det kun er en mindre del 
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af sygefraværet på det danske arbejdsmarked, som bliver medregnet her på trods af, at det 

ifølge DA’s arbejdsmarkedsrapport (DA, 2010) udgør omregnet til helårspersoner 4,3 pct. af 

arbejdsstyrken med 2,6 pct. for beskæftigede i den private sektor og 4,1 pct. i den offentlige 

sektor. Fyrre procent af dette sygefravær varer under 3 uger, mens 28 pct. er på over 52 uger.

Tabel 8.8.
Hovedårsag til forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid, selvvurderet. 18-64-årige.

Mænd og kvinder. 2012
Alle Mænd Kvinder

Faktisk timetal er større end aftalt timetal1 Pct.
- skiftende arbejdstid (fx flekstid) 44,0 39,3 51,0
- overarbejde 53,0 57,4 46,6
- andre grunde 3,0 3,3 2,4

I alt 100,0 100,0 100,0
Faktisk timetal er mindre end aftalt timetal1

- dårligt vejr, mangel på arbejde af 
tekniske eller økonomiske grunde, 
arbejdskonflikt

8,8 11,1 6,4

- skiftende arbejdstid 37,6 35,7 39,5
- sygdom, skade eller midl. 

uarbejdsdygtig
6,9 6,1 7,8

- ferie, helligdage 38,9 39,5 38,3
- andre grunde 7,8 7,6 8,0
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Kilde: AKU 2012 – egne beregninger.

Det fremgår af tabel 8.8, at blandt dem, der i AKU-2012 oplyste, at deres faktiske arbejdstid 

var kortere end den aftalte i referenceugen, blev sygdom kun angivet som årsag af 6,9 pct., 

mens vejrlig og mangel på arbejde mv. blev angivet af 8,8 pct. De hyppigst angivne grunde 

er skiftende arbejde med 37,6 pct. og ferie og helligdage med 38,9 pct. Blandt beskæftigede, 

der angav, at de i referenceugen arbejdede mere end den aftalte arbejdstid, er overarbejde 

den hyppigste årsag med 53,0 pct. Herefter kommer skiftende arbejdstider med 44,0 pct. og 

andre grunde med de resterende 3,0 pct. Det skal nævnes, at det ikke er alle, hvis faktiske og 

aftalte arbejdstid er forskellig fra hinanden, der har angivet en årsag hertil.

Der er signifikante forskelle i årsagerne til fravær og merarbejde mellem mænd og kvinder 

(chi2 p-værdier <0,0001). Flere kvinder end mænd angiver således skiftende arbejdstider –

51,0 mod 39,3 pct. – og færre overarbejde – 46,6 mod 57,4 pct. – som begrundelse for at 

arbejde mere end aftalt. Når det gælder fravær, angiver færre kvinder vejrlig mv., ferie, 
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af sygefraværet på det danske arbejdsmarked, som bliver medregnet her på trods af, at det 
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helligdag og flere skiftende arbejdstider, som begrundelse. Forskellene er dog forholdsvis 

beskedne sammenlignet med årsagerne til at arbejde mere end den aftalte arbejdstid.

Tabel 8.9.
Hovedårsag til forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid, selvvurderet. 18-64-årige.

2001, 2004, 2008 og 2012
2001 2004 2008 2012

Faktisk timetal er større end aftalt timetal Pct.
- skiftende arbejdstid (fx flekstid) 51,7 57,0 36,8 44,0
- overarbejde 47,6 42,0 59,4 53,0
- andre grunde 0,7 1,0 3,8 3,0

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0
Faktisk timetal er mindre end aftalt timetal

- dårligt vejr, mangel på arbejde af 
tekniske eller økonomiske grunde, 
arbejdskonflikt

6,7 6,1 9,6 8,8

- skiftende arbejdstid 41,0 42,9 30,9 37,6
- sygdom, skade eller midl. 

uarbejdsdygtig
6,3 5,6 7,1 6,9

- ferie, helligdage 41,0 41,1 44,2 38,9
- andre grunde 5,0 4,3 8,2 7,8

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal 6.935 6.478 12.166 11.187
Kilde: AKU - egne beregninger.

Da spørgsmålet om årsager til forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid er stillet i samtlige 

AKU’er, er det muligt at undersøge, om disse har ændret sig fra 2001 til 2012. Blandt 

årsagerne til at have arbejdet mere end aftalt har overarbejdet fået en større betydning på 

bekostning af skiftende arbejdstider, når vi sammenligner 2001 og 2004 med 2008 og 2012 

(tabel 8.9). Tilsvarende har skiftende arbejdstider, der har givet anledning til mindre arbejde 

end det aftalte, fået mindre betydning, mens vejrlig, mangel på arbejde af tekniske eller 

økonomiske grunde og arbejdskonflikt er tiltaget i betydning.

Det viser sig endvidere, at der ikke er nogen generel sammenhæng mellem årsager til fravær 

og økonomiske konjunkturer, som har varieret i perioden 2001-2012. Året 2008 med 

højkonjunktur udgør dog en undtagelse, idet skiftende arbejdstider er væsentlig mindre 

udbredt som årsag til både at arbejde mere og mindre end aftalt. Tilsvarende er overarbejde 

mere udbredt som begrundelse for, at arbejdet er længere end den aftalte arbejdstid (tabel 

8.9).
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g. Samlet analyse

Som det er fremgået, er der en række forhold, der spiller sammen med forskellen mellem 

normal, aftalt og faktisk arbejdstid. Det gælder dels forhold såsom alder, uddannelse, 

arbejdssted, dels forhold på arbejdspladsen og adfærdsmæssige forhold såsom hjemsendelse, 

dårligt vejr, strejke/lockout, uddannelse/kurser, orlov og sygdom. Disse forhold kan selvsagt 

hænge sammen, idet sygdom kan være hyppigere forekommende blandt ældre, mens højere 

uddannelse kan formindske sandsynligheden for at blive kortvarigt hjemsendt fra arbejde, 

osv. For at give et overblik over nævnte sammenhænge er det i tabel 8.10 vist, hvem det er, 

der angiver forskellige grunde til, at den faktiske arbejdstid enten er længere eller kortere end 

den aftalte arbejdstid.

Vi har allerede set, at hvor det især er kvinder, der angiver skiftende arbejdstider som grund 

til, at den faktiske arbejdstid er længere end den aftalte arbejdstid, mens det oftere er mænd, 

der angiver overarbejde som begrundelse for en sådan forskel (tabel 8.8). Det kan også 

udtrykkes ved, at 7,9 procentpoint flere mænd end kvinder og 3,1 procentpoint færre mænd 

end kvinder angiver hhv. overarbejde og skiftende arbejdstid som grund til flere faktiske end 

aftalte timer på arbejdsmarkedet (tabel 8.10). Tilsvarende er der 7,1 procentpoint flere mænd 

end kvinder, der angiver dårligt vejr og mangel på arbejde eller arbejdskonflikt, som årsag til 

at arbejde mindre end aftalt, mens der er 8,2 og 11,3 pct. flere kvinder end mænd, der 

angiver skiftende arbejdstider, sygdom, skade, midlertidig uarbejdsdygtighed som årsag til 

en sådan forskel i arbejdstid.

Når det gælder alderen, er der kun mindre forskelle mellem ældre og yngre mht. årsagen til 

at arbejde flere eller færre timer end aftalt. Kun sygdom, skade og midlertidig 

uarbejdsdygtighed er mindre udbredt blandt over 44-årige end blandt under 45-årige på 

arbejdsmarkedet. 

Der er kun små forskelle i årsagen til, at den faktiske arbejdstid er længere end den aftalte, 

når man sammenligner videregående uddannede med ikke-videregående uddannede. 

Derimod er dårligt vejr, mangel på arbejde og arbejdskonflikt en væsentlig mere udbredt 

årsag til at arbejde mindre end aftalt for ikke-videregående uddannede (13,1 procentpoint), 

og det gælder også i et vist omfang for skiftende arbejdstider, som er hhv. 13,1 og 5,0 

procentpoint mere udbredt i denne gruppe sammenlignet med blandt videregående 

uddannede. Sygdom, skade og midlertidig uarbejdsdygtighed er derimod hyppigere 

forekommende som årsag til, at den faktiske arbejdstid er kortere end den aftalte for 

videregående end for ikke-videregående uddannede.
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Tabel 8.10
Hovedårsager til forskel mellem aftalt og faktisk arbejdstid

efter alder, køn, uddannelse og offentlig/privat ansættelse. 2012
Faktisk timetal er 
større end aftalt

timetal

Faktisk timetal er 
mindre end aftalt

timetal
skiftende 
arbejds-
tid (fx 
flekstid)

Over-
arbejde

dårligt vejr, 
mangel på 
arbejde,
arbejds-
konflikt

skiftende 
arbejdstid

sygdom, 
skade,
midl. 
uarbejds-
dygtig

ferie, 
helligdage

Over-/underrepræsentation
Procentpoint

>44/<=45 år (40,3) 0,0 1,6 -1,4 -2,5 -8,2 3,6

Mand/kvinde (55,3) -3,1 7,9 7,1 -8,2 -11,3 -4,7

Vid. gående 
udd./ikke-vid. 
gående udd. (38,4)

2,3 1,5 -13,1 -5,0 6,2 0,3

Off./priv. (49,2) 5,7 -7,5 2,3 11,0 5,2 -2,1
Kilde: AKU 2012 – egne beregninger

Endelig viser tabel 8.10, at offentlig ansatte hyppigere angiver skiftende arbejdstid, som 

begrundelse for at arbejde mere end aftalt (5,7 procentpoint) end privat ansatte, mens 

sidstnævnte oftere angiver overarbejde som en sådan begrundelse (7,5). Når det gælder 

fravær – faktisk arbejdstid er kortere end aftalt – angiver offentlig ansatte hyppigere både 

skiftende arbejdstider (11 procentpoint) og sygdom, skade, midlertidig uarbejdsdygtighed 

(5,2 procentpoint), som begrundelse for en kortere, faktisk arbejdstid.

I alle tilfælde gælder, at de nævnte årsager/grunde til at arbejde mere eller mindre end aftalt, 

ikke siger noget om deres indbyrdes størrelsesorden udtrykt i samlet mere eller mindre 

arbejdstid på arbejdsmarkedet, jf. omtalen tidligere i dette afsnit.
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9. Forskel i normal og faktisk arbejdstid i familien

Det kan være interessant at se, om der er forskel i den faktiske arbejdstid sammenholdt med 

den normale arbejdstid for gifte og samboende mænd og kvinder, og om der dermed er tale 

om, at det enten er manden eller kvinden, der har forskel mellem normal og faktisk 

arbejdstid, eller om det er dem begge to, der har sådanne forskelle. Det kan således tænkes, 

at manden og kvinden er i forskellige erhverv – mænd mest i private virksomheder og 

kvinder mest i den offentlige sektor – og dermed er ”påvirket” af forskellene i praktiseringen 

af at arbejde svarende til den normale arbejdstid, eller at det på trods af, at manden og 

kvinden er i samme sektor, er kvinden, der pga. et større husholdningsarbejde og mere tid 

brugt på børneomsorg, i mindre grad end manden arbejder det normale antal timer om ugen.

Ved at fordele mænd i parforhold efter forskel i normal og faktisk arbejdstid i tre lige store 

grupper – lille forskel 0-4,5 timer, mellem forskel 4,5-14 timer og stor forskel 14+ timer –

finder vi, at for kvinder er der kun 29 og 27 pct., som har en lille hhv. mellem forskel mellem 

normal og faktisk arbejdstid mod 44 pct., som har en stor forskel i disse arbejdstider, jf. tabel 

9.1, og figur 6.1, som netop har vist, at der er forskelle mellem mænd og kvinder på dette 

område.

Tabel 9.1.
Forskel mellem faktisk og normal arbejdstid for manden og kvinden i parforhold. 2008/09.

Kvinde
Mand

Lille1 forskel
N-F

Mellem2 forskel 
N-F

Stor3 forskel
N-F

Total

Lille1 forskel N-F 0,111 0,097 0,124 0,332
Mellem2 forskel N-F 0,100 0,097 0,131 0,328
Stor3 forskel N-F 0,089 0,116 0,135 0,340
Total 0,290 0,274 0,436 1,000

Antal: 1.754 Qui2=9,629
Note: ekskl. fuldt fravær = 0 timer i ref. ugen.
10-4,5 timer 24,5-14 timer 314+ timer.
Kilde: DTUC

Tabel 9.1 viser også, at for 35,2 pct. af parforholdene er forskellen i normal og faktisk 

arbejdstid større for kvinden end for manden, mens det for 30,5 pct. er manden, hvis forskel i 

arbejdstider er større end kvindens. Det viser, at der også er forholdsvis mange par, hvor det 

er manden, som har den største forskel mellem faktisk og normal arbejdstid, ligesom det 
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viser, at det kun er i hvert tredje (34 pct.) parforhold, at manden og kvinden har samme 

forskel mellem faktisk og normal arbejdstid, når opdelingen foretages, som det er gjort her. 

Der er dog under alle omstændigheder en sammenhæng mellem forskellene (Qui2: 9,6), 

hvorfor der ikke tegner sig noget klart billede i retning af en ”specialisering” i, hvem der 

arbejder det normale antal arbejdstimer.

For yderligere at undersøge om der er specialisering i mænd og kvinders forskelle i normale 

og faktiske arbejdstider, indeholder tabel 9.2 regressionsanalyser, hvor der tages hensyn til, 

hvor kvinder og mænd arbejder, deres uddannelse og alder, og om de har børn.

Tabel 9.2.
Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid for manden og kvinden i parforhold kontrolleret 

for beskæftigelsesområde, uddannelse, alder og børn. 2008/09.
OLS Mandens forskel i normal  

og faktisk arbejdstid
Kvindens forskel i normal 
og faktisk arbejdstid

Kvindens hhv. mandens
forskel i arbejdstider

0,143*** (0,022) 0,145*** (0,023)

Off./privat -0,188*** (0,039) 0,111** (0,040)

Uddannelse (vid. 
gående/ikke-vid.gående

-0,016 (0,039) -0,001 (0,040)

Alder -0,017 (0,016) -0,025 (0,016)

Alder*alder 0,000 (0,000) 0,000 (0,000)

Børn/ikke-børn -0,014 (0,048) -0,024 (0,047)

Adj. R2 0,029 0,023
Antal 1945 1945

Note: Se note til tabel 10.1
Signifikansniveauer: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
Kilde: DTUC

Tabel 9.2 bekræfter, at der er sammenhæng mellem partneres forskelle mellem normal og 

faktisk arbejdstid, også selvom der kontrolleres for offentlig/privat beskæftigelse, 

uddannelse, alder og hjemmeboende børn. Jo større forskellen er for mænd, desto større er 

den for kvinder, og omvendt en stor forskel i normal og faktisk arbejdstid for kvinder 

betyder også en stor forskel for mænd. Der er derfor ikke noget, der tyder på, at det enten er 

den ene, eller den anden part, der ikke arbejder svarende til den normale arbejdstid. Det er 

enten sådan, at begge gør det, eller at ingen gør det, eller at omfanget af forskellen mellem 

faktisk og normal arbejdstid i hvert fald svarer nogenlunde til hinanden for de to 

ægtefæller/samlevere.
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10. Sverige – forskel i normal og faktisk arbejdstid

For at vurdere, om der er forskelle i normal og faktisk arbejdstid mellem de skandinaviske 

lande, og hvordan sådanne forskelle i givet fald har udviklet sig, foretager vi her en 

sammenligning mellem Danmark og Sverige. Det har således ikke været muligt at 

fremskaffe oplysninger for Norge, og heller ikke for Finland, selvom der også i disse lande 

gennemføres arbejdskraftundersøgelser, se nærmere herom i kapitel 3.

Flere undersøgelser har vist, at de skandinaviske velfærdssamfund på mange måder ligner 

hinanden (Esping-Andersen, 1999), herunder at arbejdsmarkederne har en række lighedstræk 

(Nordic Council, 2010). I samtlige lande er der en høj grad af organisering af arbejdskraften i 

fagforeninger, og forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår forhandles ofte mellem 

arbejdsmarkedets parter. Samtidig er beskæftigelsesfrekvenserne for kvinder høj omend 

lavere end for mænd, og andelen af fuldtidsbeskæftigede kvinder er også blandt de højeste i

de europæiske lande. Sammenlignes alene forholdene i Danmark og Sverige, er 

arbejdsmarkederne imidlertid forskellige, bl.a. ved at der er mindre jobbeskyttelse, men til 

gengæld mere økonomisk hjælp til ledige i Danmark end i Sverige (Madsen, 2006).

I Danmark er der forholdsvis mange mindre og mellemstore virksomheder, mens der i 

Sverige er flere store hhv. meget små virksomheder. Mens 37 pct. af de beskæftigede i 

private virksomheder i Sverige arbejder i virksomheder med flere end 250 ansatte, er det kun

34 pct. i Danmark, og tilsvarende er andelen af små virksomheder (færre end 10 ansatte) på

20 pct. i Danmark mod 25 pct. i Sverige. Hvis forskellen mellem normal og faktisk 

arbejdstid er mindre i mellemstore end i små og store virksomheder, taler det for, at nævnte 

forskel er større i Sverige end i Danmark.

Ser vi først på den gennemsnitlige normale arbejdstid i Sverige har den været nogenlunde 

konstant på omkring 37 timer siden begyndelsen af 1990’erne i modsætning til i Danmark, 

hvor den har svinget mellem 36 og 37 timer i samme periode. I slutningen af 1990’erne og 

igen siden 2008 var den normale arbejdstid i Danmark således omkring 1 time kortere end i 

Sverige, mens der stort set ikke var nogen forskel i den mellemliggende periode (figur 10.1).

Den gennemsnitlige normale arbejdstid har omvendt siden begyndelsen af 1990’erne og frem 

til 2010 været kortere i Sverige end i Danmark, idet der dog har været tale om en aftagende 

forskel, som først og fremmest kan henføres til, at den faktiske arbejdstid i Danmark aftog 

med næsten 2 timer om ugen frem til 2010, mens den faktiske arbejdstid i Sverige kun 
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udviste et fald i perioden omkring 2000 for derefter at stige til omkring 30 timer om ugen 

mod knap 31 timer i Danmark.

Figur 10.1
Udviklingen i normal og faktisk arbejdstid i Sverige og Danmark.

Hovedjob. 18-64-årige. 1994-2013.

Kilde: Svensk og dansk AKU     

Figur 10.2
Udviklingen i forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid 

i Sverige og Danmark. Hovedjob. 18-64-årige. 1994-2013.

Kilde: Svensk og dansk AKU     
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Med en længere normal arbejdstid og en kortere faktisk arbejdstid i Sverige sammenlignet 

med i Danmark betyder det, at forskellen mellem disse arbejdstider er størst i Sverige. Hvor 

forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid har været på 5-6 timer i Danmark i løbet af 

de seneste årtier, har den været på 6-7 timer i Sverige. Figur 10.2 viser, hvordan forskellene 

har udviklet sig, og det fremgår, at der over hele den sammenlignelige periode har været en 

nogenlunde konstant forskel på ca. 1 time i normal og faktisk arbejdstid mellem Sverige og 

Danmark.

Figur 10.3 
Forskel i normal og faktisk arbejdstid for mænd og kvinder. 

Hovedjob. 18-64-årige. 1994-2013. Sverige.

Kilde: Svensk AKU     

Ligesom det gælder i Danmark, er forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid også større 

for kvinder end for mænd i Sverige. Siden midten af 1990’erne har svenske kvinder således 

haft en forskel mellem normal og faktisk arbejdstid, som er omkring 2 timer større end for 

svenske mænd (figur 10.3), mens den tilsvarende forskel kun har været halv så stor mellem 

danske kvinder og mænd, nemlig på omkring 1 time om ugen (figur 6.1). 

Hvis vi opdeler efter alder, er der stort set ingen forskelle i normal og faktisk arbejdstid for 

15-24-årige mænd og kvinder (figur 10.4), hvilket heller ikke var tilfældet i Danmark (figur 

6.2). For 25-54-årige kvinder og mænd er forskellen imidlertid markant især i Sverige. Den 
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faktiske arbejdstid er således mellem 8 og 9 timer kortere end den normale arbejdstid for 

svenske kvinder i alderen 25-54 år, eller mellem 2 og 2 ½ time kortere sammenlignet med 

tilsvarende svenske mænds forskel mellem faktisk og normal arbejdstid. Endelig viser figur 

10.4, at der også for 55-64-årige er forskelle i mænd og kvinders normale og faktiske 

arbejdstider, idet svenske kvinder i den alder har en forskel, der er omkring ½ time større end 

for tilsvarende svenske mænd. For danske kvinder og mænd mellem 55 og 64 år har der stort

set ikke været nogen forskel mellem normal og faktisk arbejdstid i perioden 1994-2012.

Figur 10.4
Forskel i normal og faktisk arbejdstid i hovedjob. 1994-2013. 15-24-, 25-54-

og 55-64-årige mænd og kvinder. Sverige.

Kilde: Svensk AKU 
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6.1 og figur 6.3). Disse ændringer var dog ikke lige store med det resultat, at 

forskellene faktisk blev større mellem offentlig og privat beskæftigede frem til 2008, 

hvorefter der var et mindre fald i forskellen i de følgende år. Den større 

overensstemmelse mellem aftalt og faktisk arbejdstid blandt privat ansatte foregik 

med andre ord noget langsommere end for offentlig beskæftigede i Danmark.
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Figur 10.5
Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid for offentlig og privat ansatte i Sverige.

18-64-årige. 2001, 2004, 2008 og 2012.

Kilde: Svensk AKU

I Sverige har der været en væsentlig langsommere tilpasning mellem normal og 

faktisk arbejdstid for både offentligt og privat beskæftigede (figur 10.5) 

sammenlignet med i Danmark, hvor det godt nok er den aftalte arbejdstid, der 

refereres til (tabel 6.3) Der har således i Sverige efter en lille stigning i forskellen 

mellem normal og faktisk arbejdstid fra 2001 til 2004 været en moderat aftagende 

forskel frem til 2008, hvorefter forskellen forblev uændret for både offentlig og 

privat beskæftigede.

Ikke overraskende er forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid større for 

kvinder end for mænd i den offentlige såvel som i den private sektor i Sverige (figur 

10.6). For begge køn er forskellen på omkring 1 time med 5-6 timer for mænd i den 

private sektor og 6-7 timer for mænd i den offentlige sektor, mens de tilsvarende 

forskelle er på 6-7 timer for kvinder i den private sektor og 8-9 timer for kvinder i 

den offentlige sektor. Det viser, at forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid 

stort set er den samme for kvinder i den private sektor og mænd i den offentlige 

sektor, mens der er store forskelle mellem mænd i den private sektor og kvinder i den 

offentlige sektor i Sverige. 
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Figur 10.5
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Figur 10.6
Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid for offentlig og privat 
beskæftigede kvinder og mænd i Sverige. 18-64-årige. 1994-2013.

Kilde: Svensk AKU

Sammenligningen af normal og faktisk arbejdstid i Sverige og Danmark har vist, at 

forskellen mellem disse arbejdstider er omkring 1 time større i Sverige end i Danmark. Det 

er også fremgået, at forskellen mellem kvinder og mænds normale og faktiske arbejdstid er 

dobbelt så store i Sverige sammenlignet med i Danmark, nemlig på 2 timer i Sverige mod 1 

time i Danmark.
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11. Konklusion

Der har i de senere år været en omfattende diskussion om produktivitetsudviklingen i 

Danmark senest i forbindelse med publiceringen af Produktivitetskommissionens 

undersøgelser (2014). Udgangspunktet har været, at produktivitetsudviklingen i Danmark 

ikke har fulgt med den tilsvarende udvikling i lande, der har betydning for vores samhandel. 

I forlængelse af bogen ”Har vi tid til velfærd?”, som Rockwool Fonden udgav i 2012, har vi 

her set nærmere på, i hvilket omfang den faktiske arbejdstid svarer til den aftalte og normale 

arbejdstid, og hvilke forklaringer der kan være på en sådan afvigelse, som kan have 

betydning for, hvordan produktiviteten udvikler sig.

For at undersøge problemstillingen er anvendt oplysninger fra tidsanvendelsesundersøgelser 

(DTUS) og Danmarks Statistiks arbejdskraftsundersøgelser (AKU), hvor førstnævnte dækker 

perioden 1964-2009 og sidstnævnte perioden 1994-2012.

Det viser sig, at forskellen mellem faktisk og normal arbejdstid har været aftagende frem til 

slutningen af 1980’erne, hvorefter den har været stigende indtil krisen i 2008. I de seneste år 

har forskellen været faldende. Det bekræfter en antagelse om, at forskellen mellem faktisk og 

normal arbejdstid følger de økonomiske konjunkturer counter-cyklisk, således at forskellen 

er større, når der er højkonjunktur, end når der er lavkonjunktur i samfundet. Det viser sig 

også, at der er større forskel mellem faktisk og normal arbejdstid i 3. kvartal sammenlignet 

med i de øvrige kvartaler i året.

Det er især indenfor den offentlige sektor, at den faktiske arbejdstid er kortere end den aftalte 

arbejdstid i hvert fald fra og med 2004. Hvis der tages hensyn til, at der bl.a. er flere kvinder 

beskæftiget i den offentlige sektor, og kvinder har større forskel mellem faktisk og aftalt

arbejdstid, er den offentlige sektor kun førende på dette punkt i 2008 og 2012, idet der ikke 

var nogen forskel i 2004, og forskellen i 2001 var den, at privatansatte havde større forskel 

mellem faktisk og aftalt arbejdstid end offentligt ansatte.

Der er flere forklaringer på, at der er forskel mellem faktisk og aftalt arbejdstid, og det er 

ikke nødvendigvis samme forklaring, der gælder for mænd som for kvinder. For kvinder er 

der således fundet en positiv sammenhæng mellem lønnen og nævnte forskel, jo højere løn, 

desto større forskel, hvorimod der ikke er en sådan sammenhæng for mænd. Også forhold på 

arbejdsmarkedet, herunder muligheden for at indfri ønsker til arbejdstiden, kan medvirke til, 

at man ønsker at arbejde færre timer, hvilket da også især forekommer blandt dem, der

faktisk arbejder mere end den normale arbejdstid. Der er dog også en del, der ønsker at 
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arbejde mindre, selvom deres faktiske arbejdstid allerede er kortere end deres normale

arbejdstid. Paradokset er dog, at flertallet af dem, der ønsker at arbejde flere timer, faktisk 

arbejder mindre end svarende til deres normale ugentlige antal timer.

Den konstaterede stigning i forskellen mellem faktisk og normal arbejdstid i perioden 2001-

2008 kan alene tilskrives dem over 48 år. Stigningen i arbejdstidsforskellen for den ældste 

aldersgruppe på over 55 år i 2008 kan dels henføres til deres stigende alder, dels til en 

kohorte og tidseffekt, som har haft en større betydning for denne kohorte sammenlignet med 

yngre kohorter af beskæftigede.

Det er væsentligt mere udbredt blandt offentligt ansatte end blandt private at have betalt 

frokostpause. Det gælder også for kvinder sammenlignet med mænd, uden at det er hele 

forklaringen på forskellen mellem offentligt og privat ansattes betalte frokostpauser. Der har 

oven i købet været en stigning i andelen af både mænd og kvinder med betalt frokostpause, 

således at der var flere i slutningen af 2000-tallet end i begyndelse af dette årti. 

Vi har også set, at forskellen mellem aftalt og faktisk arbejdstid er størst blandt beskæftigede 

med betalt frokost, men at denne forskel omvendt er størst for beskæftigede uden betalt 

frokost, hvis man tager hensyn til forskelle i køn, alder, uddannelse og normalt timetal og 

offentlig/privat ansættelse mellem de to grupper. Der er derfor ikke tale om, at den faktiske 

arbejdstid er kortere og lønnen tilsvarende lavere, fordi man har betalt frokost, men 

tværtimod, at beskæftigede med betalt frokost faktisk arbejder længere tid, hvoraf noget går 

til spisepausen. Dem med betalt frokostpause har også den samme timeløn, som 

beskæftigede uden betalt frokostpause.

Som årsag til fravær fra arbejdet er sygdom kun blevet angivet af knap 10 pct., mens vejrlig 

og mangel på arbejde mv. blev angivet af ligeså mange. De hyppigst angivne grunde er 

skiftende arbejde med en tredjedel og ferie og helligdage med en anden tredjedel. Blandt 

beskæftigede, der angav, at de arbejdede mere end den aftalte arbejdstid, er overarbejde den 

hyppigste årsag med godt halvdelen, hvorefter kommer skiftende arbejdstider med godt fire 

ud af 10. Det skal nævnes, at der her ikke er tale om fuldt fravær i den pågældende uge, 

hvilket kan være begrundelsen for, at sygdom ikke forekommer hyppigere som fraværsårsag.

Når vi sammenligner 2001 og 2004 med 2008 og 2012, ser vi, at blandt årsagerne til at have 

arbejdet mere end aftalt har overarbejdet fået en større betydning på bekostning af skiftende 

arbejdstider. Tilsvarende har skiftende arbejdstider, der har givet anledning til mindre 

arbejde end det aftalte, fået mindre betydning, mens vejrlig, mangel på arbejde af tekniske 

eller økonomiske grunde og arbejdskonflikt er tiltaget i betydning.
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Det viser sig, at der både er mange par, hvor det er manden, som har den største forskel 

mellem faktisk og normal arbejdstid, og hvor det er kvinden. Der er dog en sammenhæng 

mellem forskellene, uden at det tyder på en egentlig ”specialisering” i, hvem der arbejder det 

normale antal arbejdstimer. Det bekræftes af, at hvis der tages højde for forskelle mellem 

parrene, er det sådan, at jo større forskellen er for mænd, desto større er den for kvinder, og 

omvendt en stor forskel i normal og faktisk arbejdstid for kvinder betyder også en stor 

forskel for mænd.

Endelig er det fremgået, at forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid i Sverige og 

Danmark er omkring 1 time større i Sverige end i Danmark, og at forskellen mellem kvinder 

og mænds normale og faktiske arbejdstid er dobbelt så stor i Sverige sammenlignet med i 

Danmark, nemlig på 2 timer mod 1 time om ugen.
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