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0. Introduktion 

 

Der findes så vidt vides ingen officiel definition af, hvad der menes med karrierekvinder 

og -mænd, selvom det er en ofte brugt betegnelse i debatten om ligestilling mellem 

kvinder og mænd i toppen af samfundet. Det ligger dog ofte i kortene, at der er tale om 

kvinder og mænd, der arbejder meget, og som har indflydelse på deres eget og andres 

arbejde, eller kort sagt kvinder og mænd som vil arbejdet. 

 

I det følgende tegnes et billede af kvinder og mænd, som arbejder meget, og som har 

underordnede medarbejdere, dvs. er ledere, altså det vi her vil forstå ved karrierekvinder 

og -mænd. Hvor meget arbejder sådanne kvinder og mænd mere end andre kvinder og 

mænd? Hvor mange underordnede har de sammenlignet med kvinder og mænd, som ikke 

arbejder så meget, men alligevel er ledere? Hvor meget tjener karrierekvinder og -mænd? 

Har de børn? Hvor meget tid bruger de så på dem? Og hvordan bruger de i øvrigt deres 

tid, når de både arbejder meget og er ledere? 

 

Billedet, der tegnes, bygger på en omfattende undersøgelse af danskernes tidsforbrug i 

2008/09 (Bonke, 2012; Bonke & Fallesen, 2009), der er vægtet op til at repræsentere den 

danske befolkning (Danmarks Statistik, 2010). Det er godt nok nogle år siden, men 

erfaringen viser, at det ikke har den store betydning, om det lige er oplysninger fra det 

ene eller andet år, der anvendes. Formålet her er da i øvrigt også først og fremmest at 

sammenligne karrierekvinders forhold med andre kvinders, og karrieremænds med andre 

mænds, og sådanne kvinder og mænd indbyrdes. 

 

Det skal nævnes, at der her kun indgår 18-64-årige, som udgør den langt overvejende del 

af arbejdsstyrken, og at enlige mænd og kvinders forhold kun omtales indledningsvis. Det 

skyldes, at enliges tidsforbrug ofte er forskelligt fra pars (Bonke, 2012), hvorfor 

sammenligningen mellem karrierekvinder og mænd og andre kvinder og mænd, ville 

indeholde for mange dimensioner. Vi har også udeladt selvstændige erhvervsdrivende, da 

deres normale arbejdstid kan være vanskelig at opgøre sammenlignet med 

lønmodtageres. 
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De nævnte afgrænsninger ændrer ikke på, at der er betydelig usikkerhed forbundet med 

sammenligningen af de forskellige grupper, alene af den grund at undergrupperne i flere 

tilfælde er relativt små, om end der altid er flere end 20 observationer. I flere tilfælde er 

der derfor tale om et formodet ”større eller mindre” forhold, som ikke nødvendigvis er 

signifikant i statistisk forstand. 
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1. Afgrænsning af karrierekvinder og -mænd 

 

Vi afgrænser her karrierekvinder og -mænd efter deres arbejdstid, og efter om de har 

underordnede, selvom der sikkert også kunne være anvendt andre kriterier til formålet. Vi 

ser i øvrigt bort fra selvstændige, da deres arbejdstid ofte har en anden karakter end 

lønmodtageres. Det betyder, at karrierekvinder og -mænd er lønmodtagere, som i deres 

hoved- og (evt.) bibeskæftigelse arbejder mere end 42 timer om ugen, og som har 

underordnede medarbejdere, eller kort sagt er ledere, som arbejder mange timer om ugen. 

Vi sammenligner disse karrierekvinder og -mænd med kvinder og mænd, som arbejder 

hhv. mellem 38 og 42 timer, 37 timer og mellem 15 og 36 timer, og som enten har eller 

ikke har medarbejdere. Det skal understreges, at det er kvindernes og mændenes egne 

oplysninger om deres normale ugentlige arbejdstid, der anvendes (Bonke, 2012). 

Lignende oplysninger indhentes i øvrigt i Danmarks Statistiks Arbejdskrafts-

undersøgelser (Danmarks Statistik, 2012a; 2012b).  

 

På den måde ser vi først, at det er hver ottende kvinde (12-14 pct.), som arbejder mere 

end 43 timer om ugen, hvad enten vi ser på enlige eller gifte/samlevende kvinder. For 

mænd er det hver fjerde (27 pct.), hvis de er enlige, og hver tredje (35 pct.) 

gifte/samlevende mand, der arbejder så mange timer om ugen (tabel 1.1 og 1.2). Der er 

også en del, der arbejder mellem 38 og 42 timer om ugen, men det mest udbredte for 

både enlige kvinder og mænd og gifte/samlevende mænd er dog 37 timer om ugen. For 

gifte/samlevende kvinder er en arbejdstid på mindre end 37 timer lige så udbredt som de 

37 timer. 

 

For dem, der oplyser, at de arbejder mere end 42 timer om ugen, er det gennemsnitlige 

timetal på omkring 50 timer uafhængig af civilstand og køn. Sammenlignet med dem, der 

arbejder 38-42 timer om ugen og hvis gennemsnitlige arbejdstid er på omkring 40 timer, 

er deres arbejdstid altså 25 pct. længere, og 35 pct. længere end for dem, der arbejder 37 

timer om ugen (tabel 1.1 og 1.2). 
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Tabel 1.1 Enlige kvinder og mænd fordelt efter ugentlig arbejdstid i hoved- og 
bibeskæftigelse. 2008/09  
 15-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer  
Kvinder (250):      

- fordeling, pct. 28,4 43,4 15,9 12,3 100,0 
- gns. antal timer 29,6 37,0 40,4 50,5  

Mænd (286):      
- fordeling, pct. 10,9 42,2 19,7 27,2 100,0 
- gns. antal timer 28,9 37,0 40,2 51,4  

Note: Ingen sign. forskelle mellem mænd og kvinders arbejdstid inden for arbejdstidsgrupperne. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.  
 
 
Tabel 1.2 Kvinder og mænd i par fordelt efter ugentlig arbejdstid i hoved- og 
bibeskæftigelse. 2008/09  
 15-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer  
Kvinder (1.375):      

- fordeling, pct. 37,3 36,9 12,1 13,7 100,0 
- gns. antal timer 29,5 37,0 40,0 49,5  

Mænd (1.387):      
- fordeling, pct. 5,5 40,0 19,7 34,8 100,0 
- gns. antal timer 28,3 37,0 40,2 51,6  

Note: Ingen sign. forskelle mellem mænd og kvinders arbejdstid inden for arbejdstidsgrupperne. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed. 
 

 

Når det gælder underordnede medarbejdere, sådan som kvinderne og mændene selv 

oplyser at have (Bonke, 2012), er det ikke muligt at belyse dette nærmere for enlige, da 

der er relativt få oplysninger om dem i denne undersøgelse. For kvinder i parforhold er 

det mere udbredt at have medarbejdere, hvis man arbejder mere end 42 timer, og dermed 

er en karrierekvinde, end hvis man arbejder 38-42 timer om ugen: godt hver fjerde mod 

godt hver femte. Det er dog stort set lige så almindeligt at have medarbejdere, hvis 

arbejdstiden er 37 timer eller kortere end det, sammenlignet med hvis arbejdstiden er 

længere end de almindelige 37 timer om ugen (tabel 1.3). For at være leder som kvinde, 

er det med andre ord ikke nødvendigt at arbejde mere end andre kvinder.  

 

For mænd er billedet noget anderledes, idet hver anden mand, som har medarbejdere, 

arbejder mere end 42 timer om ugen mod kun hver femte og fjerde af dem, som arbejder 

38-42 og 37 timer om ugen, og som også har medarbejdere (tabel 1.4). Det betyder, at der 

er mere end tre gange så mange karrieremænd som karrierekvinder blandt beskæftigede 
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lønmodtagere, i.e. 13 pct. i forhold til 4 pct. (figur 1.1). Blandt dem, som også arbejder 

mere end 42 timer om ugen, men som ikke har medarbejdere, er der knap dobbelt så 

mange mænd som kvinder, i.e. 15 pct. i forhold til 8 pct. Det samme gælder for dem, der 

arbejder mellem 38 og 42 timer om ugen, og som har medarbejdere, i.e. 6 pct. i forhold til 

3 pct. Det er med andre ord væsentlig mere udbredt blandt mænd end blandt kvinder at 

være leder og at have en karrierestilling som lønmodtager. 

 

Tabel 1.3 Kvinder i parforhold uden hhv. med medarbejdere fordelt efter ugentlig 
arbejdstid i hoved- og bibeskæftigelse. 2008/09 
Antal: 1.115/186 15-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer  
Uden medarbejdere :      

- fordeling, pct. 40,5 40,4 9,9 9,2 100,0 
- gns. antal timer 29,5 37,0 39,9 48,7  

Med medarbejdere:      
- fordeling, pct. 20,9 28,5 22,1 28,5 100,0 
- gns. antal timer 30,7 37,0 40,3 47,5  

      
- gns. antal 

medarbejdere 
 

4,6 
 

15,5 
 

14,3 
 

41,3 
 

Note: Ingen sign. forskelle mellem kvinder med hhv. uden medarbejdere og deres arbejdstimer inden for 
grupperne. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 
Tabel 1.4 Mænd i parforhold uden hhv. med medarbejdere fordelt efter ugentlig 
arbejdstid i hoved- og bibeskæftigelse. 2008/09 
Antal: 871/313 15-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer  
Uden medarbejdere :      

- fordeling, pct. 6,7 52,0 20,5 20,8 100,0 
- gns. antal timer 28,4 37,0 40,2 50,0  

Med medarbejdere:      
- fordeling, pct. .. 28,1 21,5 49,6 100,0 
- gns. antal timer .. 37,0 40,3 49,4  

      
- gns. antal 

medarbejdere 
 
.. 

 
10,6 

 
12,7 

 
51,0 

 

Note: Ingen sign. forskelle mellem kvinder med hhv. uden medarbejdere og deres arbejdstimer inden for 
grupperne. 
.. <20 observationer 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 

Hertil kommer, at karrieremænd har flere underordnede end karrierekvinder, nemlig ca. 

50 mod ca. 40 i gennemsnit (tabel 1.3 og 1.4). Til sammenligning kan nævnes, at 
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kvindelige ledere, som arbejder mellem 38 og 42 timer eller 37 timer om ugen, er det 

gennemsnitlige antal underordnede på omkring 15 mod kun omkring 10 for tilsvarende 

mænd. Det ændrer dog ikke på, at der er dobbelt så mange ledere blandt mænd (36 pct.) 

som blandt kvinder (17 pct.), og, som nævnt, tre gange flere karrieremænd end 

karrierekvinder. 

 
 
Figur 1.1 Andel karrierekvinder og -mænd. 2008/09 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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2. Hvad karakteriserer karrierekvinder og -mænd? 

 

Der er ikke den store forskel i bruttoindkomsten for kvinder, som ikke er ledere og 

arbejder mere end 42 timer om ugen, sammenlignet med tilsvarende kvinder, som 

arbejder mellem 38 og 42 timer om ugen. For begge grupper var den månedlige 

bruttoindkomst på 28.-29.000 kr. i 2008/09. For kvinder, som arbejder kortere tid, var 

indkomsten som forventelig lidt mindre, nemlig på 25.000 kr. for dem på 37 timer, og på 

23.000 for dem med en kortere arbejdstid end de 37 timer om ugen (tabel 2.1). For mænd 

er der derimod stor forskel på indkomsten afhængig af, om man arbejder 37 timer om 

ugen eller mere end det. Hvor førstnævnte tjente 28.000 kr., var sidstnævntes indkomst 

på 32.-38.000 kr. om måneden. Hvis man skal sammenligne med indkomsterne i dag – jf. 

den generelle lønstigning for perioden 2008-2014 – er de steget med 11,8 pct. 

 

 

Tabel 2.1 Bruttoindkomst for kvinder og mænd i parforhold efter ugentlig arbejdstid i 
hoved- og bibeskæftigelse. Med hhv. uden underordnede medarbejdere. 2008/09 
Antal: 1.034/175/788/296 15-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer 
 Månedlig bruttoindkomst, kr. 
Kvinder:     
- uden medarbejdere 22.800 25.000 28.400 28.700 

- med medarbejdere 22.100 28.700 47.800 46.800 
Mænd:     
- uden medarbejdere 31.400 27.700 32.100 37.500 
- med medarbejdere .. 35.800 38.100 52.300 
.. <20 observationer 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 

For kvinder og mænd med medarbejdere er indkomsten selvsagt større end for kvinder og 

mænd uden medarbejdere, næsten uafhængig af længden på deres arbejdstid (tabel 2.1 og 

figur 2.1). For kvindelige ledere er der imidlertid ingen forskel i indkomst, hvad enten 

man arbejder 38-42 timer eller mere end det, og er en karrierekvinde. I begge tilfælde er 

den månedlige indkomst på omkring 47.000 kr. Det gælder derimod for mænd, som er 

ledere, at en arbejdstid på over 42 timer om ugen er ensbetydende med en indkomst på 

52.000 kr. mod 38.000 kr. for tilsvarende mænd, som arbejder mellem 38 og 42 timer om 
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kvindelige ledere, som arbejder mellem 38 og 42 timer eller 37 timer om ugen, er det 

gennemsnitlige antal underordnede på omkring 15 mod kun omkring 10 for tilsvarende 
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karrierekvinder. 

 
 
Figur 1.1 Andel karrierekvinder og -mænd. 2008/09 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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2. Hvad karakteriserer karrierekvinder og -mænd? 
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ugen. Det ser derfor ud til, at kvindelige ledere kan ”nøjes” med at arbejde 38-42 timer 

for at opnå en god indkomst, mens mænd skal op på mindst 43 timer om ugen, før det gør 

en forskel for deres indkomst. 
 
 

 
Figur 2.1 Månedlig bruttoindkomst for gifte/samlevende kvinder og mænd med karriere 
hhv. med 37 timer uden medarbejdere. 2008/09 

 
Note: se tabel 2.1 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 

 

Det kan nævnes, at der stort set ikke er nogen aldersforskel mellem kvinder indbyrdes og 

mænd indbyrdes hhv. mellem kvinder og mænd, uafhængig af deres arbejdstid. Det 

gælder, hvad enten vi ser på dem, der har medarbejdere, eller dem uden medarbejdere. I 

alle tilfælde er gennemsnitsalderen mellem 41 og 43 år. En højere indkomst for dem, der 

arbejder meget, skyldes altså ikke, at de er ældre og dermed aflønnes bedre på grund af 

højere anciennitet eller af en anden grund.  

 

I betragtning af at døgnet kun har 24 timer, er det forventeligt, at der er flere karriere-

kvinder uden hjemmeboende børn og især uden børn i førskolealderen sammenlignet med 

for andre kvinder på arbejdsmarkedet. Det er imidlertid ikke tilfældet, da tre ud af fire 

karrierekvinder har hjemmeboende børn mod to-tredje dele for kvindelige ledere, som 
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arbejder 38-42 timer (tabel 2.2). Faktisk er det sådan, at jo mere kvindelige ledere 

arbejder, desto større er sandsynligheden for, at de har hjemmeboende børn. Når det 

gælder det at have børn i førskolealderen, er billedet lidt det samme, bortset fra at der er 

lige så mange karrierekvinder, som kvinder der arbejder mindre end 37 timer om ugen, 

der har børn i førskolealderen, nemlig hver tredje. Sammenligner vi kvindelige ledere 

med kvinder, som ikke er ledere, og hvor begge arbejder mere end 37 timer om ugen, er 

der flere blandt førstnævnte end blandt sidstnævnte, der har børn. Der er imidlertid ikke 

nogen væsentlig forskel, når det drejer sig om førskolebørn. Så har ledere, der arbejder 

mere end 37 timer om ugen, i lige så stort omfang børn, som kvinder der ikke er ledere. 

 

 

Tabel 2.2 Andel kvinder og mænd i parforhold med børn, fordelt efter arbejdstid i hoved- 
og bibeskæftigelse. Med hhv. uden underordnede medarbejdere. 2008/09 
Antal: 1.115/186/871/313 0-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer 
 Andel med 0-17-årige hjemmeboende børn 
Kvinder:      
- uden medarbejdere 0,69 0,61 0,58 0,65 
- med medarbejdere 0,55 0,61 0,67 0,75 
Mænd:     
- uden medarbejdere 0,60 0,64 0,64 0,65 
- med medarbejdere .. 0,69 0,71 0,68 
 Andel med 0-6-årige hjemmeboende børn 
Kvinder:      
- uden medarbejdere 0,26 0,26 0,25 0,30 
- med medarbejdere 0,31 0,18 0,25 0,32 
Mænd:     
- uden medarbejdere 0,23 0,27 0,30 0,26 
- med medarbejdere .. 0,31 0,29 0,24 
.. <20 observationer 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 

 

For mænd er der stort set ingen sammenhæng mellem, om de arbejder 37 timer, 38-42 

timer eller mere end det om ugen, om de er ledere eller ej, og sandsynligheden for at de 

har hjemmeboende børn. For dem alle sammen, er det omkring to ud af tre, der har 

hjemmeboende børn. Når det gælder førskolebørn, er der imidlertid forskel afhængig af, 

om man arbejder 38-42 timer om ugen eller mere end det. Hvor hver fjerde mand, der 

arbejder mere end 42 timer om ugen, har et førskolebarn, er det omkrig 30 pct. for mænd, 
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som arbejder 38-42 timer om ugen. Disse forskelle er ikke afhængige af, om vi ser på 

ledere eller andre mænd. Der er således ikke tale om, at det er et valg mellem karriere og 

børn, men snarere sådan, at selvom man har karriere, har man også børn, eller også har 

man hverken det ene eller det andet. 

 
 

Tabel 2.3 Forældres tid brugt på børn i parfamilier med hjemmeboende børn under 18 år 
inddelt efter moderens hhv. faderens ugentlige arbejdstid i hoved- og bibeskæftigelse og 
medarbejdere. 2008/09 
  0-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer 
 Timer / gns. ugedag 
Forældres samlede børneomsorg     
Kvinder      
- uden medarbejdere 1,27 1,68 1,38 1,14 
- med medarbejdere 1,82 1,14 1,10 0,78 
Mænd     
- uden medarbejdere 0,88 1,09 1,09 0,70 
- med medarbejdere .. 0,88 0,87 0,69 
.. <20 observationer. 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 

 
Figur 2.2 Forældres – moderen og faderens – børneomsorg i familier  
med hjemmeboende børn under 18 år. Gns. ugedag. 2008/09. 

 
Note: se tabel 2.3 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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Det er umiddelbart forventeligt, at karrierekvinder og -mænd bruger mindre tid på deres 

børn end andre kvinder og mænd. Det viser sig da også, at karrierekvinder bruger tre 

kvarter på en almindelig ugedag – hverdage og weekenddage vægtet sammen – på deres 

børn mod omkring 1 time og 10 minutter for kvindelige ledere, som arbejder 38-42 timer 

eller 37 timer om ugen (tabel 2.3 og figur 2.2). Ser vi på kvinder, som ikke er ledere, 

bruger de knap 50 pct. mere tid på deres børn, hvis de arbejder 37 timer eller mere end 42 

timer om ugen, og 25 pct. mere, hvis deres arbejdstid er mellem 38 og 42 timer om ugen. 

Der er altså en klar sammenhæng mellem mødres arbejdstid, og om de er ledere, og den 

tid de bruger på deres børn. 

 

For mænd er billedet stort set det samme med mindre tid brugt på deres børn, hvis 

mændene gør karriere, end hvis de arbejder færre end 43 timer om ugen. Hvis de derimod 

ikke har nogle medarbejdere, men stadig arbejder mere end 42 timer om ugen, er der ikke 

nogen forskel i den tid, de bruger på deres børn, og den tid som karrieremænd bruger. For 

mænd, som arbejder mindre end 43 timer om ugen, er det dem, der ikke er ledere, der 

bruger mest tid på børnene, ligesom vi så det for tilsvarende kvinder (tabel 2.3 og figur 

2.2). 

 

For mænd er det med andre ord blot det at arbejde mere end 42 timer om ugen, der 

betyder mindre tid til børnene, mens det er karrieren, der betyder mest for kvinders tid 

med deres børn. 
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3. Er karrierekvinder og -mænd gift med hinanden? 

 

Der findes en række undersøgelser, som har vist, at ligesindede gifter sig eller er 

samboende med hinanden, så hvis den ene har meget uddannelse, så har den anden det 

også, og ligesådan med indkomsterne, hvor der er tendens til, at begge parter har høje 

indkomster hhv. lave indkomster. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at kvinder har mindre 

uddannelse end mænd – indtil videre i hvert fald – og at deres indkomster er lavere end 

mænds i almindelighed, hvorfor det at være i toppen henholdsvis i bunden uddannelses- 

og indkomstmæssigt ikke er det samme for mænd og kvinder. 

 

 
Tabel 3.1 Sammenhæng mellem gifte/samboende kvinder og mænds ugentlige  
arbejdstid i hoved- og bibeskæftigelse. 2008/09  
Antal: 1.368 Mænd:     
 15-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer Total 
   Pct.   
Kvinder:      
15-36 timer 6,3/42,9 37,5/35,1 19,7/37,4 36,5/39,1 100,0/ 
      
37 timer 4,7 / 31,4 55,5 / 51,2 13,7 / 25,7 26,1 / 27,6 100,0 / 
      
38-42 timer .. / 16,7 19,9 / 6,0 39,6 / 24,3 32,9 / 11,4 100,0 / 
      
43-80 timer .. / 9,0 22,4 / 7,7 18,1 / 12,6 55,9 / 21,9 100,0 / 
      
Total / 100,0 / 100,0 / 100,0 / 100,0 100,0 / 

100,0 
..<20 observationer 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 

 

Når det gælder parternes arbejdstid, ser vi, at den stort set er lige lang i hvert tredje 

parforhold (35,3 pct.) – diagonalen i tabel 3.1 – når vi anvender vores 

arbejdstidskategorier: 15-36 timer, 37 timer, 38-42 timer og 43-80 timer om ugen. Det 

mest almindelige er dog, at manden arbejder mere end kvinden, nemlig i hvert andet 

forhold (53,7 pct.), mens det kun gælder for hvert tiende forhold (11,1 pct.), at det er 

kvinden, der arbejder mest. Samtidig viser det sig, at mere end hver anden kvinde, som 

arbejder mere end 42 timer om ugen, er gift eller samlevende med en tilsvarende mand. 

 13 

Til sammenligning er det kun hver femte mand, som arbejder mere end 43 timer om 

ugen, som er gift eller samlevende med en kvinde, der arbejder ligeså meget.  

 

Også når vi ser på karrierekvinder, er det sådan, at de oftere er gift med mænd, som har 

en lang arbejdstid, end det gælder, at karrieremænd er gift med kvinder, som arbejder 

lang tid. Hver tredje (33 pct.) karrierekvinde har således en mand, som arbejder ligeså 

lang tid, som hende selv, mens det kun gælder for hver femte (20 pct.) karrieremand 

(tabel 3.2). Hvis kvinder uden medarbejdere arbejder mere end 42 timer om ugen, er det 

kun hver ottende (14,7 pct.), der er gift/samlevende med en mand, der arbejder ligeså 

meget, mens det ikke gør nogen forskel for mænd, om de har medarbejdere, for 

sandsynligheden for at de er gift med en kvinde, der også arbejder over 42 timer om 

ugen. 

 

 
Tabel 3.2 Sammenhæng mellem kvinder og mænds arbejdstid for kvinder med hhv. uden 
underordnede  

Pct Kvinde 43+ timer  Mand 43+ timer 
 Med 

underordnede 
Uden 
underordnede 

 Med 
underordnede 

Uden 
underordnede 

Mand:   Kvinde:   
0-36 timer .. 43,7 0-36 timer 36,1 37,6 
37 timer .. 31,8 37 timer 29,1 30,5 
38-42 timer .. 9,8 38-42 timer 14,8 11,7 
43-80 timer 33,0 14,7 43-80 timer 20,0 20,2 
      
Total 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 
      
Procent med 
partner med 
underordnede 

 
 

43,0 

 
 

30,9 

  
 

20,8 

 
 

11,5 
      
Antal 71 349  150 175 
1Alle med eller uden underordnede 
.. <20 observationer 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed  
 
 
Endelig kan vi se, at mere end fire ud af ti (43 pct.) karrierekvinder er gift/samlevende 

med en leder, mens det kun gælder for hver femte (21 pct.) karrieremand, at han er 

gift/samlevende med en kvinde, som er leder (tabel 3.2). 
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kvinden, der arbejder mest. Samtidig viser det sig, at mere end hver anden kvinde, som 

arbejder mere end 42 timer om ugen, er gift eller samlevende med en tilsvarende mand. 
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Til sammenligning er det kun hver femte mand, som arbejder mere end 43 timer om 

ugen, som er gift eller samlevende med en kvinde, der arbejder ligeså meget.  

 

Også når vi ser på karrierekvinder, er det sådan, at de oftere er gift med mænd, som har 

en lang arbejdstid, end det gælder, at karrieremænd er gift med kvinder, som arbejder 

lang tid. Hver tredje (33 pct.) karrierekvinde har således en mand, som arbejder ligeså 

lang tid, som hende selv, mens det kun gælder for hver femte (20 pct.) karrieremand 

(tabel 3.2). Hvis kvinder uden medarbejdere arbejder mere end 42 timer om ugen, er det 

kun hver ottende (14,7 pct.), der er gift/samlevende med en mand, der arbejder ligeså 

meget, mens det ikke gør nogen forskel for mænd, om de har medarbejdere, for 

sandsynligheden for at de er gift med en kvinde, der også arbejder over 42 timer om 

ugen. 

 

 
Tabel 3.2 Sammenhæng mellem kvinder og mænds arbejdstid for kvinder med hhv. uden 
underordnede  

Pct Kvinde 43+ timer  Mand 43+ timer 
 Med 

underordnede 
Uden 
underordnede 

 Med 
underordnede 

Uden 
underordnede 

Mand:   Kvinde:   
0-36 timer .. 43,7 0-36 timer 36,1 37,6 
37 timer .. 31,8 37 timer 29,1 30,5 
38-42 timer .. 9,8 38-42 timer 14,8 11,7 
43-80 timer 33,0 14,7 43-80 timer 20,0 20,2 
      
Total 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 
      
Procent med 
partner med 
underordnede 

 
 

43,0 

 
 

30,9 

  
 

20,8 

 
 

11,5 
      
Antal 71 349  150 175 
1Alle med eller uden underordnede 
.. <20 observationer 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed  
 
 
Endelig kan vi se, at mere end fire ud af ti (43 pct.) karrierekvinder er gift/samlevende 

med en leder, mens det kun gælder for hver femte (21 pct.) karrieremand, at han er 

gift/samlevende med en kvinde, som er leder (tabel 3.2). 
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4. Hvordan bruger karrierekvinder og -mænd deres tid? 
 

Som det er vist i Bonke (2012), arbejder mange ikke så meget, som den normale 

arbejdstid tilsiger. Især for dem, der angiver en lang normal arbejdstid, er forskellen 

mellem denne og den faktiske arbejdstid forholdsvis stor. Det gælder også for 

karrierekvinder, at de faktisk arbejder mindre end den tid, som de angiver, der er deres 

normale arbejdstid, og som altså er den tid, vi indtil nu har set på. 

 

For karrierekvinder har vi ovenfor set, at deres gennemsnitlige arbejdstid er ca. 48 timer 

om ugen, men som det ses af tabel 4.1 er den faktiske kun på 31 timer, eller på kun to 

tredjedel af den normale arbejdstid. For kvindelige ledere, som arbejder 38-42 timer om 

ugen, er den tilsvarende forskel på kun 14 pct., idet den faktiske arbejdstid er på knap 35 

timer og den normale på godt 40 timer. Hvis kvinder ikke er ledere, men arbejder 38-42 

timer eller mere end 43 timer, er forskellen mellem den faktiske og normale arbejdstid på 

omkring en tredjedel, ligesom det gælder for karrierekvinder. For kvinder med en normal 

arbejdstid på 37 timer om ugen, er den faktiske på 27 timer eller en fjerdedel kortere end 

den normale arbejdstid. 

 

Ser vi på forholdet mellem normal og faktisk arbejdstid for mænd, er billedet 

gennemgående mindre markant end for kvinder. Således er karrieremænds normale 

arbejdstid på ca. 49 timer om ugen mod 38 faktiske arbejdstimer svarende til en forskel 

på 23 pct. mod tilsvarende kvinders 34 pct. (tabel 4.1). For mænd uden medarbejdere 

men med en normal arbejdstid på over 43 timer er forskellen på 19 pct., idet den faktiske 

arbejdstid er på 40 timer og den normale på knap 50 timer om ugen. Ser vi derimod på 

mænd, som arbejder 38-42 timer om ugen, og som er ledere, er forskellen væsentlig 

større end for tilsvarende kvinder, nemlig på 34 pct. mod kvindernes 14 pct. Endelig ser 

vi, at for den store gruppe af beskæftigede mænd, som har en normal arbejdstid på 37 

timer, er den faktiske arbejdstid på 32 timer om ugen, eller 13 pct. kortere. Som nævnt 

var forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid for tilsvarende kvinder på 27 pct. og 
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altså næsten dobbelt så stor, og dermed på niveau med forskellen for karrieremænd, hvis 

forskel igen er væsentlig mindre end for karrierekvinder. 

 
 
Tabel 4.1 Gifte/samboende kvinder og mænd med hhv. uden underordnede - normale og 
faktiske arbejdstider. 2008/09 
 Antal: 1.115/186/871/313 15-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer 
 Timer / gns. ugedag 
Kvindelige ledere (med underordnede)     
Normal arbejdstid. 4,38 5,29 5,75 6,79 
Faktisk arbejdstid 3,78 3,85 4,96 4,45 
Forskel normal-faktisk arbejdstid 0,60 1,44 0,79 2,34 

- procent ift. normal arbejdstid 14 27 14 34 
     
Kvinder uden underordnede     
Normal arbejdstid. 4,21 5,29 5,71 6,96 
Faktisk arbejdstid 3,30 3,85 3,78 4,35 
Forskel normal-faktisk arbejdstid 0,91 1,44 1,93 2,61 

- procent ift. normal arbejdstid 22 27 34 38 
     
Mandlige ledere (med underordnede)     
Normal arbejdstid. .. 5,29 5,76 7,05 
Faktisk arbejdstid .. 4,82 3,81 5,44 
Forskel normal-faktisk arbejdstid .. 0,47 1,95 1,61 

- procent ift. normal arbejdstid .. 9 34 23 
     
Mænd uden underordnede     
Normal arbejdstid. 4,05 5,29 5,74 7,14 
Faktisk arbejdstid 3,62 4,59 4,84 5,77 
Forskel normal-faktisk arbejdstid 0,43 0,70 0,90 1,37 

- procent ift. normal arbejdstid 11 13 16 19 
.. <20 observationer 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 
Når det gælder den tid, der er tilbage, efter arbejdet på arbejdsmarkedet er gjort, er der 

ikke den store forskel i, hvordan karrierekvinder sammenlignet med andre kvinder, som 

arbejder meget, eller som er ledere, anvender den. Den væsentligste forskel er, at den 

personlige pleje og spisning – hjemme og ude – tager længere tid for karrierekvinder end 

for de andre kvinder, og at de sover lidt mere – knap et kvarter pr. nat – end kvinder, der 

arbejder 38-42 timer, og som også er ledere eller kvinder, som arbejder over 42 timer, 

som ikke er ledere (tabel 4.2). Fritiden er også længere for karrierekvinder end for 
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personlige pleje og spisning – hjemme og ude – tager længere tid for karrierekvinder end 

for de andre kvinder, og at de sover lidt mere – knap et kvarter pr. nat – end kvinder, der 

arbejder 38-42 timer, og som også er ledere eller kvinder, som arbejder over 42 timer, 

som ikke er ledere (tabel 4.2). Fritiden er også længere for karrierekvinder end for 
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kvinder med en arbejdstid på over 42 timer, men som ikke er ledere, og endnu længere 

sammenlignet med kvindelige ledere, som arbejder mellem 38 og 42 timer om ugen. 

 

 

Tabel 4.2 Døgnets anvendelse for kvinder og mænd med hhv. uden underordnede – fritid 
mv.. 2008/09 
  Antal: 1.115/186/871/313 0-36 timer 37 timer 38-42 timer 43-80 timer 
 Timer / gns. ugedag 
Kvindelige ledere (med 
underordnede) 

    

Fritid 4,69 5,37 4,09 4,88 
Personlig pleje 0,56 0,69 0,66 0,80 
Spisning 1,45 1,51 1,48 1,71 
Husligt arbejde 2,10 1,79 2,14 2,01 
Børneomsorg 1.09 0,71 0,75 0,73 
Søvn 8,04 7,71 7,47 7,70 
     
Kvinder uden underordnede     
Fritid 5,00 4,86 5,27 4,59 
Personlig pleje 0,68 0,62 0,69 0,64 
Spisning 1,58 1,42 1,51 1,53 
Husligt arbejde 2,53 2,07 2,24 2,03 
Børneomsorg 0,92 1,08 0,84 0,84 
Søvn 7,86 7,85 7,88 7,41 
     
Mandlige ledere (med underordnede)     
Fritid .. 5,38 5,56 4,82 
Personlig pleje .. 0,55 0,49 0,53 
Spisning .. 1,44 1,79 1,58 
Husligt arbejde .. 1,74 2,02 1,65 
Børneomsorg .. 0,61 0,67 0,47 
Søvn .. 7,52 7,45 7,58 
     
Mænd uden underordnede     
Fritid 5,88 5,19 4,79 4,61 
Personlig pleje 0,48 0,52 0,61 0,50 
Spisning 1,46 1,58 1,48 1,44 
Husligt arbejde 1,92 2,13 1,84 1,83 
Børneomsorg 0,54 0,71 0,71 0,50 
Søvn 7,61 7,40 7,34 7,39 
.. <20 observationer 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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Figur 4.1 Karrierekvinders tidsanvendelse på et døgn. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 
 
Figur 4.2 Kvinder med 37-timer og uden medarbejdere 
 – tidsanvendelse på et døgn. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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Figur 4.1 Karrierekvinders tidsanvendelse på et døgn. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 
 
Figur 4.2 Kvinder med 37-timer og uden medarbejdere 
 – tidsanvendelse på et døgn. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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Figur 4.3 Karrieremænds tidsanvendelse på et døgn. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 
 
Figur 4.4 Mænd med 37-timer og uden medarbejdere 
 – tidsanvendelse på et døgn. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 

For karrieremænd tager den personlige pleje ikke længere tid end for mænd, der arbejder 

lige så meget, men som ikke er ledere, eller for mænd, der arbejder 38-42 timer om ugen, 

og som har medarbejdere. Når det gælder spisning er karrieremænd at finde midt imellem 

de to andre grupper, og det samme gælder fritidens længde. Karrieremænd sover derimod 
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mere end både mænd, som arbejder 38-42 timer, og som har medarbejder, og mænd, som 

arbejder mere end 42 timer, men som ikke har medarbejdere. 

 

Sammenligner vi alene karrierekvinder og -mænds tidsanvendelse, er der forskel i både 

den tid, de bruger på personlig pleje, spisning og søvn, hvorimod deres fritid stort set er 

lige lang (tabel 4.2). Karrierekvinder bruger således mere tid på både personlig pleje, 

spisning og søvn end karrieremænd, men, som vi så ovenfor, arbejder karrieremænd også 

1 timer mere om dagen end karrierekvinder (tabel 4.1). 

 

Ser vi endelig på, hvordan karrierekvinder bruger døgnets 24 timer sammenholdt med 

kvinder, som arbejder 37 timer og som ikke har medarbejdere – den mest udbredte 

gruppe af beskæftigede kvinder – er der ikke den store forskel, bortset fra at 

karrierekvinderne bruger 19 pct. af døgnets timer på at arbejde mod 16 pct. for de andre 

kvinder (figur 4.1-4.2). For mænd er sidstnævnte forskel mere markant, idet 

karrieremænd bruger 23 pct. af tiden på at arbejde mod 19 pct. for mænd, som arbejder 

37 timer, og som ikke har medarbejdere (figur 4.3-4.4). Det betyder bl.a., at 

karrieremænds fritid udgør 20 pct. af tiden mod 22 pct. af de andre mænds tid. 
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Figur 4.3 Karrieremænds tidsanvendelse på et døgn. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
 
 
 
Figur 4.4 Mænd med 37-timer og uden medarbejdere 
 – tidsanvendelse på et døgn. 

 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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5. Konklusion 
 
 
For at bidrage til diskussionen om karrierekvinder og -mænds forhold indeholder denne 

undersøgelse en opgørelse over antallet af sådanne kvinder og mænd, hvad der 

karakteriserer dem, og hvordan de bruger deres tid, sammenlignet med andre 

beskæftigede kvinder og mænd. 

 

Til formålet er anvendt oplysninger fra Rockwool Fondens Forskningsenheds Tids- og 

forbrugsundersøgelse fra 2008/09 (DTUC), som er repræsentativ for den voksne, danske 

befolkning. Herudfra afgrænses karrierekvinder og -mænd ved både at have en arbejdstid 

på mellem 43 og 80 timer om ugen og have underordnede medarbejdere. Resultatet er, at 

karrierekvinder i parforhold udgør 4 pct. af samtlige beskæftigede kvinder med en 

arbejdstid over 15 timer om ugen, mens tilsvarende karrieremænd udgør 13 pct. af 

beskæftigede mænd med en arbejdstid over 15 timer om uge. Hertil kommer, at 

karrieremænd i gennemsnit har ca. 50 underordnede medarbejdere mod ca. 40 for 

karrierekvinder. 

 

Også den månedlige bruttoindkomst er større for karrieremænd end for -kvinder, nemlig 

52.000 mod 42.000 kr. i 2008/09, samtidig med at både karrieremænd og -kvinder tjener 

mere end ikke-karriere mænd og kvinder. Mænd og kvinder, som arbejder 37 timer om 

ugen, og som ikke er ledere, tjente 25.-28.000 kr. om måneden. 

 

Der er lidt flere karrierekvinder og -mænd, som har hjemmeboende børn, sammenlignet 

med andre lønmodtagere, mens der stort set ikke er nogen forskel i, om man har børn i 

førskolealderen. Der er derimod forskel i den tid, der anvendes på børnene, idet 

karrierekvinder bruger omkring halvt så meget tid på deres børn, som kvinder med en 37 

timers arbejdsuge, og som ikke er ledere. 

 

Det har også vist sig, at mere end fire ud af ti karrierekvinder er gift/samlevende med en 

leder, mens det kun gælder for hver femte karrieremand, at han er gift/samlevende med 

en kvinde, som er leder. 
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For karrierekvinder er den faktiske, selvrapporterede arbejdstid kun en to-tredjedel af den 

normale arbejdstid, mens den faktiske arbejdstid for kvinder med en normal arbejdstid på 

37 timer om ugen og som ikke er ledere, udgør tre-fjerdedel af den normale arbejdstid. 

For karrieremænd udgør den faktiske arbejdstid omkring 80 pct. af den normale 

arbejdstid, mod omkring 90 pct. når det gælder mænd med en normal arbejdstid på 37 

timer om ugen, og som ikke er ledere. 

 

Endelig har vi set, at der ikke er den store forskel i, hvordan karrierekvinder bruger 

døgnets 24 timer sammenholdt med kvinder, som arbejder 37 timer, og som ikke har 

medarbejdere. Førstnævnte kvinder bruger 19 pct. af døgnets timer på at arbejde mod 16 

pct. for de andre kvinder. For mænd er sidstnævnte forskel mere markant, idet 

karrieremænd bruger 23 pct. af tiden på at arbejde mod 19 pct. for mænd, som arbejder 

37 timer, og som ikke har medarbejdere. 
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undersøgelse en opgørelse over antallet af sådanne kvinder og mænd, hvad der 

karakteriserer dem, og hvordan de bruger deres tid, sammenlignet med andre 

beskæftigede kvinder og mænd. 

 

Til formålet er anvendt oplysninger fra Rockwool Fondens Forskningsenheds Tids- og 

forbrugsundersøgelse fra 2008/09 (DTUC), som er repræsentativ for den voksne, danske 

befolkning. Herudfra afgrænses karrierekvinder og -mænd ved både at have en arbejdstid 

på mellem 43 og 80 timer om ugen og have underordnede medarbejdere. Resultatet er, at 

karrierekvinder i parforhold udgør 4 pct. af samtlige beskæftigede kvinder med en 

arbejdstid over 15 timer om ugen, mens tilsvarende karrieremænd udgør 13 pct. af 

beskæftigede mænd med en arbejdstid over 15 timer om uge. Hertil kommer, at 

karrieremænd i gennemsnit har ca. 50 underordnede medarbejdere mod ca. 40 for 

karrierekvinder. 

 

Også den månedlige bruttoindkomst er større for karrieremænd end for -kvinder, nemlig 

52.000 mod 42.000 kr. i 2008/09, samtidig med at både karrieremænd og -kvinder tjener 

mere end ikke-karriere mænd og kvinder. Mænd og kvinder, som arbejder 37 timer om 

ugen, og som ikke er ledere, tjente 25.-28.000 kr. om måneden. 

 

Der er lidt flere karrierekvinder og -mænd, som har hjemmeboende børn, sammenlignet 

med andre lønmodtagere, mens der stort set ikke er nogen forskel i, om man har børn i 

førskolealderen. Der er derimod forskel i den tid, der anvendes på børnene, idet 

karrierekvinder bruger omkring halvt så meget tid på deres børn, som kvinder med en 37 

timers arbejdsuge, og som ikke er ledere. 

 

Det har også vist sig, at mere end fire ud af ti karrierekvinder er gift/samlevende med en 

leder, mens det kun gælder for hver femte karrieremand, at han er gift/samlevende med 

en kvinde, som er leder. 
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For karrierekvinder er den faktiske, selvrapporterede arbejdstid kun en to-tredjedel af den 

normale arbejdstid, mens den faktiske arbejdstid for kvinder med en normal arbejdstid på 

37 timer om ugen og som ikke er ledere, udgør tre-fjerdedel af den normale arbejdstid. 

For karrieremænd udgør den faktiske arbejdstid omkring 80 pct. af den normale 

arbejdstid, mod omkring 90 pct. når det gælder mænd med en normal arbejdstid på 37 

timer om ugen, og som ikke er ledere. 

 

Endelig har vi set, at der ikke er den store forskel i, hvordan karrierekvinder bruger 

døgnets 24 timer sammenholdt med kvinder, som arbejder 37 timer, og som ikke har 

medarbejdere. Førstnævnte kvinder bruger 19 pct. af døgnets timer på at arbejde mod 16 

pct. for de andre kvinder. For mænd er sidstnævnte forskel mere markant, idet 

karrieremænd bruger 23 pct. af tiden på at arbejde mod 19 pct. for mænd, som arbejder 

37 timer, og som ikke har medarbejdere. 
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