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Bogens indledende kapitler gennemgår baggrunden for det sorte arbejde. 
Emnet er her skatter, hvordan skatter påvirker arbejdsudbuddet samt udvik-
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Udgivelsen formidler den  mest omfattende indsigt i danskernes uformelle 
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på et helt opdateret talmateriale.
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Forord

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har siden dens etable-
ring i midten af 1980’erne forsket i sort arbejde. Det placerer enhe-
den som det eneste forskningsmiljø – ikke bare i Danmark, men i 
hele Nordeuropa – der over en lang periode og på baggrund af in-
terviewbaserede data har beskæftiget sig med udbredelsen og fore-
komsten af sort arbejde i velfærdssamfund.

Danskernes sorte arbejde har da også en fremtrædende place-
ring i medierne, i danskernes indbyrdes samtaler og i politiker-
nes skattedebatter og -overvejelser. Skal man have et indblik i dan-
skernes samlede skatteunddragelse, er et kendskab til det arbejde, 
der præsteres uden regning, desuden en uomgængelig faktor. Det 
er også sådan, at en stigende sort sektor kan repræsentere en trus-
sel mod velfærdssamfundets skattegrundlag og legitimitet. Med 
andre ord handler det ligeledes om velfærdssamfundets langsig-
tede økonomiske og sociale bæredygtighed.

Det er heller ikke overraskende, at vi får mange henvendelser 
om det sorte arbejdes udbredelse og sammensætning, om hvem 
der er udbydere og købere af sort arbejde, og om fænomenets be-
tydning for den samlede økonomi. Det være sig fra embedsmænd, 
politikere, journalister, forskere, studerende og den almindeligt 
samfundsinteresserede borger.

I 2010 udgav ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed en let 
tilgængelig og samlet fremstilling af forskningen på området. Det 
skete i form af bogen Danskerne og det sorte arbejde (Syddansk 
Universitetsforlag) af Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen og Claus 
Larsen.

Bogen er blevet flittigt brugt efter hensigten. Men nu er det ef-
terhånden mere end syv år siden, at udgivelsen fandt sted. Da der i 
de forløbne år er gennemført en betydelig ekstra dataindsamling, 
og da vores analytiske tilgange og interesser er blevet væsentligt 
udvidede, er tiden inde til at udgive en ny let tilgængelig sammen-
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stilling af forskningen i temaet sort arbejde. Samtidig er det hen-
sigtsmæssigt at perspektivere denne forskning gennem en frem-
stilling af skatternes betydning og indretning i dagens Danmark.

For at få et samlet billede af hele det uformelle arbejdsmarked 
tager bogen også gør det selv-arbejdet op som et tema. ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed publicerede frem til 2003 data 
for omfanget af gør det selv-arbejde i Danmark, og siden da er der 
gennemført dataindsamling i 2004, 2005 og 2007. Særligt til bo-
gen her er der desuden gennemført en dataindsamling i januar 
2017, der spørger til adfærden gennem de seneste 12 måneder. Bo-
gens kapitel 14 kan på denne måde præsentere en samlet tidsserie, 
der strækker sig fra 1996 og frem til og med 2016.

Et helt nyt tema er den analyse, der lægges frem i kapitel 12. De, 
der arbejder sort, bryder som bekendt landets skattelovgivning, og 
i kapitlet præsenteres for første gang i Danmark en analyse af, om 
de sortarbejdende så også har en overrepræsentation i forhold til 
andre lovbrud. Er det et særligt segment af arbejdsstyrken med en 
mere marginaliseret adfærd, der træder i karakter som aktive på 
det sorte arbejdsmarked?

Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde 
er skrevet af en forfattergruppe bestående af de centralt placerede 
forskere på feltet: cand.scient.soc. og ph.d. Lars Højsgaard Ander-
sen, cand.polit. Kristian Hedeager Bentsen, cand.scient.soc. Ca-
milla Hvidtfeldt og cand.polit. og ph.d. Peer Ebbesen Skov i sam-
arbejde med cand.mag. Bent Jensen og undertegnede. Stud.polit. 
Lise Lam Hansen fra forskningsenheden har ydet professionel 
forskningsassistance, og hun har skrevet bogens appendiks med 
bortfaldsanalysen og desuden bidraget med udarbejdelse af de fle-
ste af bogens figurer.

Ud over de nævnte personer vil jeg takke chefkonsulent i Skat-
teministeriet, cand.polit. Søren Pedersen og cand.polit. Claus Lar-
sen for kompetente faglige kommentarer til manus. Begge har en 
fortid i forskningsenheden med speciale i analyser af netop sort 
arbejde, hvilket også turde fremgå af litteraturoversigten bagest i 
bogen, hvor de to økonomer er rigt repræsenterede.

Og så var bogen af indlysende grunde aldrig blevet skrevet, 
hvis det ikke havde været for de ca. 43.000 danskere, der stillede 
op til interview, da de blev kontaktet af Danmarks Statistik. Som 
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forskere kan vi aldrig overvurdere betydningen af denne beredvil-
lighed til at svare på vores spørgeskemaer, og vi vil samtidig rette 
en tak til Danmarks Statistiks interviewere og medarbejdere i DST 
Survey, herunder særligt Martine Friisenbach og kontorchef Peter 
Linde, samt Susanne Bang Vind fra DST Forskningsservice.

Endelig vil jeg takke ROCKWOOL Fonden med dens bestyrel-
sesformand Lars Nørby Johansen og direktør Elin Schmidt for en 
altid stor og usvækket interesse for enhedens analyser og publice-
ringer – også ved tilblivelsen af denne bog.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
København, maj 2017

Jan Rose Skaksen
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1. Skatter i velfærdssamfundet

1.1. Indledning
Den danske velfærdsstat bygger på et princip om lige adgang til 
børnepasning, skoler, uddannelse og sundhedsydelser. Dertil 
kom mer et forsikringsprincip, der garanterer, at personer, der i 
kortere eller længere tid er ude af stand til at forsørge sig selv, bli-
ver forsørget af det offentlige. Disse udgifter skaber behov for et 
stort provenu, der skal frembringes ved beskatning.

Der er grundlæggende to formål med beskatning. Det første 
er at skaffe et provenu til finansiering af de offentlige udgifter. 
Det andet er at regulere en adfærd, der uden beskatning anses for 
uhensigtsmæssig. Det sidste kan fx være i forhold til forurening 
eller sundhed. Der er således afgifter på brug af energi, der skal 
bidrage til at mindske forureningen, og der er afgifter på tobak, 
alkohol og sukker med det formål at fremme sundheden. Dertil 
kommer, at niveauet af beskatningen kan anvendes til at stimulere 
eller begrænse aktiviteten, når det skønnes nødvendigt af hensyn 
til de økonomiske konjunkturer.

At skaffe et skatteprovenu giver dog typisk anledning til et så-
kaldt forvridningstab. Ved dette forstås, at beskatningen giver an-
ledning til et tab af nytte og/eller produktion for samfundet som 
helhed.

Forvridningstabet varierer mellem de forskellige skattetyper. 
Et forvridningstab, der har været stor fokus på i de senere år, er, 
at beskæftigelsen kan holdes nede som følge af en høj beskatning. 
Konsekvensen af en lav beskæftigelse er, at produktionen målt ved 
fx BNP bliver lavere, end den ellers ville have været. Med andre 
ord: Beskatningen kan betyde, at danskerne materielt set er fattige-
re, end de ellers ville have været. Det har således været en klar mål-
sætning ved de seneste skattereformer at øge beskæftigelsen – dvs. 
mindske forvridningstabet som følge af et for lavt arbejdsudbud.

Beskatning kan påvirke beskæftigelsen og dermed produkti-
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onen på flere måder. Det kan påvirke det antal timer, en person 
ønsker at arbejde om ugen;1 det kan påvirke tilskyndelsen til at 
arbejde i Danmark frem for andre lande;2 det kan påvirke tilskyn-
delsen til at tage en uddannelse;3 det kan påvirke produktiviteten 
gennem tilskyndelsen til at skifte til et job, hvor ens løn er højere;4 
og endelig kan det påvirke tilskyndelsen til at undgå, at der betales 
skat på det arbejde, der udføres. Det sidste kan fx ske ved sort ar-
bejde eller gør det selv-arbejde.5

Sort arbejde og gør det selv-arbejde har det til fælles, at det er 
aktiviteter, der udføres uden for det normale arbejdsmarked, og det 
arbejde, der udføres, beskattes ikke. En væsentlig forskel på de to er, 
at sort arbejde er ulovligt, mens gør det selv-arbejde er fuld lovligt.

I denne bog er der fokus på sort arbejde, men der vil også bli-
ve set på gør det selv-arbejde. Kapitlet her vil beskæftige sig med 
sammenhængen mellem skatter og sort arbejde samt gør det selv-
arbejde. I afsnit 1.2. diskuteres sammenhængen mellem skatter, 
arbejdsudbud, sort arbejde og gør det selv-arbejde. I afsnit 1.3. 
ses der på udviklingen i skatter og overførselsindkomster, der kan 
have betydning for omfanget af sort arbejde og gør det selv-arbej-
de, og i afsnit 1.4. er der afsluttende bemærkninger.

1.2. Forvridningstab ved skatter og sammenhæng 
med sort arbejde og gør det selv-arbejde
Skatter er generelt set forvridende. For arbejdsindkomstskatters 
vedkommende opstår forvridningen især i forhold til, hvor meget 
folk ønsker at arbejde. Dette forvridningstab spiller sammen med 
deltagelsen i sort arbejde og gør det selv-arbejde.

I dette afsnit illustreres denne sammenhæng ved hjælp af et 
tænkt eksempel. Der tages udgangspunkt i en opdigtet person, 
som kunne være Jens. Nedenfor ses der på tre forskellige situatio-
ner for Jens. I første tilfælde kan han kun arbejde hvidt. I det andet 

1. Se Kleven og Schultz (2014).
2. Se Kleven m.fl. (2014).
3. Se Bovenberg og Jacobs (2005) samt Landersø og Heckman (2016).
4. Se Kreiner m.fl. (2015).
5. Se Schneider (2012).
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tilfælde kan han arbejde hvidt eller sort, og i det tredje tilfælde har 
han også mulighed for at lave gør det selv-arbejde.

1.2.1. Hvis kun hvidt arbejde er muligt
Det antages, at Jens kan arbejde til en timeløn på 200 kr. Som ud-
gangspunkt antages det også, at han til denne timeløn har mulig-
hed for at arbejde, præcist det antal timer, han ønsker. Så lang tid 
Jens tillægger fritid en mindre værdi end 200 kr. pr. time, ønsker 
han at arbejde mere. Dvs. hvis Jens i forvejen arbejder 20 timer om 
ugen, og hvis han ved dette niveau af arbejde kun tillægger fritid 
en værdi på 100 kr., vil han ønske at arbejde flere timer.

En rimelig antagelse er, at værdien af en times fritid er højere, 
jo mindre fritid man har i forvejen. Hvis Jens øger sit arbejde til 
40 timer, tillægger han en times fritid en højere værdi end ved 20 
timers arbejde. I dette eksempel antages det, at ved 40 timers ar-
bejde er værdien af en times fritid vokset til præcis 200 kr. Dermed 
er værdien af en times fritid lig med værdien af en times arbejde. 
Derfor ønsker Jens hverken at arbejde færre eller flere timer, og de 
40 timer er dermed det antal timer, Jens vælger at arbejde.

Nu lægges der en skat på Jens’ indkomst på 50 procent. Det be-
tyder, at Jens kun får 100 kr. til sig selv pr. time, han arbejder. Vær-
dien af fritid skal dermed sammenlignes med 100 kr. pr. time og 
ikke 200 kr. som i tilfældet uden skat. En mulighed er nu, at Jens 
som følge af beskatningen vælger at arbejde mindre end de 40 ti-
mer. Dette giver anledning til et forvridningstab. Værdien af en 
times arbejde er fortsat 200 kr. De 100 kr. betales blot til det of-
fentlige i skatter. Dvs. selvom den samfundsmæssige værdi af Jens’ 
arbejde er 200 kr. pr. time, så vælger Jens sin fritid efter, at værdien 
af en times arbejde for ham kun er 100 kr.

I den offentlige debat er der stor fokus på, hvorvidt en skatte-
ændring vil øge eller mindske ønsket om at arbejde. Teoretisk set 
kan man ikke være sikker på, hvordan folk reagerer. Det skyldes, 
at værdien af fritid påvirkes af, hvor rige vi er. Hvis vi bliver rigere 
– og dermed har bedre råd til mad, bolig mv. – vil vi typisk tillæg-
ge fritid en højere værdi.

Denne sammenhæng mellem værdi af fritid og indkomst kan 
være så stærk, at en person vælger at arbejde mere, når skatten 
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vokser. I ovenstående eksempel kan beskatningen betyde, at Jens 
bliver så meget fattigere, at værdien af fritid falder så meget, at han 
vælger at arbejde mere ved 50 procent skat end uden skat. Selvom 
Jens skulle vælge at arbejde mere som følge af beskatning, vil der 
dog fortsat være et forvridningstab, da værdien af fritid er lavere 
end den samfundsmæssige værdi af en arbejdstime.

Da man teoretisk set ikke kan afgøre, om folk vil arbejde mere 
eller mindre ved en højere skat, må man sætte sin lid til empiriske 
analyser. Empiriske analyser for Danmark peger i retning af, at 
folk vil arbejde mindre, hvis skatten på den sidst tjente krone vok-
ser.6 For eksemplets skyld antages det, at ved en arbejdstid på 35 
timer er værdien af Jens’ fritid lig med efterskatlønnen på 100 kr. i 
timen. Dvs. i eksemplet vælger Jens at arbejde 5 timer mindre om 
ugen som følge af, at han beskattes af sin indkomst.

Det ovenstående er et tænkt eksempel, og forholdene er i den 
virkelige verden mere komplicerede. Der kan fx være begrænsnin-
ger, der gør, at ikke alle har mulighed for præcist at arbejde det an-
tal timer, de måtte ønske. I mange tilfælde vil der dog være en vis 
fleksibilitet i form af deltid, overarbejde og ekstra job.

I den virkelige verden vil der for mange også være den begræns-
ning, at man skal arbejde en vis minimumstid for at få et arbejde. 
Beskatning kan derved påvirke tilskyndelsen til i det hele taget at 
være på arbejdsmarkedet. Hvis man fx skal arbejde mindst 25 ti-
mer om ugen, vil Jens i eksemplet her skulle afgøre, om han i det 
hele taget ønsker at være på arbejdsmarkedet. Hvis han arbejder 
25 timer, vil han i tilfældet uden skat få 5.000 kr. om ugen, mens 
han i tilfældet med 50 procent skat kun vil få 2.500 kr. om ugen. 
Hvis fritidsværdien af de 25 timer er højere end 2.500 kr., men 
mindre end 5.000 kr., vil Jens uden beskatning vælge at være på 
arbejdsmarkedet, mens han i tilfældet med beskatning vil stå uden 
for arbejdsmarkedet.

Dette er igen en forvridning ved beskatning, der giver et sam-
fundsmæssigt tab. De 25 timers arbejde er fortsat 5.000 kr. værd 
for samfundet som helhed – det offentlige tager blot 2.500 kr. Jens 
baserer dog sit valg på basis af, at arbejdet for ham kun er 2.500 kr. 
værd.

6. Se fx Kleven og Schultz (2014). 
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Det er oplagt, at det ikke kun er skatter, der kan give en for 
samfundet uhensigtsmæssig beslutning i forhold til arbejdsudbud. 
Hvis Jens har mulighed for at få en overførselsindkomst fra det of-
fentlige, hvis han ikke arbejder, giver det en yderligere tilskyndelse 
til at fravælge arbejde. Hvis Jens fx får 1.000 kr. om ugen, hvis han 
ikke arbejder, og han skal arbejde minimum 25 timer for at være 
på arbejdsmarkedet, vil Jens vælge ikke at arbejde, hvis fritidsvær-
dien af de 25 timer er over 1.500 kr. Det skyldes, at overførselsind-
komst og værdien af fritid uden arbejde dermed vil overstige de 
2.500 kr., Jens får i løn ved at tage et arbejde.

Konklusionen på det ovenstående er, at beskatning giver et for-
vridningstab ved, at fritid relativt set bliver mere værd.

Man kan teoretisk set ikke være sikker på, om det giver en til-
skyndelse til at arbejde mere eller mindre. Der er dog empirisk be-
læg for, at i Danmark giver en højere skat på den sidst tjente krone 
en tilskyndelse til at arbejde mindre. Det samme gælder overfør-
selsindkomster – højere overførselsindkomster mindsker gevin-
sten ved og dermed tilskyndelsen til at arbejde.7

1.2.2. Når sort arbejde er en mulighed
Ved skattesnyd forstås lovlige økonomiske aktiviteter, der burde 
beskattes, men som ulovligt ikke bliver det.

Sort arbejde er skattesnyd, hvor både køber og sælger af en ser-
viceydelse er vidende om, at skatten ikke bliver betalt.

For at illustrere betydningen af sort arbejde giver vi nu i vores 
eksempel Jens mulighed for at udføre sort arbejde. Og for enkel-
heds skyld antages det, at den sorte løn er den samme som den 
hvide løn, men med den forskel, at der ikke betales skat af den sor-
te løn. Jens vil således kunne tjene 200 kr. i timen sort. I tilfældet 
med beskatning, men uden sort arbejde, er timelønnen efter skat 
fortsat 100 kr. Når Jens vælger at arbejde 35 timer om ugen hvidt, 
vil værdien af en times fritid som argumenteret ovenfor også være 
100 kr., når Jens ikke arbejder sort. Værdien af fritid er 100 kr., 
mens den sorte timeløn er 200 kr. i timen, og der vil dermed være 

7. I Hansen og Schultz-Nielsen (2015) er der fx beregninger på, hvordan overfør-
selsindkomster mindsker gevinsten ved arbejde for forskellige familietyper.
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en stærk tilskyndelse til at påtage sig sort arbejde.
En gevinst ved sort arbejde skal naturligvis sammenholdes 

med risikoen for at blive opdaget og dermed betale en bøde. Hvis 
Jens påtager sig sort arbejde, vil der være to vigtige konsekvenser. 
På den ene side vil Jens vælge at arbejde flere timer end de 35, hvis 
ikke risikoen og en eventuel bøde ved at blive opdaget er for stor. 
Det skyldes, at for Jens er værdien af fritid ved 35 timers arbejde 
mindre end den sorte timeløn på 200 kr. Dvs. det sorte arbejde vil 
således være med til at sikre, at der udføres arbejde, der, som følge 
af beskatning, ellers ikke ville være udført. Det betyder langtfra, at 
det er acceptabelt set fra samfundets side, da det også er et moralsk 
spørgsmål.

Men en anden og for samfundet måske endnu mere alvor-
lig konsekvens vil være, at Jens også vil vælge at arbejde mindre 
hvidt. Det skyldes, at når Jens begynder at arbejde sort, så får han 
mindre fritid. Dermed vil der være en tendens til, at værdien af 
fritid vokser over de 100 kr. pr. time, som er efterskatlønnen ved 
hvidt arbejde. Han får dermed en tilskyndelse til at arbejde min-
dre hvidt, indtil værdien af fritid igen er kommet ned på 100 kr. i 
timen. Dvs. ud over det moralske problem ved, at der er arbejde, 
der ikke beskattes, vil det sorte arbejde også give anledning til et 
tab af skatteprovenu for samfundet ved indkomstbeskatning.

Hvis man som minimum skal arbejde 25 timer hvidt, hvis man 
vil være på arbejdsmarkedet, vil muligheden for sort arbejde gøre 
det endnu mere attraktivt ikke at arbejde hvidt. Tilsvarende vil 
en overførselsindkomst i tilfælde af, at Jens ikke arbejder, gøre det 
endnu mere sandsynligt, at Jens vælger formelt set at stå uden for 
arbejdsmarkedet og eventuelt i stedet arbejde sort.

Konklusionen på dette afsnit er, at skatter på arbejdsindkomst 
og overførselsindkomster giver en tilskyndelse til sort arbejde. Det 
sorte arbejde mindsker fritiden, men det mindsker også den tid, 
der anvendes på at arbejde hvidt. Dermed bidrager sort arbejde til, 
at skatteprovenuet mindskes, og udgifterne til overførselsindkom-
ster øges. Der kan dog også være afledte positive provenueffekter 
som følge af, at der foregår produktion, som ellers ikke ville finde 
sted.
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1.2.3. Når gør det selv-arbejde er en mulighed
Gør det selv-arbejde er en anden mulighed for at undgå beskat-
ning af hvidt arbejde. Ved gør det selv-arbejde forstås arbejde, der 
udføres af og for en selv. For at adskille det fra almindelige fritids-
aktiviteter som fx madlavning og samvær med børn vil det typisk 
kun være større forbedringer ved bolig eller lignende, der henreg-
nes som egentlig gør det selv-arbejde.8 Dvs. arbejde, der typisk vil 
købes hvidt eller eventuelt sort, hvis man ikke brugte noget af ens 
egen fritid og lavede det som gør det selv- arbejde. Ligesom beskat-
ning kan føre til, at der udføres mere sort arbejde, kan det også 
føre til, at der udføres mere gør det selv-arbejde.

I ovenstående eksempel, hvor der ikke er mulighed for sort 
arbejde, skal Jens sammenligne værdien af at afgive fritid i for-
bindelse med gør det selv-arbejde med omkostningen ved at købe 
ydelser af fx en tømrer eller murer. Værdien af en times fritid vil 
i mange tilfælde være langt under prisen på en time leveret af en 
håndværker. Der skal dog her korrigeres for, at Jens i aktiviteter, 
han ikke er uddannet til, formodentlig vil have en produktivitet, 
der ligger under professionelle håndværkeres. Dvs. Jens ville for-
modentlig skulle anvende mere end en time på et arbejde, som en 
håndværker kan udføre på en time.

I ovenstående eksempel betyder beskatning, at Jens kun vælger 
at arbejde hvidt, indtil værdien af fritid er 100 kr., hvilket er lavere 
end i tilfældet, hvor Jens ikke betaler skat. Det betyder, at beskat-
ning gør det mere attraktivt at udføre gør det selv-arbejde, ligesom 
det gjorde det mere attraktivt at udføre sort arbejde.

I det hele taget er skatters og overførselsindkomsters betydning 
for gør det selv-arbejde helt på linje med deres betydning for sort 
arbejde. Det betyder også, at muligheden for gør det selv-arbejde 
både reducerer Jens’ fritid og den tid, han vælger at arbejde hvidt. 
Specielt det sidste giver anledning til et tab for samfundet. For det 
første falder skatteprovenuet, og for det andet er Jens’ produkti-
vitet ved gør det selv-arbejde formodentlig lavere end hans pro-
duktivitet i sit normale job. Et illustrativt eksempel kunne være, at 
Jens var overlæge med speciale inden for kirurgi. Det er her meget 
sandsynligt, at Jens’ produktivitet er højere som kirurg end som 

8. Se fx Brodersen (2003) samt kapitel 14 i bogen her.
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tømrer i eget hjem.
Konklusionen er, at skatter på arbejdsindkomst samt overfør-

selsindkomster giver en klar tilskyndelse til gør det selv-arbejde. 
Gør det selv-arbejde mindsker fritiden, men ligesom sort arbejde 
mindsker det også den tid, der anvendes på hvidt arbejde. Det be-
tyder, at gør det selv-arbejde også har som konsekvens, at produk-
tiviteten i samfundet falder, skatteprovenuet mindskes, og udgif-
terne til overførselsindkomster øges.

1.2.4. Andre skatters betydning
I vores eksempel har der været fokus på, hvordan arbejdsind-
komstbeskatning og overførselsindkomster kan påvirke tilskyn-
delsen til sort arbejde og gør det selv-arbejde.

Andre skatter og afgifter kan også påvirke tilskyndelsen, og det 
gælder i særdeleshed moms. Både i tilfælde af sort arbejde og gør 
det selv-arbejde spares momsen på det udførte arbejde. Den spa-
rede moms kan derved bidrage til en højere efterspørgsel efter sort 
arbejde ved, at de, der køber sort arbejde, sparer penge. Tilsvaren-
de kan det bidrage til at øge udbuddet ved, at de, der sælger sort 
arbejde, alt andet lige kan opnå en højere løn.

1.3. Udviklingen i skatterne og deres 
sammensætning
Finansieringen af velfærdsstaten giver behov for et skatteprovenu, 
og som diskuteret ovenfor kan beskatningen have en afgørende 
betydning for, hvor meget sort arbejde og gør det selv-arbejde der 
udføres. Tilsvarende kan mulighederne for at opnå overførsels-
indkomster have en betydning. I dette afsnit ses der på de seneste 
års udvikling i centrale skattemål for Danmark, og der sammen-
lignes med udviklingen i sammenlignelige lande.

Den overordnede størrelse af skatteprovenuet måles typisk i 
forhold til BNP og betegnes ofte som skattetrykket. I figur 1.1. er 
det illustreret, hvordan skattetrykket har udviklet sig i Danmark 
og sammenlignelige lande siden år 2000.

Målet for skattetryk er ret følsomt over for indretning af skat-
tesystem og indkomstoverførselssystem. Dette gør det vanskeligt 
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Figur 1.1. Skattetryk i Danmark og sammenlignelige lande, 2000-2014
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Kilde: OECD. Stat.

reelt at sammenligne skattetryk i forskellige lande.
Det er dog klart, at Danmark har et højt skattetryk i forhold til 

andre lande. Sveriges skattetryk har traditionelt været på niveau 
med det danske. Men i de senere år har det danske skattetryk væ-
ret klart højest. Det skal dog nævnes, at det danske skattetryk er 
særlig højt i 2014 på grund af høje ekstraordinære provenuer som 
følge af omlægning af kapitalpensionbeskatningen. I 2015 er skat-
tetrykket således på niveau med 2013.

Indkomstskatter er som udgangspunkt de mest forvridende i 
forhold til beslutningen om, hvor meget den enkelte ønsker at ar-
bejde. I figur 1.2. er det vist, hvordan udviklingen har været i ind-
komstskatternes andel af de samlede skatter.

I Danmark er det godt halvdelen af skatterne, der er indkomst-
skatter, og selvom der over tiden er en vis variation, er der ikke en 
klar tendens til, at dette niveau ændres. Det ses også, at det er et 
middelniveau i forhold til de øvrige lande i figuren. I figuren er 
sociale bidrag betalt af arbejdsgiveren medregnet som indkomst-
skatter. Sociale bidrag er skatter, der i princippet er øremærket for-
skellige sociale ordninger som sygeforsikring, arbejdsløshedsfor-
sikring og pension.
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Hvis man ikke medregner disse sociale bidrag betalt af arbejds-
giver, ligger Danmark klart i toppen. Det skyldes, at de fleste andre 
lande gør langt mere brug af disse sociale bidrag end Danmark. I 
forhold til hvordan det påvirker tilskyndelsen til at arbejde, bør 
der dog ikke være stor forskel på, om skatterne betales af den an-
satte selv eller af arbejdsgiveren, som tilfældet er med de sociale 
bidrag. Derfor er det mest korrekt at medregne de sociale bidrag.

I forhold til tilskyndelsen til at arbejde en ekstra time hvidt er 
det afgørende, hvad skatten er på den sidst tjente krone – dvs. den 
såkaldte marginalskat. I Danmark, som i mange andre lande, er 
skattesystemet progressivt – dvs. marginalskatten er voksende 
med indkomsten.

I figur 1.3. er det vist, hvordan marginalskatten har udviklet 
sig i Danmark og sammenlignelige lande for tre niveauer af ind-
komster, en relativ lav indkomst, defineret som 67 procent af den 
gennemsnitlige indkomst, en gennemsnitlig indkomst og en rela-
tiv høj indkomst på 167 procent af den gennemsnitlige indkomst.

Det ses, at i forhold til den gruppe af lande, der sammenlig-

Figur 1.2. Indkomstskatters andel af skatter i Danmark og sammenlignelige 
lande, 2000-2014
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Figur 1.3a. Marginalskat ved indkomst på 67 % af den nationale gennemsnits-
i ndkomst, 2000-2015
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Figur 1.3b. Marginalskat ved national gennemsnitsindkomst, 2000-2015
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nes med, er marginalskatten på middelniveau for lavindkomstfa-
milier i Danmark. Til gengæld er den forholdsvis høj for højind-
komstfamilier. Dette mønster har Danmark til fælles med Sverige. 
Det ses dog, at marginalskatten for de højeste indkomster er faldet 
markant i Danmark mellem 2009 og 2010. Før 2010 lå Danmark 
således over Sverige i beskatning af de høje indkomster – fra 2010 
og fremefter ligger Sverige højest.

For lavindkomster samt for middelindkomster er der både i 
Danmark og i de øvrige lande en generel tendens til, at marginal-
skatterne har været faldende. Undtagelsen er Storbritannien, som 
har meget stabile marginalskatter.

1.4. Afsluttende bemærkninger
Skatter er helt afgørende for finansieringen af velfærdsstaten, men 
skatter forvrider også beslutningen om, hvor meget den enkelte 
ønsker at arbejde – og det giver en tilskyndelse til at udføre sort 

Figur 1.3c. Marginalskat på indkomst på 167 % af den nationale gennemsnits-
indkomst, 2000-2015
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Kilde: OECD. Stat
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arbejde og gør det selv-arbejde.
Skattetrykket i Danmark har i lange perioder været forholdsvis 

konstant. I forhold til forvridningstabet og i særdeleshed tilskyn-
delsen til sort arbejde og gør det selv-arbejde er størrelsen af mar-
ginalskatterne dog formodentlig mere afgørende end selve skat-
tetrykket. Og hvad angår marginalskatterne, har de i de senere år 
været faldende. Dvs. skattesystemet har tilsyneladende ændret sig 
i retning af at give mindre tilskyndelse til sort arbejde og gør det 
selv-arbejde.

Denne tendens til lavere marginalskatter skyldes, at der i de se-
nere år netop har været stor fokus på de forvridninger, som især 
høje marginalskatter giver anledning til. Det har ført til en række 
reformer af beskatningen, og i kapitel 2 ses der på disse reformer.

1.5. Bogens videre gang
Kapitel 2 vil som nævnt give en oversigt over de seneste skattere-
former, der har nedbragt marginalskatten. Herefter følger to ka-
pitler med omtale af datagrundlag og metodiske forhold ved ana-
lysen af sort arbejde samt en redegørelse for mulighederne for at 
begrænse omfanget af sort arbejde. Derpå følger i otte kapitler den 
empiriske afdækning af forskellige aspekter af sort arbejde: om-
fanget i dag, lønstrukturen på det sorte arbejdsmarked, de lange 
linjer i udviklingen af sort arbejde i Danmark, en profil af, hvem 
der arbejder og køber sort, den geografiske spredning i aktiviteten, 
ligesom det analyseres, om de, der arbejder mest sort, også er over-
repræsenteret i kriminalitetsstatistikken.

Kapitel 13 diskuterer efter den empiriske gennemgang af fæno-
menet betydningen af sort arbejde for samfundet. Kapitel 14 af-
dækker derpå omfanget af gør det selv-arbejde, idet forskningsen-
heden efter en længere publiceringspause vender tilbage til dette 
emne med det sigte at få et billede af det samlede præsterede ar-
bejde uden for det formelle ”hvide” arbejdsmarked. Dette samlede 
arbejdsomfang afspejler således bl.a. skatternes forvridende effekt 
på befolkningens beslutning om at arbejde på det formelle og be-
skattede arbejdsmarked.

Kapitel 15 sammenfatter og perspektiverer bogens øvrige ka-
pitler.
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2. Oversigt over de seneste 
skattereformer

2.1. Indledning
Det fremgik af kapitel 1, at helt centralt for beslutningen om at 
arbejde sort står den økonomiske gevinst, da forskellen på at ar-
bejde hvidt og sort i sidste ende er, at man ved sort arbejde und-
går at betale skat af sin indkomst. Men at undlade at betale skat er 
ikke omkostningsfrit, da man risikerer en bøde, hvis skattesnydet 
opdages. Der kan dog også være omkostninger ved at indberette 
indkomst til SKAT i form af tid og kræfter anvendt på at sætte sig 
ind i reglerne.

I den klassiske økonomiske model, som beskriver skattesnyd 
og sort arbejde,9 afgøres beslutningen om at arbejde sort af en af-
vejning mellem den forventede gevinst og de omkostninger, der er 
ved at arbejde sort.

Vi skitserede denne model i kapitel 1, hvor Jens skulle betale 
50 procent af hele sin indkomst, og skattesatsen dermed var på 
samme niveau, uanset hvor høj Jens’ indkomst var. Skattesystemet 
i Danmark er dog indrettet således, at de personlige indkomster 
er beskattet progressivt. For et progressivt skattesystem gælder, at 
skatteprocenten stiger, når indkomsten stiger. Det har betydning 
for hver skatteyders marginalskat – altså hvor høj skat man betaler 
af den sidst tjente krone. Marginalskatten for personer med ind-
komster over en bestemt beløbsgrænse er derfor højere end mar-
ginalskatten for personer, som har en indkomst under grænsen.

Hvis man ser på beslutningen om at arbejde sort som en mulig-
hed for at tjene ekstra ud over sit almindelige arbejde, er det netop 
den marginale skat, man bør forholde sig til, da det er den skat, 
man betaler af fortjenesten på en times ekstra arbejde. I dette ka-
pitel præsenteres derfor et overblik over de seneste skattereformer 

9. Allingham og  Sandmo (1972).
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og udviklingen i de marginale skattesatser, som blandt andet har 
haft til formål at påvirke graden af sort arbejde eller gør det selv-
arbejde. Vi opsummerer også de forskellige runder af indførsler og 
afskaffelser af BoligJobordningen, en type selektiv skattelettelse, 
som blandt andet har haft til formål at begrænse sort arbejde og 
gør det selv-arbejde.

Det kan for de fleste være vanskeligt at kende alle regler og fra-
dragsmuligheder i det danske skattesystem. At man skal sætte sig 
ind i de ofte vanskelige regler, kan ses som en omkostning, der 
falder oven i den skat, man skal betale af sin indkomst. Tilstede-
værelsen af sådan en omkostning kan også spille ind på tilbøjelig-
heden til at arbejde sort. Derfor diskuterer vi til sidst i kapitlet de 
omkostninger, der er forbundet med at sætte sig ind i et ofte ind-
viklet skattesystem for korrekt at kunne indberette sin indkomst.

2.2. Personbeskatning i Danmark
Ifølge Skatteministeriets beregninger bærer personskatterne godt 
halvdelen af det samlede skattetryk.10 Som dette kapitel blandt an-
det vil vise, er der sket en ændring i, hvem der bærer byrden af de 
samlede personskatter. Marginalskatterne på arbejdsindkomst er 
over de seneste år blevet sænket for alle, men faldet for personer i 
toppen af indkomstfordelingen har været større end for personer i 
bunden. Det ser vi nærmere på i dette kapitel, som kort redegør for 
indretningen af de danske personskatter og opsummerer de sene-
ste års skattereformer.

Det følgende afsnit beskriver de skattereformer, som er blevet 
indført siden 2010 med Forårspakke 2.0, men først dannes et kort 
overblik over udviklingen i de marginale skatteprocenter i perio-
den op til da.11

Indtil 2010 har den højeste marginalskat, som vi også refere-
rer til som topskatten, varieret meget. Marginalskatten, inklusive 
arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat, som personer med de høje-

10. http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/skattetrykket-i-
danmark-2011-2017.
11. Fordi kommuneskatter og kirkeskatter bestemmes lokalt, vil de marginale 
skattesatser variere fra kommune til kommune. De skattesatser, som præsenteres 
i dette kapitel, er derfor givet for en gennemsnitskommune.
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ste indkomster betalte i en gennemsnitskommune, lå i årene op 
til 1987 på 73 procent, hvor den faldt til 68 procent for igen at fal-
de ved en skattereform i 1993. Derefter lå den højeste marginal-
beskatning på et konstant niveau omkring 62-63 procent frem til 
2010. Marginalskatterne for personer, der kun betalte bundskat, lå 
i en gennemsnitskommune relativt stabilt på mellem 42 og 44 pro-
cent i årene op til 2010.

Indtil 2010 indeholdt personbeskatningen også en såkaldt mel-
lemskat, og personbeskatningen havde dermed to progressions-
grænser. I 2010 blev mellemskatten dog afskaffet, så man siden da 
enten kun har betalt bundskat eller bund- plus topskat af den sidst 
tjente krone.

Det er ikke kun den marginale skatteprocent, som kan variere, 
men også den såkaldte topskattegrænse – altså grænsen for, hvor 

Boks 2.1. Oversigt over de seneste skattereformer

Følgende er fra Skatteministeriets hjemmeside:

Forårspakke 2.0 (2009/2010)
Nedsættelse af bundskat og aktieindkomstskat, ophævelse af 
mellemskatten, nedsættelse af skatteloft, forhøjelse af topskat-
teloft og bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst, grøn 
check, multimedieskat, reduktion af rentefradraget over 8 år, 
kompensationsordninger, loft over fradrag for ratepensioner 
og rejseudgifter, nulregulering af beløbsgrænser.

Genopretningspakken (2010)
Nulregulering af beløbsgrænser 2011-2013, udskydelse af for-
højelse af topskattegrænse fra 2011 til 2014, loft over fradrag 
for fagforeningskontingent, loft over børnechecken.

Skattereform 2012
Højere beskæftigelsesfradrag, ekstra beskæftigelsesfradrag til 
enlige forsørgere, højere topskattegrænse, reduktion af over-
førselsindkomster, ophævelse af fradrag for kapitalpensioner.

Kilde: http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereformer-og-skatteomlaeg-
ninger-siden-1987.
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høj indkomst man skal have, før man skal betale topskat af den 
sidst tjente krone. Gennem de seneste års skattereformer er top-
skattegrænsen blevet ændret relativt meget, og i det følgende be-
skriver vi den seneste udvikling i denne, samt hvordan forskellige 
skattereformer har ændret ved de marginale skatter.

2.3. Skattereformer siden 2010
Skattereformer er relativt hyppige og indeholder ofte mange for-
skellige ændringer, som både kan ramme bredt eller et mere smalt 
segment af befolkningen. For ikke at gå for meget i detaljer med 
alle småændringer i hver reform fokuserer vi i stedet på de æn-
dringer, som har størst sandsynlighed for at have betydning for de 
fleste personers beslutninger om at arbejde sort eller lave gør det 
selv-arbejde. Vi behandler derfor primært de almindelige skatte-
satser og beløbsgrænser. Siden indgangen til 2010 har der været 
tre større skattereformer, som kort opsummeres her. Mens vi fo-
kuserer på ændringer i marginalskatterne, giver Boks 2.1. et mere 
detaljeret billede af indholdet af de seneste store skattereformer.

Figur 2.1. viser udviklingen i skattesystemets to marginalskat-

Figur 2.1. Udviklingen i marginale skattesatser og beløbsgrænsen for topskat, 
2008-2017
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tesatser og progressionsgrænsen, som altså svarer til den skat-
tepligtige indkomst, man skal opnå, før man begynder at betale 
topskat af hver krone, man tjener ud over dette beløb. Marginal-
skattesatsen i bunden blev i 2010 sænket til omkring 41 procent og 
har siden da gradvist nærmet sig de 40 procent. Det er altså ikke 
her, man finder de store omvæltninger i skattesystemet.

Derimod viser figur 2.1., at man fra skattereformen i 2010 først 
har sænket den højeste marginalskat og sidenhen i flere omgan-
ge øget topskattegrænsen. Med den såkaldte Forårspakke 2.0, som 
trådte i kraft i januar 2010, gennemførte man under den daværen-
de borgerlige regering en sænkning af den øverste marginalskatte-
sats. Her faldt skatten på den sidst tjente krone for topskatteydere 
fra 63 til 56 procent, når man medregner arbejdsmarkedsbidrag 
og kirkeskat i en gennemsnitskommune.12 Samtidig øgede man 
grænsen for, hvornår man skulle betale topskat, fra en årlig per-
sonlig indkomst på 347.200 til 389.900 kr.

Genopretningspakken fra 2010 sikrede en nulregulering af be-
løbsgrænsen for topskat, så den blev på ovenstående niveau for 
årene fra 2010 til 2012. Denne steg tidligere i takt med inflationen, 
og på den måde fungerede nulreguleringen som en skattestigning, 
som dog kun ramte personer, der oplevede en indkomststigning, 
som betød, at deres indkomst steg til et niveau over topskatte-
grænsen.

Skattereform 2012 havde til formål at øge væksten og beskæf-
tigelsen samt sikre, at man fik mere ud af at arbejde.13 Her blev 
topskattegrænsen i 2013 hævet til 421.000 kr., og man begyndte at 
indfase årlige stigninger frem mod år 2022. I 2016 var topskatte-
grænsen steget til 467.300 kr. for at ligge på 479.600 kr. i 2017.

Ufaglærte specialarbejdere havde i 2013 en skattepligtig ind-
komst på gennemsnitligt 219.107 kr., mens den samme for faglær-

12. Kilde: http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-
skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2017. Note: Det skrå skatteloft er ind-
beregnet i disse marginalskatter. Man kunne i 2009 ikke have en højere margi-
nalskat end 59 procent, og i 2010 faldt denne til 51,5 procent. Da dette skatteloft 
dog ikke gælder AM-bidrag og kirkeskatter, ender vi med de marginalskatter, 
der er præsenteret ovenfor.
13. Regeringen (2012). Aftale om skattereform, juni 2012.
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te håndværkere gennemsnitligt var 269.387 kr.14 Hvis man vil kor-
rigere for inflation til 2016-niveau, skal tallene ganges med 1,0131 
ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. I så fald er ind-
komsterne henholdsvis 221.977 kr. og 272.916 kr. Effekten i for-
hold til de to faggrupper af disse ændringer ved Skattereform 2012 
har altså for en stor dels vedkommende været fraværende.

Samlet har de tre skattereformer siden 2010 bevirket, at mar-
ginalskatten i toppen er faldet, og samtidig er topskattegrænsen 
blevet hævet over flere omgange. Marginalskatten i bunden er ikke 
ændret mærkbart.15 Vender vi tilbage til vores fiktive person Jens, 
der står over for et valg om at arbejde sort, vil han ud fra disse be-
tragtninger have størst sandsynlighed for at blive påvirket af de 
seneste skattereformer, hvis hans indkomst ligger over topskatte-
grænsen. Der er dog mange andre faktorer på spil ved valget om at 
arbejde sort, og det kan derfor være svært at sige meget om, hvor-
vidt skattereformerne har haft en reel effekt.

En enkelt analyse har undersøgt effekten af sænkningen i mar-
ginalskatten i 2010 på sort arbejde. Her fandt Leth-Petersen og 
Skov (2014), at sænkningen af marginalskatten ingen effekt havde 
på omfanget af sort arbejde. Samme studie finder, at skatteyderne 
ikke var tilstrækkeligt klar over, at deres marginalskat havde æn-
dret sig, hvilket kan være en af flere mulige forklaringer på resul-
tatet.

14. Beregningerne er lavet på baggrund af tal fra 2013, da det er seneste år, hvor 
data er tilgængelige for fagklassifikationer (den internationale DISCO08-klassi-
fikation). Kun heltidsbeskæftigede (novemberstatus i 2013 fra RAS) mellem 18 
og 66 år er inkluderet. Ufaglærte specialarbejdere er individer med højest fol-
keskole eller en gymnasial uddannelse, beskæftiget i DISCO08-hovedgrupper 4 
til 9. Faglærte håndværkere er faglærte individer beskæftiget i DISCO08-hoved-
gruppe 8 (håndværk). For at ekstremobservationer ikke skæv vrider estimaterne, 
er gennemsnit fundet efter den øverste og nederste 2,5 procent i fordelingen af 
samtlige skattepligtige indkomster for de to grupper er skåret fra. Skattepligtig 
indkomst er fundet i variablen qsplindk og inkluderer skattepligtig personlig 
indkomst og udgør den personlige indkomst, som beskattes normalt, reduceret 
med de relevante fradrag. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
15. Som vi så i kapitel 1, faldt marginalskatten for personer med gennemsnits-
indkomster i både 2008 og 2009, hvilket skyldes tilstedeværelsen af mellemskat-
ten. Dette kapitels fokus er dog på ændringer siden 2010.
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2.4. BoligJobordningen
En af tidens mest omdiskuterede selektive skattelettelser har været 
den såkaldte BoligJobordning, som i populær tale måske er bedre 
kendt som håndværkerfradraget. Dette fradrag er selektivt, fordi 
det kun kan bruges i forbindelse med udgifter til særlige typer op-
gaver, som udføres på ens egen bolig. I praksis er fradraget udfor-
met som et ligningsmæssigt fradrag og kan fradrages på samme 
måde.

Fradraget fungerede på den måde, at man ved at præsentere 
dokumentation for at have fået udført et stykke arbejde på forbed-
ringer i hjemmet kunne fradrage lønomkostningerne. Udgifter til 
materialer var dermed ikke omfattet af fradragsmuligheden. Til 
dette kan knyttes, at man dermed indirekte gav de virksomheder, 
der udførte arbejdet, et incitament til en omstrukturering af om-
kostningerne fra materialer til lønomkostninger.

Ordningen blev indført med det formål at øge efterspørgslen 
efter håndværks- og serviceydelser i hjemmet for at skabe vækst 
og øge beskæftigelsen, hvilket særligt var målrettet byggesekto-
ren. De forventede effekter af en sådan ordning kan være svære at 
fastslå, især da ordningen over flere gange kun har været indført 
midlertidigt. Det kan blandt andet betyde, at nogle blot vælger at 
fremskynde projekter, man ellers havde planlagt at få udført på et 
senere tidspunkt.

Et andet mål for indførslen af ordningen var, at det potentielt 
kunne nedbringe graden af sort arbejde og gør det selv-arbejde, 
da en stor andel af disse typer arbejde sker i brancher og for typer 
opgaver, som BoligJobordningen er målrettet. Det vil altså sige ar-
bejde og reparationer på egen bolig, som senere kapitler i denne 
bog også vil dokumentere, er hyppigt forekommende blandt både 
sort og gør det selv-arbejde. En analyse fra ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed evaluerede effekten af indførslen af BoligJob-
ordningen i 2011 på netop omfanget af sort arbejde.16 Her fandt 
man ingen tegn på, at de konkrete selektive skattelettelser, man 
indførte, udgjorde et effektivt redskab i bekæmpelsen af sort ar-
bejde.

Ordningen er blevet indført og afskaffet over flere omgange, og 

16. Leth-Petersen og Skov (2014).
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det følgende illustrerer, at vi har at gøre med en usikker og om-
skiftelig størrelse. Håndværkerfradraget indførtes første gang gæl-
dende for 2011-2013 som en forsøgsordning, men man afskaffede 
fradraget allerede ved udgangen af 2012. I juni 2013 genindførtes 
fradraget i forbindelse med Vækstplan DK gældende for hele ind-
komståret 2013 og 2014. Det betød, at det var muligt at benytte sig 
af fradraget, hvis man havde gemt kvitteringer for udført arbejde 
tidligere i 2013. Samtidig udvidede man ordningen, så den også 
gjaldt for lønudgifter i forbindelse med arbejde på fritidsboliger, 
hvor ordningen tidligere kun omfattede helårsboliger.

I Vækstpakke 2014 fjernede man ordningen, som dog senere 
blev genindført, gældende for perioden 2015-2017. Under denne 
ordning er det maksimale fradrag i forbindelse med serviceydelser 
og håndværksarbejde 15.000 kr. om året pr. person i husstanden, 
der er fyldt 18 år.

For 2016 og 2017 indførtes en ny grøn BoligJobordning gæl-
dende fra januar 2016. Under denne ordning kan man fradrage 
6.000 kr. pr. voksen person i husstanden om året for serviceydelser 
i hjemmet og 12.000 kr. pr. person om året for håndværksydelser 
med særligt grønt sigte. Samtidig fjernede man fradragsretten for 
visse ikke-grønne ydelser. Ordningen dækkede arbejde udført fra 
1. januar 2016, og det er stadig kun arbejdslønnen, man kan få fra-
drag for.

2.5. Yderligere omkostninger ved at betale skat
De skatter og fradrag på personlige indkomster, vi ovenfor har be-
skrevet, er kun en del af det samlede billede af de omkostninger, 
der rammer Jens fra vores eksempel i kapitel 1, når han skal betale 
sin skat.

Dertil kommer de omkostninger, som økonomer kalder com-
pliance-omkostninger. Begrebet dækker over omkostninger, som 
er forbundet med at overholde og forstå skattereglerne, samt selve 
betalingen af skatten. Betydningen af disse omkostninger kan vise 
sig at være betragtelige både for skattemyndighedernes mulighed 
for at inddrive skatter, og potentielt kan de også have betydning 
for omfanget af sort arbejde og gør det selv-arbejde.

For nogle personer vil compliance-omkostningerne være re-
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lativt lave. Det gælder fx for en lønmodtager med såkaldt tredje-
partsindberettet indkomst, hvor arbejdsgiveren informerer skat-
temyndighederne om lønindkomsten, og derefter beregnes den 
skattepligtige indkomst automatisk. Har den samme lønmodtager 
ingen andre indkomster eller vanskelige fradrag, er det altså rela-
tivt simpelt at indberette skatten korrekt og betale denne.

For andre personer kan compliance-omkostningerne være 
højere. Hvis man eksempelvis skal udfærdige et regnskab for sin 
selvstændige virksomhed eller beregne forskellige former for lig-
ningsmæssige fradrag, skal man både sætte sig ind i reglerne og 
bruge tid på at indberette skatten korrekt.

Et optimalt skattesystem skal tage højde for disse omkostnin-
ger, og det kan derfor ikke være optimalt med for mange og for 
indviklede skatteregler. De seneste års digitalisering og indførsel 
af tredjepartsindberetning har været et stort skridt i retningen af 
at nedbringe de omkostninger, der er forbundet med at beregne og 
betale skat, se også det følgende kapitel. Er omkostningerne høje, 
eller forventer man at kunne opnå betydelige besparelser ved bed-
re at kende til og udnytte skattesystemets regler og muligheder, vil 
det for nogle personer være optimalt at ansætte en revisor eller an-
dre skatterådgivere.

I forbindelse med sort arbejde kan compliance-omkostninger 
indgå i direkte forbindelse med beslutningen om at arbejde sort. 
Groft sagt kan man sige, at jo vanskeligere det er for skatteyderen 
at oplyse SKAT om indkomsten, desto større er sandsynligheden 
for at arbejde sort.

Da Jens normalt er lønmodtager, og det derfor er hans normale 
arbejdsgiver, som indberetter hele Jens’ indkomst, ved han ikke 
nød vendigvis, hvordan han indberetter en ekstra indkomst til 
SKAT, eksempelvis hvis han arbejder nogle timer for en ven.

Hvis Jens kun skal bruge ti minutter på at undersøge reglerne 
og indberette sin ekstraindkomst, er sandsynligheden for, at han 
gør det, større, end hvis han skal bruge to timer på det. Tager det 
derimod to timer, kan det være, at Jens synes det er for stor en 
omkostning, så han undlader at indberette indkomsten og aftaler 
med sin ven, at arbejdet skal udføres sort.
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2.6. Sammenfatning
Dette kapitel har med vægt på ændringer i marginalskatten og 
beløbsgrænsen for betaling af topskat gennemgået de seneste års 
skattereformer. Det fremgår, at marginalskatten for de højest løn-
nede er nedsat siden 2010.

Indtil 1987 havde de højeste indkomster i en gennemsnitskom-
mune således en marginalskat på 73, når arbejdsmarkedsbidrag 
og kirkeskat regnes med. Efter en skattereform, der blev indfaset i 
2010, faldt marginalskatten fra 63 til 56 procent på de højeste ind-
komster. Derimod er marginalskatten i bunden af indkomstforde-
lingen ikke blevet påvirket i nogen større udstrækning siden 2010.

For langt de fleste håndværkere og for stort set alle ufaglær-
te har ændringerne i marginalskatten ved de seneste nedsættelser 
dermed kun haft en beskeden effekt på beskatningen af den sidst 
tjente krone. Da det er beskatningen af den ekstra arbejdstime, der 
primært antages at påvirke beslutningen om at arbejde sort, må 
det derfor antages, at der kun har været en begrænset effekt af de 
seneste skattereformer på udbuddet af sort arbejde, idet bogen se-
nere vil vise, at det netop er den ufaglærte og håndværkeren, der 
har den største sandsynlighed for at arbejde sort.

Formålet med skattereformerne har dog heller ikke primært 
været at begrænse det sorte arbejde. Reformerne har i stedet sigtet 
mod at øge arbejdsudbuddet ved at begrænse forvridningseffekten 
af høje marginalskatter.
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3. Definition af sort arbejde – og lidt 
om, hvordan det undersøges

3.1. Indledning
Med internationalt set høje skatter på arbejdsindkomst har dan-
skerne fundet flere modeller for, hvordan de vil forholde sig over 
for skattevæsenet, se også den mere detaljerede fremstilling i ka-
pitel 1.

Nogle vælger at mindske deres arbejdsindsats ved at gå fra 
fuldtid til deltid, da værdien af mere ubeskattet fritid vurderes hø-
jere end værdien af det beskattede arbejde. Det kan også være, at 
mange siger nej tak til et bijob eller til overarbejde, fordi de skal 
betale en høj marginalskat.

Atter andre fravælger en karriere med en god, men også kræ-
vende stilling, idet de ved, at skattevæsenet tager en stor del af de 
sidst tjente kroner. Eller det kan være, at en lønmodtager siger nej 
tak til et ellers bedre lønnet job, hvis vedkommende skal pendle 
ekstra en halv time mellem hjem og arbejde. Gevinsten er alligevel 
så lille, at man måske ikke finder det umagen værd.

En strategi kan også være, at vi ønsker flere frynsegoder som 
firmabil, sygeforsikringer, aviser og andet, mod til gengæld at få 
lidt mindre i løn. Denne udvej er dog blevet mindre attraktiv, ef-
terhånden som politikerne har beskattet tidligere skattefri frynse-
goder. Og den er under alle omstændigheder mere nærliggende i 
den private end i den offentlige sektor, der i højere grad er præget 
af kollektive overenskomster og faste regler.

Endnu en mulighed er, som det også fremgik af kapitel 1, at 
man i stedet for at bruge flere timer på sit job bruger flere timer 
derhjemme på husholdningsarbejde og gør det selv-arbejde som fx 
opførelse af en carport eller opsætning af et nyt køkken.17

17. Omfanget af gør det selv-arbejdet er som tidligere omtalt blevet belyst af 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i en række undersøgelser omkring år-
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3.2. Direkte konfronteret med skatten: 
Den lovlige måde at nedbringe den på
Direkte stillet over for skatterne kan vi reagere vi på to måder: en 
lovlig og en ulovlig.

Den første – den lovlige – består i, at vi søger at udnytte mu-
lighederne i den gældende skattelovgivning. Man indkredser med 
andre ord så mange skattefradrag som muligt og anvender disse 
efter bedste evne for at nedbringe sin indkomstskat. Det vil så igen 
ofte sige, efter hvor langt pengepungen rækker. Særlige fradrags-
muligheder for bestemte former for opsparing udnyttes således 
erfaringsmæssigt mest af de velstillede borgere, der har frie midler 
til at spare op af til indsættelse på de fradragsberettigede pensi-
onskonti.18

Et eksempel på skattetænkning blandt de velstillede borgere 
fandt forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i for-
bindelse med skattereformen i 2010, hvor marginalskatterne blev 
sat væsentlig ned fra 2009 til 2010.19

Tanken med skattenedsættelsen var, at de højtlønnede skulle 
tjene noget mere, enten ved at arbejde flere timer eller ved at arbej-
de mere produktivt, se i øvrigt den nærmere gennemgang i kapitel 
2. Det ekstra arbejdsudbud blev dog ikke fremkaldt i det første år 
med den lavere skat på den sidst tjente krone.

De højtlønnedes indkomster steg godt nok mere end andres fra 
2009 til 2010. Men hele den ekstra stigning kunne tilskrives ”skat-
teflytning”: skatteydere, som flyttede indkomst tjent sidst i 2009 til 
beskatning i 2010.

Operationen var lovlig. Men næppe et resultat, der var fuldt 
forudset af politikerne. Og jo højere indkomst skatteyderen havde, 
desto mere blev muligheden udnyttet. De bedst lønnede, defineret 
som de fem bedst lønnede i en virksomhed, flyttede i gennemsnit 
30 procent af december 2009-lønnen til januar 2010, hvor den la-
vere marginalskat var trådt i kraft.

Mulighederne for at udnytte de egentlige skattefradrag har si-

tusindskiftet, se den mere detaljerede fremstilling i kapitel 14 og Brodersen (2003). 
Brodersen (1998a, b og 2003) indeholder samtidig data for vores nabolande.
18. Se fx Kreiner, Leth-Petersen og Skov (2017).
19. Kreiner, Leth-Petersen og Skov (2014a og b).
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den Anden Verdenskrig været talrige: fradrag for investeringer i 
anparter, fradrag ved opsparing på kapital- og ratepensioner, bør-
neopsparing, transportfradrag, fradrag for medlemskab af a-kas-
se og fagforening samt rentefradraget. Fradragene har som nævnt 
været lovlige, men nok ikke altid lige hensigtsmæssige for økono-
mien som helhed.

De store fradrag forbundet med ejerboligen har eksempelvis i 
perioder bidraget til urealistisk høje huspriser og en stor gældsæt-
ning. Det var især tidligere sådan, at det alligevel var skattevæse-
net, der betalte en stor del af renterne på de huslån, der finansie-
rede boligkøbene. Samtidig blev boligerne en så attraktiv sektor at 
investere i, at uforholdsmæssigt mange af samfundets ressourcer 
blev bundet her.

Et mylder af fradrag er heller ikke ønskværdigt ud fra en demo-
kratisk betragtning. For det første kræver det som nævnt mange 
penge, hvis borgeren skal udnytte fradragene maksimalt, hvilket 
giver en social slagside. Det så vi i eksemplet ovenfor med flyt-
ning af indkomster fra det ene skatteår til det næste. For det andet 
kræver udnyttelsen af fradragene en ofte specialiseret viden, som 
”manden på gaden” ikke er i besiddelse af. Borgeren skulle især 
før i tiden nærmest være skatteekspert for at kunne slynge sig frit 
i ”skattejunglen”.20

Gennem de seneste skattereformer er tendensen dog gået mod 
at nedbringe og forenkle fradragene, og SKAT har som omtalt i ka-
pitel 2 gjort meget for at få tredjeparts informationer om den kor-
rekte størrelse af diverse fradrag, fx fra fagforeninger og a-kasser. 
Så fradragenes betydning og uigennemsigtighed er blevet mindre 
gennem de seneste år.

20. Gillitzer og Skov (2013) undersøger som et eksempel på de komplicerede reg-
ler, hvor mange af skatteborgerne, der er berettiget til fradrag for velgørenheds-
bidrag, som så også reelt husker at udnytte denne mulighed. Rigtig mange – 50 
procent af de berettigede – gør ved en gennemgang af årsopgørelserne ikke brug 
af muligheden for velgørenhedsbidrag.
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3.3. Direkte konfronteret med skatten: 
Den ulovlige måde
De ulovlige reaktioner på skatterne finder vi i det deciderede skat-
tesnyd – herunder den aktivitet, der er emnet for bogen her: det 
sorte arbejde.

Det traditionelle skattesnyd har vi eksempelvis, når en hand-
lende ikke opgiver hele sit salg af varer til skattevæsenet. Det kan 
være ejeren af pizzeriaet, der ”glemmer” at slå noget af dagens salg 
ind på kassen for at mindske sine skatte- og momsbetalinger. Et 
andet eksempel på traditionelt skattesnyd kunne være en privat 
sommerhusudlejer, der lejer et sommerhus ud til normal markeds-
pris uden at opgive indtægten til skattevæsenet.

Endelig er der så også tale om et tilfælde af skattesnyd, når bor-
geren arbejder ”sort”. Men hvad forstår vi ved sort arbejde?

3.4. Definition af det sorte arbejde
Vi har allerede mødt en definition af sort arbejde i bogens indle-
dende kapitel, der her uddybes og konkretiseres i afsnittet nedenfor.

Lad os først se på et eksempel for at indkredse, hvad ”sort ar-
bejde” er, inden vi i de næste kapitler går over til at beskrive dan-
skernes sorte dagligdag ud fra en empirisk tilgang.

I vores eksempel har vi en husejer, der skal have udført en repa-
ration på sin villa og derfor kontakter en tømrer. Når husejeren så 
spørger tømreren, hvad arbejdet kommer til at koste, kan et mod-
spørgsmål – om det skal være med eller uden regning? – dukke op.

Bliver de enige om, at arbejdet skal udføres uden regning – det 
vil sige, uden at tømreren opgiver indtjeningen til skattevæsenet – 
er der tale om det, vi kalder sort arbejde.

Håndværkeren undgår at betale skat og moms, og kunden får 
del i denne ”gevinst” gennem en mindre regning. Det sker ofte ved, 
at momsen er udeladt af kravet fra håndværkeren. Begge parter er 
fuldt bevidste om, at skattevæsenet snydes for at hente samfundets 
del af regningen hjem i form af skat og moms. Denne fælles vi-
den om snyderiet adskiller dette eksempel fra eksemplet med som-
merhusudlejeren ovenfor, hvor det kun var skattesnyderen selv, der 
vidste besked om skatteunddragelsen.

Jo højere skatterne og afgifterne bliver i samfundet, desto stør-
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re bliver afstanden mellem prisen på det beskattede og momsbe-
lagte arbejde og prisen på det sorte. Og jo mere tiltrækkende bli-
ver det sorte arbejde, alt andet lige, fordi gevinsten ved det bliver 
større både for den, der får arbejdet udført, og for den, der udfører 
det. Dertil kommer for de lavere indkomstgrupper, at sorte ekstra 
indkomster ikke påvirker størrelsen af de overførselsindkomster, 
man eventuelt får fra det offentlige som boligsikring, eller hvis 
man går ledig, arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp, se også 
den mere detaljerede gennemgang i kapitel 1.

For køberen bliver der selvsagt også tale om besparelser. Ar-
bejdet bliver udført en hel del billigere, end hvis der havde været 
tale om beskattet, ”hvidt” arbejde. Hvor stor besparelsen bliver, 
afhænger af udbud og efterspørgsel.

Det er ikke alene kontant betalt arbejde, som ikke opgives til 
skattevæsenet, der rent skatteteknisk betragtes som sort arbejde.

Udveksling af gensidig hjælp – også kaldet gensidige vennetjene-
ster – er også sort arbejde. Hvis man laver en aftale med naboen om 
at hjælpes ad med at bygge hinandens sommerhuse eller garager, så 
kan skattevæsenet senere indkræve skat af værdien af det arbejde, 
man hver især har lavet for hinanden, hvis forholdet vel at mærke 
bliver opdaget. Og dette kan ske, uanset om man har været uddan-
net til at udføre det pågældende stykke arbejde eller ej.21

At gensidig udveksling af tjenester er skattepligtige, gør det 
åbenlyst, at det ikke alene er udsigten til at slippe for at betale skat 
og moms, der er årsag til sort arbejde. Det sociale aspekt kan være 
lige så vigtigt som det økonomiske – eller vigtigere. De ”pengeløse” 
udvekslingsstrukturer peger tilbage til tiden før markedsøkonomi-
en, og det kan være svært at tænke sig et samfund helt uden sådan-
ne udvekslingsformer.

Dertil kommer, at mange skatteydere ikke er sig bevidst, at de 
snyder skattevæsenet ved denne form for sort arbejde.22 Manglen-

21. Lovgivningen fritager dog værdien af sædvanlige ydelser, der udføres inden 
for privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller so-
cialt engagement (familie- og vennetjenester). Det er imidlertid en betingelse, at 
der ikke på forhånd er aftalt udveksling af ydelser. Man må gerne hjælpe hinan-
den, så længe det ikke er aftalt, at man skal have noget til gengæld. 
22. Det Økonomiske Råd (2011). Nogle lande, eksempelvis England, synes at 
have indrettet sig efter dette forhold ved at fritage visse typer af gensidige tjene-
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de kendskab til lovgivningen kan dermed være en årsag til, at en 
relativt stor andel af det sorte arbejde tager form af gensidige ven-
netjenester.

En uklar opfattelse af, hvad der efter loven er sort arbejde, be-
kræftes også af, at 14 procent af de kontaktede nægtede at deltage i 
en undersøgelse af købet af sorte ydelser i marts 2010. Begrundel-
sen var, at de følte sig forurettede af, at gensidige tjenester skulle 
være sort arbejde.23

Sort arbejde udføres til tider også af marginaliserede grupper, 
der kun sjældent kan få beskattet arbejde på almindelige vilkår, og 
som så i stedet er henvist til det sorte arbejde. Der kan tilsvarende 
være tale om illegale indvandrere, der er afskåret fra at få beskæf-
tigelse på det almindelige arbejdsmarked.24 Endelig kan det fore-
komme, at en arbejdsgiver kun ønsker at købe arbejdskraft sort, da 
den er billigere end beskattet arbejde.

På denne måde dækker begrebet over mange forskellige typer 
af arbejdssituationer, mange forskellige sociale situationer og frem-
stillingen af mange forskellige ydelser.

Stort set alle danskere har da også en relation til det sorte ar-
bejde: Enten kender de nogen, som har købt eller arbejdet sort. Eller 
også har de selv været udbydere eller købere af sort arbejde.

Det handler om danskernes dagligdag. Den sorte af slagsen.

3.5. To datakilder ved bogens beregninger
Sort arbejde foregår, som betegnelsen antyder, i det skjulte. De, 
der arbejder sort, er ikke interesserede i, at myndighederne skal få 
kendskab til, at de gør det.

Men når det sorte arbejde er så fordækt, hvordan kan man så 
overhovedet vide noget om det?

Ja, her viser det sig, at hvis der ringer en interviewer fra et pro-
fessionelt analyseinstitut og spørger befolkningen, om de har væ-
ret aktive på det sorte arbejdsmarked, så er mange villige til at 

ster fra beskatning, jf. Pedersen (2003). Det kan være nabohjælp eller andre ak-
tiviteter, som er knyttet til dagligdagens sociale netværk (Hvidtfeldt, Jensen og 
Larsen (2010)).
23. Hvidtfeldt, Jensen og Larsen (2010).
24. Se Tranæs og Jensen (2014) for en uddybning af problematikken.
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besvare spørgsmålet. Det er de, fordi danskerne generelt set er et 
tillidsfuldt folk, og hvis nogen garanterer os fuld anonymitet, vil 
vi i vid udstrækning tage denne garanti for gode varer. Dette gæl-
der i særlig grad, hvis de, som ringer op, har ry for at være uparti-
ske og behandle informationer fortroligt.

Interviewundersøgelser er med andre ord uden sammenlig-
ning den væsentligste kilde til den viden, vi har om sort arbejde 

Faktaboks

I mere formelle termer definerer ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed sort arbejde som produktive – og i sig selv 
lovlige – økonomiske aktiviteter, der burde beskattes, men 
som ikke bliver det, fordi køber og sælger er enige om ikke at 
fortælle skattevæsenet om dem.

Vi definerer altså sort arbejde som et specifikt delelement af 
den samlede skatteunddragelse, hvor begge parter er bevidste 
om – og har en økonomisk fordel af – at holde skattevæsenet 
udenfor. De deler så at sige sparet skat og moms i porten. Il-
legale aktiviteter som salg af narkotika eller rufferi indgår ikke.

Selvom vi bruger begrebet sort arbejde, så omfatter defini-
tionen både egentligt arbejde, fx når bilmekanikeren ordner 
Hansens karburator uden regning, og handler, som når land-
manden sælger en gris i stalddøren til Hansen uden regning.

Det vil sige, at sort arbejde her bruges som fællesbetegnelse 
for sorte aktiviteter.

Betalingen kan enten foregå kontant eller ved en byttehan-
del, som når blikkenslageren klarer malerens sanitet i det nye 
badeværelse, mod at maleren giver blikkenslagerens stuer en 
omgang modehvid.

Med andre ord er udveksling af tjenester også omfattet af be-
grebet, hvilket er vigtigt at bemærke, idet en stor del af det 
sorte arbejde faktisk finder sted som gensidige venne- eller 
gentjenester, se også kapitel 1, 9 og 10.
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i Danmark. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har siden 
1996 benyttet Danmarks Statistiks interviewerkorps til at gen-
nemføre sådanne undersøgelser.25 Når en interviewer ringer op og 
præsenterer sig ved navn og fortæller, at han eller hun kommer fra 
Danmarks Statistik, vil de fleste være villige til at svare nogenlun-
de ærligt på det, de bliver spurgt om. Andelen, der nægter at del-
tage i interviewundersøgelserne, når de først er blevet ringet op, er 
ikke særlig stor i Danmark.26 Tilsvarende er andelen, der besvarer 
spørgeskemaer, høj. De to kontaktformer anvendes i øvrigt syno-
nymt i bogen her, idet telefoninterviews dog er den mest anvendte 
kontaktform.

Deltagerne i interviewundersøgelserne om sort arbejde, hvad 
enten de kontaktes via telefoninterviews eller via spørgeskemaer 
på nettet, udvælges tilfældigt blandt de relevante aldersgrupper af 
Danmarks Statistik via cpr-registeret. Det betyder, at alle i befolk-
ningen i den pågældende aldersgruppe, der har et cpr-nummer, 
har mulighed for at komme til at deltage.

Udvælgelsen via cpr-registeret har en enkelt begrænsning. Be-
grænsningen er, at de resultater, man kommer frem til, primært 
dækker, hvad man kunne kalde ”den almindelige” danskers sorte 
arbejde. Som vi nævnte ovenfor, er det jo kun personer med cpr-
numre, som kan blive udtrukket til at deltage i undersøgelserne, 
og det er ikke alle, der opholder sig i Danmark, som har et sådant. 
Fx har hverken turister, asylansøgere eller andre personer uden 
opholdstilladelse et cpr-nummer. Disse menneskers eventuelle ad-
færd belyses derfor slet ikke ved cpr-udtrukne spørgeskemaunder-
søgelser. Desuden er det velkendt, at spørgeskemaundersøgelser er 
mindre velegnet til at afdække indvandreres eventuelle sorte ar-
bejde, da indvandrerne ofte er dårligt repræsenteret i denne type 
af undersøgelser. Denne ene begrænsning opvejes dog rigeligt af 
fordelene ved at udvælge de mulige deltagere i spørgeskemaunder-
søgelser via cpr-registeret.

For det første sikrer cpr-udtræk, at alle med cpr-nummer har 

25. Før 1996 var det primært den daværende interviewerafdeling på Det Natio-
nale Forskningscenter for Velfærd (SFI), der gennemførte spørgeskemaundersø-
gelserne.
26. Leth-Petersen og Skov (2014) kvalificerer i en analyse dette udsagn om de til-
lidsfulde danskere.
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lige stor chance for at blive udtrukket. Ligheden i chance er en af 
forudsætningerne for, at man kan generalisere interviewoplysnin-
gerne til at gælde hele befolkningen. Havde det været sådan, at det 
kun var en bestemt gruppe – fx folk med internetforbindelse – der 
kunne blive udtrukket, havde den gruppe, der blev interviewet, 
ikke lignet resten af befolkningen. Derved kunne deres svar ikke 
siges at være ”repræsentative” for resten af danskerne, og resulta-
terne ville ikke kunne bredes ud til at dække hele befolkningen.

Ved at udtrække deltagerne til spørgeskemaundersøgelserne 
via cpr-registeret bliver det for det andet muligt at kombinere de 
oplysninger, som interviewpersonerne giver, med såkaldte ”regi-
sterdata”.

Registerdata er oplysninger om hver eneste borger med cpr, 
som forskellige myndigheder indsamler administrativt og siden-
hen rapporterer til Danmarks Statistik, der gemmer oplysninger-
ne under de enkelte cpr-numre. Forskere kan så efter behørig an-
søgning og under overholdelse af strenge sikkerhedsregler få lov 
til at bruge udvalgte dele af disse data i en anonymiseret form til 
forskningsmæssige formål.

Når vi kombinerer svarene fra spørgeskemaundersøgelserne 
med registerdata, bliver registerdata vores anden væsentlige data-
kilde bag bogens tal, idet disse data har en meget høj kvalitet.

En af grundene til, at det kan være nyttigt at kunne kombinere 
med registerdata, er, at interviewpersoner ikke altid ved, hvordan 
de skal kategorisere sig selv. Eksempelvis er der en del mennesker, 
som ikke er klar over, om deres uddannelse skal kategoriseres som 
kort eller mellemlang videregående. Folk har generelt også meget 
svært ved at svare på spørgsmål om deres indkomst fx er med el-
ler uden pension. Disse oplysninger kan tilsvarende og med meget 
stor præcision hentes via registrene.

Det kan med andre ord i en række tilfælde være en fordel at 
bruge registeroplysninger i stedet for interviewpersonernes egne 
oplysninger. Samtidig er brugen af registeroplysninger omkost-
ningsmæssigt attraktiv. Forskerne slipper simpelthen for at spørge 
til en række baggrundsoplysninger hos de interviewede, da disse 
oplysninger allerede kan trækkes fra registrene.27

27. Igen må det pointeres, at forskerne ikke får adgang til de interviewedes cpr-
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Derudover giver kombinationen med registerdata også mulig-
hed for at få viden om det såkaldte ”bortfald”, dvs. de mennesker, 
der er blevet udtrukket til undersøgelserne, men som af forskel-
lige årsager ikke har deltaget. Det er nemlig sådan, at alle, der er 
udtrukket til spørgeskemaundersøgelserne, kan kobles til register-
data. Man kan derfor fx se, hvilket køn og hvilken uddannelse alle 
de udtrukne har ifølge registrene. Det skal gerne være sådan, at 
bortfaldet ikke adskiller sig systematisk fra dem, som rent faktisk 
svarer på spørgsmålene.

Ved tidligere lejligheder har enhedens forskere undersøgt bort-
faldet grundigt.28 Her kan vi se, at undersøgelserne er lidt ”skæve” 
i den forstand, at nogle af de grupper, som vi ved, arbejder me-
get sort, er underrepræsenterede i undersøgelserne. Skævheden er 
dog ikke større end ved andre tilsvarende undersøgelser, og den 
bliver delvis oprettet ved, at der anvendes ”vægte”, dvs. ved at sva-
rene fra de underrepræsenterede tæller mere.

Konklusionen er, at vi efter vægtning med stor fordel kan bruge 
data fra interviewundersøgelserne til at udtale os generelt om be-
folkningens sorte arbejde.

Det skal yderligere nævnes, at ROCKWOOL Fondens Forsk-
ningsenhed fra 2008 har brugt en ny og mere tidssvarende spørgs-
målsformulering.29

3.6. Et omfattende datamateriale
Datamaterialet til denne bog dækker hele perioden fra 1994 til og 
med 2016. For de fleste af undersøgelserne fra årene 1994-1996 og 
for den ene af de to undersøgelser i 2004 har det ikke været muligt 
at kombinere interviewundersøgelserne med registerdata. I de ta-
beller og analyser, hvor der bruges registeroplysninger, anvendes 
data fra disse undersøgelser derfor ikke.

Tabel 3.1. viser en oversigt over data opdelt på de enkelte inter-
viewundersøgelser. Som det ses, er sammenlagt knap 43.000 per-

numre. Datasættet er med andre ord gjort helt anonymt, når det kommer i for-
skernes besiddelse.
28. Se fx Hvidtfeldt, Jensen og Larsen (2010). I appendiks gives en opdateret bort-
faldsanalyse.
29. Se Hvidtfeldt, Jensen og Larsen (2010) for en nærmere omtale.
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soner blevet interviewet om deres færden på det sorte arbejdsmar-
ked i løbet af perioden 1994-2016. For 36.000 af disse personer har 
det været muligt at kombinere deres oplysninger med registerop-
lysninger. Tabellen viser også, at de fleste af undersøgelserne er ba-
seret på interviews med mellem 900 og 1.000 personer.

Alt i alt er der tale om et datamateriale af en ganske betragtelig 
størrelse.

Tabel 3.1. Oversigt over datamaterialet til bogen

Registeroplysninger?

År Måned Nej Ja Total

1994 februar 992 0 992

1994 november 1.035 0 1.035

1995 maj 963 0 963

1995 august 1.018 0 1.018

1996 februar 0 1.479 1.479

1996 maj 1.093 0 1.093

1996 august 1.103 0 1.103

1997 februar 0 952 952

1997 maj 0 968 968

1998 marts 0 941 941

1998 juni 0 924 924

1998 december 1 949 950

2000 november 1 936 937

2001 juni 0 868 868

2002 april 0 928 928

2002 oktober 2 899 901

2002 november 1 913 914

2003 april 0 937 937

2004 oktober 897 0 897

2004 november 1 895 896

2005 juni 0 907 907

2005 september 2 938 940
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3.7. Sammenfatning
Med et internationalt set meget højt skattetryk har danskerne fun-
det flere måder at reagere på ved mødet med disse skatter. Nogle 
vælger at reducere deres arbejdstid for i stedet at have mere fritid, 
eller de vælger at undlade at påtage sig et krævende og ansvars-
fuldt arbejde, idet skatten alligevel tager en stor del af den ekstra 
fortjeneste. Mange udfører også gør det selv-arbejde derhjemme 
for at undgå først at skulle betale skat af sin egen arbejdsindsat og 
dernæst moms mv. af håndværkerens ydelser.

Registeroplysninger?

År Måned Nej Ja Total

2007 oktober 0 912 912

2007 november 1 911 912

2008 februar 0 941 941

2008 marts 1 954 955

2008 april 0 944 944

2008 september 0 922 922

2008 oktober 0 944 944

2009 februar 0 942 942

2009 marts 0 965 965

2009 november/december 6 1.758 1.764

2010 november/december 0 1.378 1.378

2011 november/december 0 1.132 1.132

2012 november/december 0 1.010 1.010

2014 november/december 8 1.919 1.927

2016 november/december 0 1.607 1.607

Efterspørgselsundersøgelser

Registeroplysninger?

År Måned Nej Ja Total

2010 februar 0 2.195 2.195

2014 november/december 9 1.889 1.898

Antal interviewpersoner, i alt 7.136 35.757 42.891

Note: Afgrænset til 18-74-årige respondenter, som har gennemført undersøgelsen.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Tabel 3.1. Oversigt over datamaterialet til bogen (fortsat)
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Atter andre anvender skattelovgivningens muligheder for at 
udnytte diverse skattefradrag maksimalt. Og så er der naturligvis 
dem, der helt søger at undgå at betale skat ved at snyde skattevæ-
senet. Kapitlet argumenterer dog også for, at den klassiske skatte-
unddragelse, hvor man oplyser færre indkomster, end man tjener, 
og flere fradrag, end man har ret til, i sammenhæng med den tek-
nologiske udvikling og flere beføjelser til skattemyndighederne er 
blevet søgt begrænset.

Under denne proces bliver det sorte arbejde tilbage som en kat-
telem i forhold til skattevæsenet. I bogen defineres sort arbejde 
som i sig selv lovlige økonomiske aktiviteter, der burde beskattes, 
men som ikke bliver det, fordi køber og sælger er enige om ikke at 
oplyse skattevæsenet om dem for at dele gevinsten, der opstår ved 
denne udeladelse.

Kapitlet afsluttes med at gennemgå det meget store datamateri-
ale, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har indsamlet. Ikke 
mindre end 43.000 interviews udgør således datagrundlaget for 
bogen her. Interviewoplysninger suppleres i fremstillingen med 
såkaldte registerdata, dvs. data, der i anonymiseret form er knyttet 
til alle individer med et dansk cpr-nummer.

I det følgende kapitel vender vi os mod mulighederne for at be-
grænse sort arbejde, hvorefter kapitel 5 til 12 gennemgår aspekter 
af den empiriske forskning i sort arbejde.
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arbejde

4.1. Indledning
I 1960’erne fik velfærdsstaten vokseværk, og skatterne fulgte med. 
Skattetrykket lå omkring 25 procent ved slutningen af 1950’erne, 
men oversteg allerede omkring 1970 de 40 procent, hvilket var en 
del af baggrunden for det såkaldte Jordskredsvalg i 1973.

Jordskredsvalget var et protestvalg, hvor skattenægteren Mo-
gens Glistrups parti, Fremskridtspartiet (etableret i 1972), ved par-
tiets første deltagelse i et folketingsvalg fik en overvældende til-
slutning. Med 28 mandater blev det Folketingets næststørste parti.

Det ændrede politiske landskab med den artikulerede pro-
test mod bl.a. de stigende skatter dæmmede dog ikke op for fort-
sat vækst i skattetrykket. Med mindre udsving fortsatte væksten 
i skattetrykket for at nærme sig 50 procent i anden halvdel af 
1980’erne. Danmark var på vej mod en global rekord i skattetryk.

4.2. Et generelt faldende skattesnyd
Parallelt med det stigende skattetryk intensiverede myndigheder-
ne som omtalt i kapitel 3 bestræbelserne på at nedbringe det al-
mindelige skattesnyd.

Økonomen dr.phil. Gunnar Viby Mogensen har dokumente-
ret, at dette skattesnyd udgjorde omkring 26-30 procent af de per-
sonlige indkomster i begyndelsen af 1900-tallet.30 Ved midten af 
århundredet var det reduceret til 22-23 procent af de personlige 
indkomster, hvorefter det blev yderligere kraftigt reduceret til ca. 5 
procent i midten af 1970’erne.

Baggrunden var en mere effektiv teknologi til elektronisk at 
registrere indkomster og fradrag forstærket af øgede beføjelser til 

30. Mogensen (2003a).
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skattemyndighederne til at kontrollere skatteangivelsen.
Fra 1980 og frem til årtusindskiftet er unddragelsen yderligere 

reduceret til omkring 3-4 procent. Igen er det den teknologiske 
udvikling og øgede beføjelser til skattemyndighederne, der er af-
gørende.

En omfattende analyse for året 2007 anslog skatteunddragelsen 
til nu at udgøre omkring 2 procent af den samlede rapporterede 
indkomst.31 Det lave niveau afspejler, at langt de fleste indkomster 
indberettes af tredjepart til skattevæsenet – hen ved 95 procent af 
indkomstmassen går automatisk til myndighederne.

I et notat fra SKAT fra 2015 oplyses det, at forskellen mellem 
skatteværdien af, hvad lønmodtagere rent faktisk selvangiver, og 
hvad de burde have indberettet, er helt nede på 1 mia. kr. i 2012.32

Under dette krydspres fra høje skatter og dårligere muligheder 
for skatteunddragelse står det sorte arbejde tilbage. Her har vi et 
felt, hvor lønmodtageren kan optrappe sine aktiviteter for at und-
drage sig skat.

I konsekvens af dette har myndigheder og skatteorienterede 
økonomer – ikke blot i Danmark, men i hele Nordvesteuropa – 
da også gjort sig betydelige anstrengelser for at registrere og ned-
bringe omfanget af sort arbejde.33 Vi følger nogle af overvejelserne 
og de praktiske forsøg på at nedbringe det sorte arbejde i de næste 
afsnit. Gennemgangen indledes med en omtale af nogle af aktivi-
teterne i SKAT.

4.3. Kontrolmuligheder og nye tiltag i bekæmpelsen 
af sort arbejde
I Danmark er det SKAT, som har til opgave at opdage personer, der 
snyder i skat eller udfører eller køber sort arbejde, samt generelt at 
begrænse omfanget af sort arbejde. Dette gør SKAT gennem en ak-

31. Kleven et al. (2010).
32. SKAT (2015).
33. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har flere gange søgt at skabe et ind-
tryk af niveauet for sort arbejde målt som andel af BNP i vores nabolande, se Pe-
dersen (1997 og 2003) og Feld og Larsen (2005). Udgivelsen i 1997 var baseret 
på litteraturstudier, mens 2003- og 2005-undersøgelserne var baseret på surveys 
gennemført af forskningsenheden.
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tiv kontrolindsats og løbende kampagner. Inden for de seneste år er 
kontrolindsatsen blevet systematiseret og øget over flere omgange.

I 2012 oprettede SKAT enheden Visitering og Kontrol, som 
samlede medarbejdere, der behandler anmeldelser om sort ar-
bejde og skattesnyd, og medarbejdere, som arbejder i marken.34 
I januar 2015 indførte man desuden muligheden for, at personer 
anonymt kunne anmelde tilfælde af skattesnyd og sort arbejde di-
gitalt. Denne mulighed blev afskaffet i forbindelse med Retssik-
kerhedspakke I fra september 2015. Borgeren kan dog i dag stadig 
anmelde sort arbejde ved kontakt til SKAT via telefon, e-mail, post 
eller ved personligt at møde op hos SKAT.

I SKATs indsatsplan for 2015 indledtes et nyt projekt for at 
styrke indsatsen mod sort arbejde. Dette skulle ske ved blandt an-
det i højere grad at kontrollere individer, som man mistænker for 
at arbejde sort eller snyde i skat, gennem øget brug af data om per-
soners indkomster og forbrug.

Over de seneste år har man også fra politisk side gjort en ind-
sats i bekæmpelsen af sort arbejde. Siden 2012 har Folketinget ind-
ført en række lovændringer, som havde til hensigt at begrænse 
omfanget af sort arbejde. Af disse er nogle møntet på den oplevede 
risiko ved at udbyde sort arbejde, mens andre har fritaget visse ty-
per arbejde og tjenesteudvekslinger, særligt for unge under 16 år 
og folkepensionister, fra beskatning.

De indikationer på et fald i niveauet af sort arbejde over de se-
neste år, som dokumenteres i denne udgivelse i kapitel 7, kan ikke 
henledes til enkelte af disse tiltag, men kan i et ikke nærmere defi-
neret omfang være en funktion af den samlede indsats som et hele. 
Man kan dog ikke afvise, at omfanget af det sorte arbejde kunne 
have udviklet sig i samme retning, selv i fravær af lovændringerne 
– fx som følge af en ændret skatte- og lovmoral.35

34. Enheden hedder i dag Person og Datakontrol.
35. Andersen (2011) påviser en sådan forbedret skattemoral, men ser samtidig 
forbedringen i tæt sammenhæng med den teknologiske udvikling og de øgede 
ligningsmæssige beføjelser til myndigheden: ”Engang var skattesnyd en slags 
folkesport. Men sådan er det ikke mere. Nu er det nærmest en elitesport. De se-
neste år er det blevet langt sværere for den enkelte at snyde med selvangivelsen. 
SKAT ved det hele på forhånd, så der er ikke så meget, den enkelte kan snyde 
med. Dette kan i høj grad have påvirket holdningen til skattesnyd.” Den forbed-
rede moral bliver på denne måde omkostningsfri. For en uddybning af temaet: 
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I forbindelse med SKATs ”Sort og Hvid”-kampagne blev der i 
2012 og 2013 indført otte nye tiltag mod sort arbejde. Fem af dem 
var rettet mod den oplevede risiko, der er forbundet med at arbej-
de sort. Tre tiltag handlede om fritagelse af beskatning for særli-
ge typer arbejde og tjenesteudvekslinger. Disse tiltag opsummeres 
nedenfor.

4.3.1. Tiltag rettet mod den oplevede risiko ved sort arbejde

Det første tiltag betød, at regninger på 10.000 kr. eller derover skal 
betales digitalt, hvis man ikke vil risikere at komme til at hæfte for 
sælgerens manglende betaling af skat eller moms af salget. Her er 
tale om servicekøb, så egentlige varekøb af fx tv eller tagplader er 
altså fortsat risikofri at betale kontant, også når regningen er over 
10.000 kr.

Risikoen ved ikke at betale digitalt på serviceydelsen, hvor pri-
sen er over 10.000 kr., består i, at hvis sælgeren ikke har betalt skat 
og moms af beløbet, så kan SKAT kræve, at køber betaler skat og 
moms af den del af beløbet, der er betalt kontant til sælger.

Den digitale betaling fungerer altså som en slags forsikrings-
ordning for køber mod at komme til at hæfte for eventuelt skat-
tesnyd fra sælgerens side. Reglen gælder både regninger betalt af 
privatpersoner og virksomheder.

Det andet tiltag var, at arbejdsudøvende personer havde pligt 
til, på forespørgsel fra SKAT, at oplyse deres cpr-nummer og vise 
gyldig legitimation.

Tiltag nummer tre betød, at SKAT kunne gennemføre kontrol 
på udendørs byggepladser på privat grund. Sådanne kontrolbe-
søg var rettet mod virksomheden, som arbejder på byggepladsen, 
samt dens ansatte. SKAT havde kun adgang til den private grund, 
hvis der foregik synligt udendørsarbejde af professionel karakter. 
Denne kontrolmulighed blev dog afskaffet igen i 2015, da den ny-
tiltrådte borgerlige regering mente, at den var for vidtgående og 
var et indgreb mod privatlivets fred.

Det fjerde tiltag medførte et krav om tydelig skiltning på byg-

se også appendiks 1 ”Moral på skatteområdet. Danske erfaringer 1980-1997” i 
Pedersen (1997).
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gepladser, der skal vise, hvilke virksomheder der er aktive på byg-
gepladsen. Skiltningen skal indeholde både virksomhedsnavn og 
CVR-nummer. I samme tråd er det påkrævet, at virksomhedens 
navn og CVR-nummer skal fremstå tydeligt på varebiler, som kø-
rer på gule plader. Udenlandske virksomheders varebiler skal des-
uden også skilte med det såkaldte RUT-nummer.

Endelig medførte det femte tiltag, at der indførtes såkaldt om-
vendt betalingspligt for handel med metalskrot. Det betyder, at det 
nu er køber, der skal beregne og betale momsen af sådanne handler.

4.3.2. Lovgivningsmæssige ændringer og præciseringer i 
afgrænsningen af sort arbejde

Den første ændring betød, at unge under 16 år må arbejde skatte-
frit i tilknytning til personers private hjem. Det er muligt for unge 
under 16 at arbejde skattefrit i private hjem ved siden af skatteplig-
tigt arbejde. I relation til resultaterne præsenteret i de følgende ka-
pitler er det dog væsentligt at understrege, at det benyttede inter-
viewmateriale ikke omfatter unge under 16 år.

Den anden ændring var, at folkepensionister kan arbejde skat-
tefrit i private hjem op til en beløbsgrænse, som reguleres årligt. I 
2016 var beløbet på 10.500 kr. For indkomståret 2014 gjaldt skat-
tefritagelsen dog ikke, hvis køber samtidig havde benyttet sig af 
håndværkerfradraget.

Tredje ændring var en præcisering af, hvilke gentjenester der 
var skattepligtige, og hvilke der var skattefri. Småopgaver for nær 
familie og venner falder under en bagatelgrænse og er derfor ikke 
skattepligtige, ligesom lommepenge er skattefri.  Det er dog stadig 
sort arbejde at bytte tjenester, ligesom en betaling for en tjeneste 
også er skattepligtig.

4.4. En generel nedsættelse af skatterne
Vi så ovenfor, hvordan skattetrykket steg og steg i anden halvdel 
af 1900-tallet, og at det sorte arbejde stort set er den eneste tilba-
geblevne mulighed for skatteunddragelse for den almindelige løn-
modtager.

Kunne man så ikke forestille sig, at det sorte arbejde kunne 
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nedbringes, hvis politikerne forsøgte sig med generelle skattelet-
telser?

Hvad nu, hvis skattetrykket blev bragt tilbage til ”de gode gam-
le dage”, det vil sige til tiden, før velfærdsstaten for alvor fik vokse-
værk omkring 1960?

Ved disse bestræbelser kunne man så i første omgang sigte 
mod at nedbringe marginalskatten, da marginalskatten antages at 
have en stor effekt på motivationen til at arbejde sort, jf. også ka-
pitel 1 og 2.

På et helt overordnet plan er svaret, at det vil være en usikker 
vej til at afskaffe det sorte arbejde – og det vil det være af flere 
grunde.

For det første er sammenhængen mellem høje skatter på ar-
bejdsindkomster og meget sort arbejde ikke overbevisende doku-
menteret i litteraturen om emnet. Nogle studier finder ganske vist 
positive sammenhænge, at højere skatter følges ad med mere sort 
arbejde. Andre finder imidlertid, at der ikke er nogen sammen-
hæng.36

Vi ved også, at meget af det sorte arbejde i Danmark udføres 
som gensidige vennetjenester. Da dette afspejler en indarbejdet so-
cial struktur, vil denne type af sort arbejde formentlig være særde-
les resistent over for nedsatte skatter. Det kan også være, at bevæ-
gelsen mod en mere udbredt sort sektor ikke er reversibel. Det kan 
meget vel tænkes, at når et sort marked først er veletableret, er det 
svært at komme af med det igen.37

Dertil kommer det almindelige skattepolitiske landskab. Vel-
færdsstaten er trængt økonomisk, og den vil potentielt ikke bli-
ve mindre trængt i de kommende år, blandt andet som følge af 
en forøget ikke-vestlig indvandring.38 Dertil kommer ændringer 
i demografien, der bevæger sig i retning mod en relativt ældre be-
folkning med flere uden for arbejdsstyrken og en voksende andel 
af meget ældre, der vil være relativt plejekrævende og uden selv-
stændig indkomstdannelse.

36. Det Økonomiske Råd (2011), der også henviser til Feld og Schneider (2010) 
for en diskussion af den videnskabelige litteratur på området.
37. Andersen og Kærgård (2016).
38. Schultz-Nielsen (2016), Skaksen og Jensen (2016).
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Selvom en effektiv bekæmpelse af sort arbejde fx formidlet via 
lavere skatter ville føre til, at mere indkomst blev opgivet til skat-
temyndighederne, vil det øgede provenu aldrig være i stand til at 
kompensere det offentlige for de massive indtægtstab, der ville føl-
ge af en tilbagevenden til tidligere perioders skattetryk.

4.5. Selektive skattelettelser
Generelle skattenedsættelser er altså næppe vejen frem, hvis sigtet 
alene er at nedbringe det sorte arbejde. Men måske er der andre 
muligheder for at påvirke borgernes adfærd på det sorte arbejds-
marked gennem mere målrettede såkaldte selektive skatte lettelser?

Som det ligger i ordet, er selektive skattelettelser rettet mod be-
stemte aktiviteter og varegrupper. Politikerne kan fx ønske at ska-
be mere velfærd i befolkningen og optimere den samfundsmæs-
sige ressourceanvendelse ved at give skattefradrag på nogle typer 
af opgaver knyttet til boligen.

Det kan få danskerne til at nedtrappe gør det selv-arbejdet for i 
stedet at tage mere lønnet arbejde på det ordinære arbejdsmarked, 
hvor produktiviteten som nævnt i kapitel 1 ofte vil være højere. På 
samme måde kan selektive skattelettelser på områder, hvor hvidt 
arbejde nemt kan erstattes af sort, tænkes at føre til en mindre ef-
terspørgsel på sort arbejde.

Disse argumenter for selektive skattelettelser har ført til, at der 
i mange europæiske lande er eller har været indført ordninger af 
denne karakter. Det vil sige ordninger, hvor visse typer af ydelser 
er blevet lavere beskattet end andre. Ordningerne varierer i deres 
dækning af diverse husholdnings- og håndværksydelser og med 
hensyn til, om støtten gives som tilskud eller som en reduceret be-
skatning.39

Blandt hjemlige ordninger kan nævnes en ordning, der fra 
1991 til 1995 gjorde det muligt for husholdninger at modtage et 
tilskud til at dække udgifter ved håndværksarbejder i forbindel-
se med boligforbedringer samt den såkaldte BoligJobordning fra 
2011 til 2017.

39. Det Økonomiske Råd (2011) giver en oversigt over forskellige ordninger i 
Danmark og Sverige. 
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Den første ordning vurderedes af Gunnar Viby Mogensen et 
al. (1995) til muligvis at have reduceret omfanget af sort arbejde, 
mens BoligJobordningen i en teknisk mere udviklet analyse ikke 
blev vurderet til at have påvirket omfanget af sort arbejde.40

Den eksakte empiriske effekt af de selektive ordninger er under 
alle omstændigheder vanskelig at afgøre og kan i øvrigt variere fra 
ordning til ordning. Ofte er disse ordninger da også udformet med 
et helt andet sigte, fx at skabe flere job under en lavkonjunktur, 
hvor byggeriet traditionelt bliver ramt hårdt. Og graden af succes 
skal da måles på flere parametre.

Det skal samtidig anføres, at selektive skattelettelser vil give 
samfundsøkonomiske omkostninger. Helt indlysende vil disse 
ordninger øge omkostningerne ved skatteinddrivelsen sammen-
lignet med generelle beskatningsordninger: Der skal noget ekstra 
bureaukrati til at administrere ordningerne.41 Dertil kommer, at 
svage sjæle vil føle sig fristet til at snyde med ordningerne. Det kan 
ske ved at fakturere varer og ydelser, så de uretmæssigt kommer 
ind under ordningerne.

Alt i alt er selektive skattelettelser næppe heller universalnøg-
len til i et betydende omfang at nedbringe det sorte arbejde.

4.6. Sammenfatning
Gennem de seneste år er der i SKAT og i Folketinget arbejdet med 
at nedbringe det sorte arbejde.

Dette er sket dels gennem øgede muligheder for en effektiv 
kontrolindsats, dels gennem omlægning af beskatningsreglerne, 
så noget, der tidligere var at betragte som sort arbejde, især blandt 
helt unge og folkepensionister, i dag falder uden for beskatning, 
hvis aktiviteterne har et begrænset omfang.

Det skal i sammenhængen understreges, at den kausale effekt 
af disse ordninger ikke er afdækket. Dvs. at vi ikke på det forelig-
gende datagrundlag kan vurdere, om og i hvilket omfang det sorte 

40. Leth-Petersen og Skov (2014). Mogensen (2003b) finder også, at ordningen 
fra første halvdel af 1990’erne mindskede andelen af gør det selv-arbejde ved 
større forbedringer af boligen.
41. Det Økonomiske Råd (2011).
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arbejde reelt er blevet nedbragt gennem disse initiativer.
Kapitlet gennemgik også de muligheder, der kan ligge i en al-

mindelig sænkning af skattetrykket og i såkaldt selektive skatte-
lettelser, dvs. særlige nedsættelser af skatten på visse aktiviteter, 
hvor sort arbejde i mere udtalt grad konkurrerer med hvidt arbej-
de.

Det blev overordnet konkluderet, at en generel skattelettelse er 
en usikker vej til i betydeligt omfang at nedbringe det sorte ar-
bejde.

Mere kompliceret var indtrykket af de selektive skattelettelser, 
der dog næppe heller er stærke instrumenter i bestræbelserne på 
at reducere det sorte arbejdes betydning i udviklede økonomier. 
Effekten er svær at måle, og ordningerne vil blive fulgt af et øget 
kontrolapparat og forsøg på misbrug.
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5.1. Indledning
I dette kapitel præsenterer vi de nyeste resultater for salg af sort 
arbejde i Danmark. Af dette kan vi danne et øjebliksbillede af si-
tuationen i dag, inden vi i de kommende kapitler ser nærmere på, 
hvordan udviklingen har været over tid, og hvordan det sorte ar-
bejde fordeler sig på forskellige socioøkonomiske forhold.

5.2. Et nyt datamateriale fra 2016
Tallene, som resultaterne i dette kapitel er baseret på, blev indsam-
let gennem en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Danmarks 
Statistik i november og december 2016. I alt blev 3.311 personer 
mellem 18 og 74 år udtrukket til interview, hvoraf 1.607 endte med 
at deltage i undersøgelsen. Den resterende gruppe udgør det så-
kaldte bortfald, som af den ene eller den anden grund ikke deltog 
i undersøgelsen. En analyse af bortfaldet for bogens samlede data-
materiale kan ses i bogens appendiks.

De nye resultater, som præsenteres i det følgende, stammer fra 
en ny selvstændig indsamling, hvor spørgeskema og metode er 
magen til det, der var grundlaget for vores undersøgelse fra 2014. 
Her spørges først til en række almindelige forhold som responden-
tens arbejdsmarkedstilknytning og arbejdstid, inden responden-
ten præsenteres for spørgsmålene om sort arbejde. Den primære 
indsamlingsmetode var via telefoninterviews, mens de sidste re-
spondenter, man af den ene eller anden grund ikke kunne nå via 
telefon, udfyldte et spørgeskema på internettet.

Det indgår i definitionen af sort arbejde, som vi uddybede i ka-
pitel 3, at der er en gensidig viden om og accept af, at handlen el-
ler tjenesteudvekslingen foregår sort. For de handler i 2016, hvor 
betalingen sker kontant, ser vi da også, at 95,9 procent af respon-
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denterne, som arbejdede sort, svarer, at dem, de handlede med, var 
helt eller delvist klar over, at handlen var sort.

5.3. Den sorte frekvens
De følgende tabeller indeholder nøgletal for den sorte økonomi 
i Danmark, baseret på det senest tilgængelige datamateriale fra 
2016.

I tabel 5.1 ser vi først på andelen af danskere mellem 18 og 74 
år, som i 2016 havde arbejdet sort i løbet af de seneste 12 måneder. 
Den samlede frekvens, altså andelen, der havde arbejdet sort, lig-
ger på 21,1 procent. Det svarer til, at én ud af fem danskere har ar-
bejdet sort på den ene eller anden måde i løbet af 2016.

Når vi ser på salg af sort arbejde, kan handlen opdeles på fire 
forskellige typer sort arbejde: kontant betalt sort arbejde, gentje-
nester, sort arbejde betalt med naturalier og sort salg.

Tabel 5.1. viser også andelen af respondenterne, som har udført 
hver af disse fire typer sort arbejde. Den præsenterede opdeling 
summerer ikke til den samlede sorte frekvens, fordi en enkelt per-
son kan have udført flere af de fire typer sort arbejde i løbet af de 
seneste 12 måneder.

Tabel 5.1. Den sorte frekvens i 2016. Opdelt på typer af sort arbejde

Frekvens i pct. 95 %-konfidensinterval

Alt sort arbejde 21,1  [ 19,1 ; 23,1 ]

Type sort arbejde  

Kontant betalt 8,4  [ 7,0 ; 9,7 ]

Gentjenester 11,7 [ 10,1 ; 13,3]

Betalt med naturalier 3,8 [ 2,9 ; 4,7 ]

Sort salg 5,1 [ 3,6 ; 6,6 ]

Note: Visse respondenter har udført mere end én type sort arbejde, hvorfor frekvenserne 
for hver af de fire typer ikke summer til den samlede frekvens for ”Alt sort arbejde”. Da 
de præsenterede frekvenser er estimater baseret på en repræsentativ stikprøve, angiver 
95 %-konfidensinterval usikkerheden på omfanget af sort arbejde i undersøgelsen. Der 
er således en sandsynlighed på 95 % for, at det sande omfang af sort arbejde ligger 
inden for de angivne intervaller. Data er vægtede. N = 1.607.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Den mest almindelige form for sort arbejde udgøres af gentje-
nester, hvor knap 12 procent af danskerne altså har arbejdet sort 
mod at modtage eller forvente at modtage en gentjeneste tilbage. 
Kontant betalt sort arbejde er den næstmest almindelige form og 
ligger på godt 8 procent. Derimod er arbejde betalt med naturalier 
og sort salg i mindre grad forekommende, når danskerne arbejder 
sort: henholdsvis 3,8 og 5,1 procent af befolkningen har været i 
gang med disse aktiviteter.

Det er imidlertid ikke kun relevant at se på, hvor stor en andel 
af befolkningen der arbejder sort i løbet af et år. Antallet af timer, 
som de gør dette i, samt den pris, de tager for det, er også relevant 
for at kunne danne et sammenhængende billede af sort arbejde i 
2016. Disse tal ser vi nærmere på i det følgende.

5.4. Den sorte timepris og arbejdsuge
Inddrager man i analysen alene de individer, som i 2016-under-
søgelsen svarede bekræftende på at have udført sort arbejde, kan 
vi finde et mål for antallet af timer om ugen, disse individer i gen-
nemsnit brugte på at arbejde sort, samt hvad den gennemsnitlige 
timepris var.

I tabel 5.2. ser vi, at det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug 
på sort arbejde var godt 2,5 timer. Samtidig viser tabellen også det 
såkaldte 95 %-konfidensinterval, som illustrerer den usikkerhed, 
der forekommer ved målingen af den gennemsnitlige arbejdstid.

Ved at betragte konfidensintervallet ser vi, at usikkerheden 
svinger med op til en halv time på hver side af gennemsnittet; og 
det betyder i praksis, at vi ved at tage højde for den statistiske usik-
kerhed med 95 procents sandsynlighed kan sige, at personer, der 

Tabel 5.2. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og timepris på sort arbejde. 2016

Timer Timepris

tt:mm 95 %-konfidensinterval kr. 95 %-konfidensinterval Median

Samlet sort arbejde 02:32 [ 01:59 ; 03:05 ] 233 [ 205,5 ; 260,0 ] 150

Noter: Ugentligt timeforbrug og  timeprisen er baseret på hhv. 306 og 291 observationer, 
hvor respondenten har arbejdet sort og besvaret spørgsmål om timer eller pris. Data 
er vægtede. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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arbejder sort, i gennemsnit har en ugentlig sort arbejdstid på mel-
lem 2 og 3 timer.

I tabel 5.2. finder vi, at den gennemsnitlige pris for en times 
sort arbejde i 2016 var 233 kr. I tabellen præsenteres også media-
nen af fordelingen af sorte timepriser, som i 2016 var 150 kr. Me-
dianen er et udtryk for den timeløn, der ligger i midten af forde-
lingen, når man ser på alle sorte timepriser fra vores besvarelser.

Når medianen er lavere end den gennemsnitlige sorte timepris, 
skyldes det, at den højere gennemsnitspris er drevet af forholdsvis 
få interviewpersoner, som har arbejdet for en relativt høj timepris, 
mens størstedelen af interviewpersonerne faktisk har en timepris, 
der ligger noget lavere end gennemsnitsprisen.

At vi ikke omtaler prisen som en timeløn, skyldes, at der kan 
være omkostninger forbundet med udførelsen af det sorte arbejde, 

Tabel 5.3. Branchefordelingen blandt dem, som har arbejdet sort i 2016. 
Procent

2016
Branche Procent

Landbrug, fiskeri, råstofudvinding 12

Fremstilling [3]

Bygge og anlæg 26

Auto [1]

Handel og reparation [1]

Hotel og restauration 13

Transport, telekommunikation 8

Finans- og forretningsservice, undtagen rengøring 11

Rengøring 5

Offentlige og personlige tjenesteydelser 16

Uoplyst 4

I alt (%) 100

Antal observationer 285

Note: Brancherne er kodet ud fra den første sorte aktivitet, som respondenterne nævner. 
Celler med færre end 10 observationer er markeret med [ ]. Vægtet data.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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eksempelvis udgifter til materialer, som ikke går til aflønning af 
personen, der udfører arbejdet. I kapitel 6 uddyber vi dette og ser 
nærmere på forskellene i timeprisen for en række sorte ydelser.

5.5. Hvilken slags sort arbejde udføres?
For at danne et overblik over, hvilke brancher som i højere grad er 
omfattet af sort arbejde, vender vi os her mod de arbejdsopgaver, 
som respondenterne udførte i 2016.

I tabel 5.3. præsenteres de udførte sorte arbejdsopgaver opdelt 
på ti brancher efter oplysning om respondentens typiske arbejds-
opgave.

Her finder vi, at godt en fjerdedel af dem, der har arbejdet sort, 
angiver, at arbejdet faldt inden for bygge- og anlægssektoren. I ka-
tegorien offentlige og private tjenesteydelser ligger arbejdsopgaver 
som eksempelvis frisørarbejde eller massage, og denne post udgør 
16 procent af det sorte arbejde. Landbrug, fiskeri og råstofudvin-
ding og hotel- og restaurationsbranchen figurerer med henholds-
vis 12 og 13 procent af det samlede udførte sorte arbejde. Et klas-
sisk område for sort arbejde som rengøring står kun for 5 procent 
af det udførte sorte arbejde.

5.6. Hvem arbejder man sort for?
I en analyse af det sorte arbejde er det ikke kun relevant at se på, 
hvor mange der arbejder sort, hvor mange timer man gør det, el-
ler hvilken løn man får. Det er også vigtigt at vide, hvem det sorte 
arbejde udføres for, da sort arbejde ikke kun handler om at spare 
penge, men kan have en social betydning i samfundet. Det ser vi 
nærmere på i dette afsnit.

Tabel 5.4. viser, hvor stor en andel af det samlede sorte arbejde 
man har solgt til forskellige typer af købere, opdelt på de fire typer 
sort arbejde. Ser vi først på det samlede mål for sort arbejde, finder 
vi, at godt halvdelen af alt sort arbejde udføres for venner, bekend-
te eller kolleger. Tabel 5.4. viser, at særligt gentjenester og den del 
af det sorte arbejde, hvor man betales med naturalier, udføres for 
denne gruppe personer, som man har en nær relation til.

Betragter vi gentjenesterne alene, udføres yderligere godt 31 
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procent af det sorte arbejde for familie. En stor del af det sorte 
arbejde kan altså siges ikke kun at handle om penge, men om at 
hjælpe hinanden. Det gør ikke det sorte arbejde lovligt, men illu-
strerer, at det sorte arbejde kan have betydning for den måde, man 
benytter sociale relationer i den danske økonomi. Samtidig illu-
strerer det faktum, at over 66 procent af det kontant betalte sorte 
arbejde udføres for familie, venner, bekendte eller kolleger, at sort 
arbejde for disse nære relationer ikke kun handler om at hjælpe 
hinanden – penge fungerer også som udvekslingsmiddel.

Den eneste type sort arbejde, som i meget høj grad udføres for 
personer uden for familien eller venne- og bekendtskabskredsen, 
er sort salg. Her er knap 53 procent af de sorte handler med øvrige 
privatpersoner. Da denne type sort arbejde eksempelvis inklude-
rer salg af landbrugsvarer fra en vejside eller lignende, stemmer 
det overens med, hvad man kunne forvente.

5.7. Sammenfatning
Dette kapitel præsenterer resultaterne af en helt ny dataindsam-
ling gennemført i november og december 2016. Ved interview-
ningen blev der som sædvanligt spurgt til adfærden på det sorte 
arbejdsmarked gennem de seneste 12 måneder. Kapitlet giver der-
for en skildring af danskernes sorte dagligdag anno 2016. For at 

Tabel 5.4. Fordeling af, hvem der arbejdes sort for, opdelt på type sort arbejde. 2016

Kontant Gentjenester Naturalier Sort salg Samlet

Procent

Familie 15,8 31,4 23,1 2,6 22,8

Venner, bekendte og kolleger 51,0 56,7 57,7 28,7 50,2

Øvrige privatpersoner 25,7 8,1 [9,9] 52,8 20,0

Egen arbejdsgiver el. andet 
firma [5,9] [1,5] [3,9] [1,4] 3,5

Andet [1,6] [2,3] [5,3] [14,4] 3,4

Antal observationer 123 178 55 65 318

Note: De angivne procenter gælder kollonnevis, så hver kolonne summerer til 100 
(nogle afviger pga. afrunding). Celler med færre end 10 observationer er markeret med 
[ ]. Vægtet data. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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beskrive denne inddrages, hvilken andel der arbejder sort, hvilket 
timeforbrug der allokeres på aktiviteten, hvilken type af sort ar-
bejde der er tale om, samt hvem, der er aftagere af de sorte tilbud.

Den samlede frekvens, dvs. andelen, der har arbejdet sort, lig-
ger på 21,1 procent. Det svarer til, at én ud af fem danskere har ar-
bejdet sort på den ene eller anden måde i løbet af 2016. Samtidig 
fremgår det, at det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug på sort 
arbejde er godt 2,5 timer, hvilket understreger pointen om, at der 
netop er tale om danskernes sorte dagligdag. Den gennemsnitlige 
pris for en times sort arbejde i 2016 er 233 kr., mens medianen – 
den timepris, der ligger i midten af fordelingen af de sorte timepri-
ser – er 150 kr.

Arbejde inden for bygge- og anlægssektoren udføres af godt 
hver fjerde af dem, som har arbejdet sort, efterfulgt af kategori-
en offentlige og private tjenesteydelser, der ligger på 16 procent af 
det sorte arbejde. Derimod er et klassisk område for sort arbejde – 
rengøring – kun repræsenteret med en andel på 5 procent.

Godt halvdelen af alt sort arbejde udføres for venner, bekendte 
eller kolleger.
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6. Timepris på det hvide og det sorte 
arbejdsmarked

6.1. Indledning
Som beskrevet i kapitel 1 og 3 findes der en række grunde til, at 
man kan vælge at få et stykke arbejde udført sort. Det kan enten 
være, fordi man får del i den økonomiske besparelse, der er ved, at 
der ikke skal svares skat eller moms af arbejdet, eller fordi man er 
i en position, hvor det er fordelagtigt at bytte en sort ydelse for en 
anden.

Ved køb af sort arbejde betaler man en pris, som ikke indehol-
der moms, og den besparelse, som sælger har ved ikke at skulle 
betale skat af indkomsten, indgår også. Dertil kommer, at man for 
sort arbejde ikke har nogen garanti for arbejdets kvalitet og derfor 
selv hæfter for eventuelle fejl og mangler. Samtidig kan det være 
tilfældet, at produktiviteten er større på det hvide arbejdsmarked 
end på det sorte.  Dette kan være med til at presse prisen på en ti-
mes sort arbejde ned, sammenlignet med den samlede pris man 
skulle betale for en tilsvarende ydelse, hvis den var blevet udført 
hvidt. Omvendt kan man også argumentere for en højere produk-
tivitet, da timeprisen efter skat er højere sort end hvidt, hvilket 
kunne tale for en højere produktivitet.

Vi præsenterer i dette kapitel beregninger af gennemsnitlige 
sorte timepriser for en række ydelser, som respondenterne i inter-
viewmaterialet har købt. Her ser vi altså i modsætning til foregå-
ende kapitel på efterspørgselssiden.

At nogle ydelser har en lavere gennemsnitlig timepris end an-
dre, er som lige nævnt bestemt af flere faktorer og er blandt andet 
relateret til den pris, man betaler for at få arbejdet udført hvidt.

I dette kapitel sammenlignes de sorte timepriser derfor også 
med hvide timelønninger. At vi sammenligner med gennemsnit-
lige timelønninger og ikke timepriser, skyldes, at information om 
timepriser mangler i Danmarks Statistiks registre. Den hvide ti-
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meløn er den del af den hvide timepris, som tilfalder personen, der 
udfører arbejdet, og indeholder ikke øvrige omkostninger, såsom 
slid på værktøj, forsikringer, forrentning af eventuelt investeret 
kapital eller andet, som ikke skal kompensere selve arbejdstiden. 
Det er også det, man kan kalde mesterens del af fakturaen.

Besparelsen ved at købe en ydelse sort kan variere meget fra 
ydelse til ydelse. DØRS (2011) undersøgte, hvor stor besparelsen er 
ved at købe et stykke sort arbejde for enkelte typer arbejde og for 
forskellige størrelser af de ovenfor omtalte ekstraomkostninger.

De indikerede, at det generelt er køberen, som kan forvente at 
tage den største andel af besparelsen, ved at handlen foregår sort. 
Resultaterne indikerede også, at det kan variere meget, hvor stor 
en besparelse der er ved køb af sort arbejde for forskellige ydelser.

Disse forhold søger vi i dette kapitel at dykke længere ned i ved 
at præsentere en oversigt over timeprisen for en række sorte ydel-
ser, som vore respondenter har angivet at have købt, samt en over-
sigt over, hvor høje timelønninger er for tilsvarende hvide ydel-
ser.42

6.2. Datamaterialet
Datamaterialet for dette kapitel bygger på 1.877 besvarelser fra to 
spørgeskemaundersøgelser fra 2010 og 2014 om efterspørgslen på 
sort arbejde.

De respondenter, der svarede ja til at have købt sort arbejde, 
angav yderligere, hvilke ydelser de havde købt, samt hvad timepri-
sen var for disse.

For at undersøge mere om karakteren af hver type sort arbejde 
kan man sammenligne den sorte timepris med den løn, en person, 
der udfører en tilsvarende ydelse, normalt modtager på det hvide 
arbejdsmarked. Til dette er hvide lønninger for tilsvarende ydel-
ser på det formelle arbejdsmarked beregnet. Disse tal er baseret 
på registeroplysninger om løn og branche fra Danmarks Statistik 
i 2010.

42. Resultaterne i dette kapitel er oprindeligt udgivet i Bentsen (2016).
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6.3. De sorte priser
Sorte timepriser for de ydelser, vi har information om, er præsen-
teret i tabel 6.1. Alle de ydelser, vi ser på her, kan inddeles i tre 
overordnede typer: håndværksydelser, husarbejde og personlige 
ydelser.43

Ser vi først på de gennemsnitlige timepriser for disse tre over-
ordnede kategorier, konstaterer vi, at håndværksydelser i gennem-
snit er bedst betalt med 165 kr. i timen. De personlige ydelser be-
tales i gennemsnit med en timepris på 151 kr., mens man for sort 
husarbejde kun modtager 113 kr. i timen.

Resultaterne i tabel 6.1. illustrerer, at der eksisterer et stort 
spænd mellem priserne for forskellige sorte ydelser. Dette varierer 
fra de personlige ydelser i form af zoneterapi, massage og psyko-
loghjælp i toppen, som i gennemsnit har en timepris på 234 kr., 
til børnepasning og pasning af kæledyr, hvor man gennemsnitligt 
betaler henholdsvis 73 og 78 kr. i timen.

Tabel 6.1. viser også medianpriserne for de enkelte ydelser, idet 
medianprisen giver niveauet for den midterste observation af pri-
serne for hver ydelse. Disse tal er ikke følsomme over for enkelte 
ekstreme observationer i form af meget høje priser, som ellers kan 
trække gennemsnitsprisen op.

Her er det interessant at se, at de fleste medianer er runde tal, 
hvilket indikerer, at priserne typisk har et fast niveau, som kø-
ber og sælger let kan blive enige om. Eksempelvis koster de fle-
ste håndværksydelser 150 kr. i timen, når man ser på medianerne, 
mens mange ydelser inden for husarbejde koster 100 kr.

6.4. Sammenligning mellem sorte priser og hvide 
lønninger
Ovenfor så vi, at selv inden for de enkelte kategorier af ydelser fin-
des der en stor spredning i gennemsnitlige timepriser for forskel-
lige ydelser. At håndværksydelser i gennemsnit har højere time-
priser end de fleste ydelser inden for husarbejde, er forventeligt, 

43. De gennemsnitlige timepriser, vi præsenterer i dette kapitel, afviger fra ni-
veauet, vi fandt i kapitel 5. Det skyldes, at vi i dette kapitel opgør priserne fra kø-
bers side, mens vi i kapitel 5 opgjorde dem fra sælgers side.
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Gns. Median N

Håndværksarbejde 165 150 841

 VVS-arbejde 177 150 86

 Automekanikerarbejde 177 150 176

 Malerarbejde (2014) 171 150 32

 Tømrerarbejde 165 150 124

 Murerarbejde 159 150 87

 Anlægsarbejde 156 140 68

 Elektrikerarbejde 153 150 116

 Nedrivningsarbejde 149 150 32

 Reparation af cykel, båd, vaskemaskine m.m. 131 100 53

 Flytning eller anden transport - - 17

 Arkitektarbejde - - 7

 Andet håndværksarbejde 182 175 43

Husarbejde 113 100 511

 Vinduespudsning 156 120 97

 Lektiehjælp og musikundervisning 137 100 31

 Havearbejde 116 100 67

 Rengøring 108 100 178

 Pasning af kæledyr 78 100 44

 Børnepasning 73 63 70

 Hjælp til landbrug - - 6

 Hjælp til indkøb (2010) - - 1

 Andet husarbejde - - 17

Personlige ydelser 151 110 525

 Zoneterapi, massage, psykologhjælp m.m. 234 200 43

 Festunderholdning og sangskrivning 176 138 48

 Frisørarbejde 153 130 215

 IT-hjælp og regnskabsføring 152 100 53

 Serveringsarbejde og madlavning til fester 126 100 109

 Syning og strikning 95 100 45

 Andre personlige ydelser - - 12

Alle ydelser 147 120 1.877

Tabel 6.1. Timepriser på det sorte arbejdsmarked, kr.

Note: Nogle ydelser var kun inkluderet i spørgeskemaet i enten 2010 eller 2014, dette 
er anført i parentes. Kun tal for ydelser med over 30 observationer er vist. Medianen 
angiver prisen for den midterste observation i fordelingen af priser inden for ydelsen. 
Lønningerne er censoreret således, at værdier henholdsvis under 1 %- og over 99 %- 
percentilerne er sat til disse værdier. N angiver antal observationer.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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da det også må forventes at være sådan på det formelle arbejds-
marked. For at undersøge denne påstand nærmere sammenlignes 
de sorte timepriser med gennemsnitlige timelønninger for perso-
ner, der arbejder i stillinger, der er sammenlignelige med de sorte 
ydelser.

I en sådan sammenligning er det vigtigt at pointere, at forskelle 
mellem de sorte priser og den hvide løn indeholder flere uobser-
verbare faktorer, som man ikke kan tage med i beregningen.

Den ekstraomkostning, der skal lægges til den hvide løn, for at 
man finder den endelige hvide pris, man betaler for en ydelse, kan 
variere, alt efter hvilken type arbejde eller ydelse man ser på. Ek-
sempelvis må man forvente, at slid på materialer er mindre, eller 
slet ikke eksisterer, for personlige ydelser som serveringsarbejde 
eller børnepasning. Omvendt kan denne størrelse være betydelig, 
når man betragter forskellige håndværksydelser.

Figur 6.1. illustrerer sammenhængen med de sorte timepriser 
og timelønninger, som man observerer på det hvide arbejdsmar-
ked for personer, der arbejder i stillinger, der er sammenlignelige 
med hver sort ydelse. Jo nærmere et punkt i figuren er på den ind-

Figur 6.1. Sorte priser og hvide lønninger
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Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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tegnede 45-graderslinje, desto nærmere er den sorte timepris på 
den tilsvarende hvide timeløn.

Timeprisen på sort arbejde ligger altid under timelønnen for 
hvidt arbejde. Derudover ser vi også, at der er langt større variati-
on i de sorte priser end i de hvide lønninger. For de klassiske hånd-
værksydelser som fx tømrer-, maler-, VVS- og murerarbejde er de 
sorte timepriser forholdsvis høje, og de ligger ikke langt fra de hvi-
de lønninger. Mange gange sparer køber kun momsen.

Til gengæld er de sorte priser på børnepasning, rengøring og 
havearbejde ret lave, og de ligger et godt stykke under de tilsva-
rende hvide lønninger.

Dette kan skyldes, at det i mange tilfælde vil være unge under 
18 år eller personer, som står uden for det formelle arbejdsmar-
ked, som tilbyder disse ydelser sort. Til sammenligning fik en per-
son under 18 år, der arbejder som avisbud, cykel- eller kontorbud i 
2010, i gennemsnit 79,5 kr. på det hvide arbejdsmarked. Det er en 
timeløn, som ligger meget tæt på den sorte timepris, for eksempel-
vis børnepasning på 73 kr.

Selvom man ikke kan drage direkte konklusioner af at sam-
menligne de sorte timepriser med hvide timelønninger, giver re-
sultaterne i figur 6.1. alligevel et fingerpeg om, hvordan man kan 
forstå prisstrukturen på det sorte arbejdsmarked.

At de sorte priser for håndværk og personlige ydelser ligger re-
lativt tæt på de hvide lønninger, kan skyldes, at disse typer af ar-
bejdsopgaver udføres sort af personer, som også professionelt er 
beskæftiget inden for faget til hverdag, og hvor produktiviteten 
ligger omkring produktiviteten på det hvide arbejdsmarked.

Omvendt kan man ud fra sammenligningen for ydelser inden 
for husarbejde, som børnepasning og rengøring, aflæse, at disse 
opgaver kan blive udført sort af personer, som enten har svært ved 
at indtræde på det formelle arbejdsmarked, eller som slet ikke er 
tilknyttet arbejdsmarkedet endnu, fordi de er helt unge.

6.5. Sammenfatning
Kapitlet opsummerer de første resultater, som i Danmark er udgi-
vet omkring priser på sort arbejde for udvalgte ydelser.

Resultaterne viser, at det kan variere meget, hvor høj den sorte 
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pris er på tværs af ydelser. De håndværksmæssige og personlige 
ydelser er i gennemsnit de dyreste ydelser, mens husarbejde ligger 
i den lave ende af prisskalaen.

Ved at sammenligne med de timelønninger, man observerer på 
det hvide arbejdsmarked for sammenlignelige ydelser, viser resul-
taterne også, at der er stor forskel på, hvor meget den sorte time-
pris for forskellige ydelser varierer fra den hvide timeløn. De sorte 
priser på håndværksmæssige og personlige ydelser ligger således 
relativt tæt på de hvide lønninger, mens husligt arbejde af typen 
børnepasning og rengøring ligger relativt langt fra de hvide time-
lønninger for denne type af arbejde.
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7. De lange linjer i udviklingen af sort 
arbejde: perioden fra 2000 til 2016

7.1. Indledning
I kapitel 5 så vi, at 21 procent af de 18-74-årige havde været aktive 
på det sorte arbejdsmarked i 2016 under anvendelse af et anseeligt 
antal timer på aktiviteten. Der er således tilsyneladende en stor del 
af befolkningen, som arbejder sort.

Men hvor stort er det samlede omfang af sort arbejde i den 
danske økonomi? Er det mere eller mindre end tidligere? Og hvor-
dan har udviklingen været set over en længere periode?

Besvarelsen af disse spørgsmål er vigtige, hvis samfundet skal 
kunne forholde sig til fænomenets karakter. Hvis det sorte arbej-
des omfang i forhold til BNP fx er systematisk stigende, kan det 
afspejle en voksende generel trussel mod velfærdssamfundets øko-
nomiske bæredygtighed og sammenhængskraft. Omvendt hvis 
størrelsen af den sorte sektor er systematisk aftagende over læn-
gere tid.

I perioden fra 1994 til 2016 er der hvert eneste år – med undta-
gelse af 1999, 2006, 2013 og 2015 – blevet gennemført interviewun-
dersøgelser med sort arbejde som tema. I dette kapitel fokuserer vi 
dog kun på perioden fra 2000 til 2016, da sammenlignelige tal for 
arbejdstid for den samlede danske arbejdsstyrke kun er tilgænge-
lige for denne periode.

I hver undersøgelse er danskerne blevet spurgt, om de har ar-
bejdet sort i løbet af de seneste 12 måneder og i bekræftende fald 
da, hvor meget tid de har brugt på aktiviteten. Forskningsenheden 
råder derfor over en tidsserie, der giver mulighed for at undersøge, 
hvordan omfanget af sort arbejde i Danmark har udviklet sig si-
den årtusindskiftet.

Metoden, som vi uddyber i det følgende, går i al korthed ud 
på at sammenholde den forbrugte arbejdstid på det sorte arbejds-
marked med den arbejdstid, der er lagt på det ordinære arbejds-
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marked. Herved kan vi beregne sort arbejde som en procent af BNP,  
og det er denne andel, der anvendes til at belyse udviklingen over 
tid.

For at kunne beregne sort arbejde som en andel af BNP skal vi 
altså vide, hvor stor en andel der har arbejdet sort i de enkelte år, 
den såkaldte deltagelsesfrekvens, og vi skal have oplysninger om 
tidsforbruget.

Ved de følgende beregninger må der dog tages det forbehold, at 
forskningsenheden gik over til en ny og mere tidssvarende spørgs-
målsformulering i 2008 og 2009, hvilket i et vist omfang har påvir-
ket især den sorte deltagelsesfrekvens, jf. nedenfor.

7.2. Beregning af sort arbejde i forhold til BNP
For at sætte omfanget af det sorte arbejde i perspektiv er det rele-
vant at kende dets størrelse i forhold til samfundets samlede pro-
duktion. Et ofte anvendt mål for den samlede produktion er brut-
tonationalproduktet, BNP.44 Det er dog ikke muligt på baggrund 
af det indsamlede datamateriale at måle den samlede værdi af de 
sorte aktiviteter i forhold til BNP direkte.

Spørgsmålet belyses her gennem en sammenligning af arbejds-
tiden på henholdsvis det sorte og det hvide arbejdsmarked, hvor 
de hvide arbejdstimer er et udtryk for samfundets samlede pro-
duktion.

Denne tilgang er interessant til vores formål ud fra en tanke-
gang om, hvor stor en hvid produktion der kunne have fundet 
sted, hvis det sorte arbejde var blevet udført hvidt. Det bidrager 
med et groft skøn over det samlede omfang af sort arbejde, målt 
ud fra den tid som den danske arbejdsstyrke i gennemsnit bruger 
på henholdsvis det hvide og det sorte arbejdsmarked.

Man bør dog holde sig for øje, at metoden kun kan tolkes som 
en opgørelse i forhold til BNP under visse antagelser, bl.a. at pro-
duktiviteten af en arbejdstime på det sorte arbejdsmarked er den 
samme som den på det formelle hvide arbejdsmarked. Se boks 7.1. 
for uddybende kommentarer om disse antagelser.

44. En grov definition af BNP er, at det er værdien af den samlede årlige produk-
tion af varer og tjenesteydelser minus værdien af forbrug i produktionen. 
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Ved at anvende denne metode kan man opgøre værdien af pro-
duktionen på det sorte arbejdsmarked ved at finde forholdet mel-
lem antal timer i en gennemsnitlig sort arbejdsuge og en gennem-
snitlig formel arbejdsuge. Her beregnes begge dele for personer i 
den erhvervsaktive alder, hvilket vil sige mellem 18 og 66 år.

Modsat de øvrige beregninger i bogen begrænses analyserne 
her altså til de erhvervsaktive aldersgrupper. På formel ser udreg-
ningen ud på følgende måde:

Størrelsen og udviklingen i værdien af den sorte produktion er 
derfor et resultat af fire forhold: hvor mange der deltager på det 
sorte arbejdsmarked, og hvor mange timer om ugen de gør det i 
gennemsnit – og tilsvarende to størrelser på det formelle arbejds-
marked. Hvis omfanget af den sorte produktion stiger eller falder 
fra et år til et andet, kan det derfor skyldes ændringer i en eller 
flere af disse faktorer.

7.3. Udviklingen i den sorte deltagelsesfrekvens 
2000 til 2016
Vi begynder med at se nærmere på, hvordan udviklingen i netop 
den sorte frekvens har været i løbet af perioden.

Figur 7.1. viser udviklingen i den sorte frekvens fra 2000 til og 
med 2016 for befolkningen mellem 18 og 66 år. Figuren bygger på 
alle de undersøgelser om sort arbejde, som ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed har gennemført i årene fra 2000 til og med 2016. 
Hvert punkt udgør det bud på deltagelsesfrekvens, der fremkom-
mer på baggrund af tallene fra en enkelt interviewrunde, bestå-
ende af ca. 950 interviews, som gennemføres inden for 10-14 dage. 
I materialet indgår desuden to større selvstændige undersøgelser 
i 2014 og 2016 med henholdsvis ca. 1.900 og 1.600 respondenter.

Ud over punkterne fra hver interviewrunde er der også indteg-
net henholdsvis en grøn og orange tendenslinje i figuren. De grøn-
ne punkter og den grønne tendenslinje er baseret på svar på en 

(Sort deltagelsesfrekvens × Gennemsnitligt antal timer brugt på sort arbejde) 

(Beskæftigelsesfrekvensen × Gennemsnitligt antal timer brugt på formelt arbejde)
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Boks 7.1. Antagelser for beregning af sort arbejde i forhold til BNP

At forholdet mellem arbejdstid på henholdsvis det sorte og 
det hvide arbejdsmarked kan bruges til at give et bud på det 
sorte arbejdes omfang i forhold til BNP, gælder kun under 
visse antagelser.

For det første må man antage, at produktiviteten på det sorte 
arbejdsmarked er den samme som på det hvide arbejdsmar-
ked. Det betyder, at en person, som arbejder en time sort, 
får udført den samme mængde arbejde som en person, der 
arbejder hvidt. I så fald er arbejdstimerne på hvert arbejds-
marked så at sige lige meget værd. Hvis timeproduktiviteten 
på det sorte arbejdsmarked er lavere end på det hvide, vil målet 
overvurdere omfanget af sort arbejde i forhold til BNP. Hvis 
timeproduktiviteten omvendt er højere, vil det reelle omfang 
være højere end vores estimat.

Der er flere faktorer, som bestemmer timeproduktiviteten. 
Den er blandt andet bestemt af kvaliteten af selve arbejdsind-
satsen og mængden af kapital, dvs. eksempelvis omfanget af 
maskiner, som anvendes i produktionen. I nogle hvide sek-
torer kan man forestille sig, at timeproduktiviteten er højere 
end den gennemsnitlige sorte timeproduktivitet, mens den i 
andre kan være lavere.

Endelig er en vigtig antagelse for at kunne analysere udvik-
lingen i omfanget af sort arbejde over tid, at udviklingen i 
produktiviteten på henholdsvis det sorte og det hvide arbejds-
marked er den samme.

spørgsmålsformulering, der blev anvendt fra 2000 til og med 2009.
Fra marts 2008 og frem er der blevet anvendt en ny og mere 

tidssvarende spørgsmålsformulering, der som følge af mere mund-
rette spørgsmålsformuleringer har givet en noget højere deltagel-
sesfrekvens.45 Skønnet over den sorte frekvens, som fremkommer 

45. For en diskussion af fordelene ved den nye spørgsmålsformulering, se: Hvidt-
feldt, Jensen og Larsen (2010).
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ved brug af denne formulering, er indtegnet som en orange linje i 
figuren.

Som det ses, er der både med den gamle og nye spørgsmåls-
formulering en del udsving fra interviewrunde til interviewrun-
de. Det skyldes dels den almindelige usikkerhed i spørgeskema-
undersøgelser, dels den usikkerhed, som følger af, at der spørges 
til et følsomt emne. Desuden er omstændighederne ikke ens ved 
hver runde. Det lave tal i midten af 2005 falder fx sammen med, 
at SKAT gennemførte en intensiv kampagne mod sort arbejde i 
samme periode.

Efter indførelsen af den nye spørgsmålsformulering i 2008/09 
ses i første omgang et løft i deltagelsesfrekvensen på 7-8 procent-
point. Men i de følgende år ses et mindre fald fra en deltagelses-
frekvens lidt over til lidt under 25 procent. Det er dog stadig klart 
over niveauet for de seneste undersøgelser med den gamle spørgs-
målsformulering, hvilket må antages at skyldes den mere mund-
rette tilgang, der fulgte med ændringen i spørgsmålsformulering.

Figur 7.1. Andel af befolkningen mellem 18 og 66 år, der har arbejdet sort, 
2000-2016
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Note: Gennemsnittene og trendlinjerne er baseret på svar fra den gamle og nye spørgs-
målsformulering, med henholdsvis 13.324 og 10.047 respondenter. Vægtede data.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Figur 7.2. Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge på sort arbejde for de 18-66-åri-
ge, der er aktive på det sorte arbejdsmarked, 2000-2016
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Note: Gennemsnittene og trendlinjerne er baseret på svar fra den gamle og nye spørgs-
målsformulering med henholdsvis 3.671 og 2.189 respondenter. Vægtede data.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

7.4. Udviklingen i det sorte tidsforbrug i perioden 
2000 til 2016
I figur 7.2. får vi oplysningerne om, hvor mange timer de danske-
re, der var aktive på det sorte arbejdsmarked, i gennemsnit brugte 
på aktiviteten, igen belyst via den gamle og nye spørgsmålsformu-
lering.

Den grønne tendenslinje har en faldende hældning gennem pe-
rioden, der er meget lig hældningen efter 2009, men kurven løftes 
en smule med indfasningen af den nye spørgsmålsformulering.

I alt falder det gennemsnitlige timeforbrug blandt de aktive på 
det sorte arbejdsmarked fra godt 3 timer til godt 2 timer, når man 
ser på tendenslinjen, der dannes på baggrund af de faktiske gen-
nemsnit i de enkelte undersøgelser.
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7.5. Udviklingen i det sorte arbejdes omfang i 
forhold til BNP fra 2000 til 2016
I det ovenstående er udviklingen i de tal, som udgør grundstenene 
i vurderingen af det sorte arbejde i forhold til BNP, blevet belyst. 
Vi omtaler omfanget af sort arbejde i forhold til BNP som forhol-
det mellem arbejdstiden på hhv. det sorte og det hvide formelle 
arbejdsmarked.

I denne sammenligning fokuseres der fortsat på den del af vo-
res stikprøve, som er i den erhvervsaktive alder, dvs. mellem 18 og 
66 år. Figur 7.3. giver en oversigt over udviklingen i det sorte ar-
bejdes omfang målt i forhold til BNP fra 2000 til 2016.

Det fremgår af figuren, at skønnene over det sorte arbejde målt 
i forhold til BNP svinger fra godt 1 procent til knap 5 procent ved 
de enkelte undersøgelser repræsenteret ved de små farvede cirkler 
i figuren. Der kan altså være ret betydelige udsving fra undersø-
gelse til undersøgelse.

Den grønne tendenslinje i figuren viser, at der i perioden frem 

Figur 7.3. Udviklingen i omfanget af det sorte arbejde i forhold til BNP, sort 
arbejdsuge ift. hvid arbejdsuge, 2000-2016
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Note: Til beregning af forholdet mellem sort og hvid arbejdsuge er metoden beskrevet 
i dette kapitel anvendt. Årlig sort frekvens og timeforbrug er baseret på estimater fra 
figurerne 7.1. og 7.2. Vægtede data. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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til 2009, hvor den gamle spørgsmålsformulering var i anvendelse, 
tilsyneladende er sket et fald.

Ved periodens begyndelse udgjorde det sorte arbejde omkring 
3 procent målt i forhold til BNP mod kun omkring 1,5 procent 
i 2008/09. Men da alt taler for, at den efterhånden lidt sprogligt 
forældede spørgeskemaformulering frem mod 2008/09 systema-
tisk undervurderede omfanget af udveksling af gensidige tjenester 
blandt de yngre, giver svarene på basis af den nye formulering et 
mere retvisende skøn.46

46. Her henvises igen til Hvidtfeldt, Jensen og Larsen (2010) for en diskussion af, 
hvor der især fandt en underrapportering sted under den gamle spørgsmålsfor-
mulering. 

Tabel 7.1. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og beskæftigelsesfrekvens for hele 
befolkningen, AKU, 2000-2016

Normal arbejdstid på 
det formelle, hvide 

arbejdsmarked

Beskæftigelses- 
frekvens

Gns. normal 
arbejdsuge for hele 

befolkningen

År Timer % Timer

2000 36,1 76,7 27,7

2001 36,3 76,6 27,8

2002 36,1 76,3 27,5

2003 35,9 75,6 27,1

2004 35,6 76,2 27,1

2005 35,7 76,5 27,3

2007 35,7 77,0 27,5

2008 35,4 77,9 27,6

2009 35,0 75,4 26,4

2010 35,0 73,4 25,7

2011 35,0 73,2 25,6

2012 34,9 72,6 25,3

2014 34,7 72,8 25,3

2016 34,3 74,9 25,7

Kilde: Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU).
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Konklusionen frem til og med 2009 bliver, at omfanget af det 
sorte arbejde målt i forhold til BNP formodentlig har været falden-
de, mens sammenligningen før og efter 2009 vanskeliggøres af en 
ny spørgsmålsformulering.

I årene efter 2009 og frem til 2016, hvor den nye spørgsmålsfor-
mulering er anvendt i alle undersøgelserne, er der derimod indi-
kationer på et fald. Omkring 2009 lå det sorte arbejde på en andel 
af BNP på knap 3 procent. I 2016 lå andelen på 2,2 procent. Der er 
dermed intet tegn på, at det sorte arbejde set over perioden er ble-
vet et større problem for velfærdsstatens finansiering – og i bredere 
forstand legitimitet.

I tabel 7.2 har vi beregnet usikkerheden på estimaterne af for-
holdet mellem de sorte og hvide arbejdstimer. Det er illustreret for 
årene 2009 til 2016 og viser, at omfanget af sort arbejde i forhold til 
BNP er behæftet med en vis usikkerhed. Omfanget på 2,2 procent, 
som vi ovenfor fandt for 2016, er forbundet med en usikkerhed, 
som fortolkes således, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at 
det sande omfang udgjorde et sted mellem 1,65 og 2,87 procent af 
BNP.

Tabellen viser, at mens der var et statistisk signifikant fald i 
omfanget af sort arbejde fra 2009 til 2014, bevirker stigningen til 
2016, at vi ikke kan konkludere et fald fra 2009 til 2016.

Tabel 7.2. Omfanget af sort arbejde i forhold til BNP, sort arbejdsuge ift. hvid 
arbejdsuge, 2009-2016

Sort arbejdsuge 
ift. formel arbejdsuge, %

95 %- 
usikkerhedsinterval

2009 2,8 [2,21 ; 3,57 ]

2010 3,3 [2,33 ; 4,38 ]

2011 2,4 [1,73 ; 3,12 ]

2012 2,4 [1,59 ; 3,28 ]

2014 1,6 [1,25 ; 2,03 ]

2016 2,2 [1,65 ; 2,87 ]

Note: Usikkerhedsintervaller er beregnet ved brug af den såkaldte bootstrapping-
metode. Her antages, at den formelle arbejdsuge er målt præcist, dvs. at tallene fra AKU, 
som den hvide arbejdsuge er beregnet på baggrund af, er uden statistisk usikkerhed. 
Der er foretaget 10.000 bootstrap-replikationer.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Måler vi omfanget af sort arbejde i forhold til BNP i 2016, kan 
vi med det viste usikkerhedsinterval sige, at omfanget i monetære 
termer udgjorde et sted mellem 34 og 59 mia. kr.47

Bilagstabellen til kapitlet præsenterer mere detaljeret de data, 
figurerne er baseret på.

I tabel 7.1. er tallene, som BNP-beregningen er bygget på, ind-
sat. Den gennemsnitlige normale arbejdsuge for hele befolkningen 
er faldet gennem perioden, hvilket både er drevet af et fald i nor-
mal arbejdstid og beskæftigelsesfrekvensen.

7.6. Sammenfatning
En voksende sort økonomi vil i et moderne velfærdssamfund som 
det danske udgøre en mere eller mindre udtalt trussel mod dette 
samfunds økonomiske bæredygtighed og sammenhængskraft.

For at undersøge, om den sorte sektor faktuelt er voksende i 
forhold til den produktion, der foregår på det hvide arbejdsmar-
ked, er det samlede timeforbrug på henholdsvis det sorte og hvide 
arbejdsmarked i dette kapitel sat i forhold til hinanden. Man kan 
også udtrykke det på den måde, at kapitlet for perioden 2000 til 
2016 analyserer, hvilken andel af BNP det sorte arbejde har ud-
gjort. Analysen må tage forbehold for det databrud, der fandt sted, 
da ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed introducerede en ny 
og mere tidssvarende spørgsmålsformulering i 2009, der især hæ-
vede den sorte deltagelsesfrekvens via mere mundrette og dermed 
lettere forståelige spørgsmål.

Med dette forbehold in mente fremtræder – dog med nogen 
usikkerhed – gennem perioden en faldende sort sektor forstået på 
den måde, at tidsforbruget på sort arbejde er faldet i forhold til det 
tidsforbrug, danskerne lægger på det hvide arbejdsmarked. Ana-
lysen konstaterede et fald fra år 2000 og frem til 2009 og finder 
tegn på, at faldet fortsatte efter 2009 – også med introduktionen af 
et nyt batteri af spørgsmål. Faldet i det sorte arbejde fra omkring 
3 procent af timeforbruget på det hvide arbejdsmarked i 2009 til 
2 procent i 2016 ligger inden for den statistiske usikkerhed, og vi 

47. Estimaterne er baseret på senest offentliggjorte tal for BNP fra Danmarks 
Statistik for 2016 på 2064,8 mia. kr.
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kan derfor ikke afvise, at udviklingen blot er stagneret.
Der er dermed ingen indikationer på, at det sorte arbejde er 

blevet et større problem for velfærdsstatens finansiering – og i bre-
dere forstand legitimitet – siden årtusindskiftet.
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8. Hvem arbejder sort?

8.1. Indledning
I dette kapitel ser vi nærmere på den gruppe af personer, der sæl-
ger deres arbejdskraft sort. Ved at vise, hvordan tilbøjeligheden til 
at arbejde sort varierer på tværs af en række karakteristika som al-
der, køn, uddannelse og indkomst, kan vi kortlægge arbejdstagers 
side af det sorte arbejdsmarked.

Kapitlet vil efter en kort gennemgang af datasættet tegne et bil-
lede af det sorte arbejdsmarked fra sælgers (af arbejdskraft) side.

Dette gør vi ved at inddele personer efter en lang række socio-
økonomiske karakteristika og derefter beregne, hvordan tilbøje-
ligheden til at arbejde sort varierer på tværs af disse karakteristi-
ka. Vi benytter to mål for sort arbejde. Det første mål indeholder 
fire forskellige former for sort arbejde: a) kontant betalt sort ar-
bejde, b) bytte- og vennetjenester, c) sort arbejde betalt med natu-
ralier og d) sort salg. Det andet mål fokuserer udelukkende på sort 
arbejde mod kontant betaling.

Endelig måler vi også tilknytning til det sorte arbejdsmarked 
ved at se på den gennemsnitlige arbejdsuge for de personer, der 
har udført sort arbejde.

I hovedparten af kapitlet ser vi på variationer i den sorte delta-
gelsesfrekvens på tværs af baggrundskarakteristika. Det vil sige, at 
vi fx opgør, hvor stor en andel af de unge mellem 18 og 24 år der 
arbejder sort. Vi ser også på køn, uddannelse og indkomst. Alle 
opgørelserne vil dog være partielle i den forstand, at hvis vi ser, 
at unge arbejder mere sort end ældre, og folk med lav indkomst 
arbejder mere sort end folk med høj indkomst, så kan vi ikke der-
fra nødvendigvis slutte, at unge med lav indkomst har den højeste 
sorte deltagelsesfrekvens.

I kapitlets anden del har vi derfor udregnet den forudsagte del-
tagelsessandsynlighed for seks forskellige persontyper, der bliver 
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sammensat på tværs af vores udvalgte socio-økonomiske karak-
teristika.

Endelig afslutter vi kapitlet med at se på villigenheden til at ar-
bejde sort blandt de personer, der ikke har udført sort arbejde. Ved 
at se på antallet af personer, der enten har udført sort arbejde el-
ler ville være villige til at påtage sig sort arbejde, hvis en rimelig 
mulighed viste sig, kan vi forsøge at danne os et forsigtigt overblik 
over størrelsen af det potentielle sorte arbejdsudbud.

8.2. Data
Til brug for analyserne i dette kapitel har vi samlet surveyunder-
søgelser for seks år, 2008-2012 og 2014. Vi har valgt at bruge disse 
seks år, da hovedspørgsmålet om sort arbejde har været det sam-
me for respondenterne i den periode.48 Tilsammen giver det et da-
tasæt på 10.015 individer, der har svaret på samme spørgsmåls-
formulering om sort arbejde, hvor vi kan tilknytte de relevante 
baggrundskarakteristika. Tabel 8.1. viser en oversigt over, hvor-
dan observationerne fordeler sig over de enkelte år.

Datasættet bygger på syv surveyundersøgelser, der alle er fore-
taget af Danmark Statistiks interviewerkorps for ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed. Resultater fra alle datasæt er tidligere 
offentliggjort i en række separate udgivelser fra forskningsenhe-
den, se fx Skov (2014a), der benytter data fra 2009-2012, og Skov 
(2016), der bruger data fra 2014.

Disse udgivelser indeholder hver især oversigter af repræsen-
tativiteten i form af frafald af udvalgte respondenter i de enkelte 
datasæt, hvorfor det ikke bliver gentaget her.

Dette kapitel er derimod det første, der samler data fra alle åre-
ne siden indførslen af ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds 
nye spørgsmålsformulering om sort arbejde i 2008 og viser delta-
gelsesfrekvensen på tværs af respondenternes socio-økonomiske 
grupperinger.

Det store antal observationer gør det muligt at dele responden-
terne ind i mere detaljerede grupper, så vi på den måde kan vise 

48. Se Hvidtfeldt, Jensen og Larsen (2010) for en diskussion af ROCKWOOL Fon-
dens Forskningsenheds spørgsmålsformulering om sort arbejde.
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mere præcist, hvordan salget af sort arbejdskraft varierer med al-
der, uddannelsesretning etc. For de respondenter, der har solgt 
sort arbejdskraft, indeholder kapitlet også en opgørelse af længden 
af deres gennemsnitlige sorte arbejdsuge.

I gennemsnit har ca. hver femte respondent udført sort arbej-
de, og i alt har vi således 2.059 individer, der også har svaret på 
spørgsmål omkring deres sorte arbejdstimer. Det lavere antal ob-
servationer forbundet med de sorte arbejdstimer medfører en øget 
statistisk usikkerhed. I kapitlet er der både for den sorte deltagel-
sesfrekvens og for estimaterne af den gennemsnitlige sorte ar-
bejdsuge angivet et statistisk usikkerhedsinterval sammen med 
gennemsnitsestimatet.

Kapitlet benytter sig også af statistiske vægte, der er leveret af 
Danmarks Statistik, således at respondentgruppen er vægtet på en 
måde, der tager højde for, på observerbare karakteristika, at nogle 
grupper af individer er underrepræsenteret, mens andre er overre-
præsenteret i forhold til deres andel af befolkningen.49

I dette kapitel fokuserer vi på baggrundskarakteristika for re-
spondenterne. Kapitlet er derfor beskrivende og kan svare på 
spørgsmål som: Arbejder mænd mere sort end kvinder, og hvil-
ken uddannelsesretning arbejder mest sort? Derimod kan der ikke 
med udgangspunkt i dette kapitel siges noget om, hvorfor mænd 
arbejder mere sort end kvinder, eller hvilke policytiltag der kan 
reducere niveauet af sort arbejde.

49. Se Skov (2014b) for en kort diskussion.

Tabel 8.1. Oversigt over datamaterialet til kapitlet

2008 2009 2010 2011 2012 2014 I alt

Respondenter 1.835 2.733 1.378 1.132 1.010 1.927 10.015

Respondenter med angivet 
sort arbejdsuge 434 534 295 226 179 391 2.059

Note: I 2008 og 2009 mangler 23 respondenter pr. år oplysninger om uddannelsesni-
veau, mens 3 hhv. 2 respondenter til timeberegningen mangler oplysninger herom. Alle 
baggrundskarakteristika er tilknyttet fra Danmarks Statistisk forskningsregistre. Ikke 
vægtede data. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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8.3. Hvem udfører sort arbejde, og hvor meget 
arbejder de sort?
Denne del af kapitlet bygger primært på tallene i tabel 8.2. Tabel-
len indeholder den sorte deltagelsesfrekvens, den sorte deltagel-
sesfrekvens for kontant betaling og endelig længden for en gen-
nemsnitlig sort arbejdsuge for de respondenter, der udfører sort 
arbejde. Afsnittet indeholder også to figurer, der hver bygger på tal 
fra tabel 8.2.

Af de i alt 10.015 personer i vores datasæt har 2.059 udført sort 
arbejde. Det vil sige, at i analyseperioden fra 2008 til 2012 og i 2014 
havde ca. 24 procent (dette estimat er populationsvægtet) af de ad-
spurgte udført sort arbejde inden for det seneste år. I alt 8 procent 
havde udført sort arbejde mod kontant betaling, mens længden af 
den gennemsnitlige sorte arbejdsuge var ca. 2 timer og 40 minutter.

Den blå linje i figur 8.1. viser aldersprofilen for den sorte delta-
gelsesfrekvens, mens de stiplede grå streger angiver den statistiske 
usikkerhed. Figuren viser tydeligt, hvordan salget af sort arbejds-

Figur 8.1. Andelen, der har arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder. 
Opdelt på alder
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Note: Baseret på svar fra undersøgelser i 2008-2012 & 2014, i alt 10.015 personer. Alle 
undersøgelser har brugt den nye spørgsmålsformulering. De stiplede grå linjer angiver 
den statistiske usikkerhed. Der er anvendt personvægte.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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kraft er aftagende med alderen: Unge udfører oftere sort arbejde 
end ældre. Tæt på halvdelen, 45 procent, af de unge mellem 18 og 
24 år har arbejdet sort indenfor det seneste år, mens ca. 12 procent 
af de 70-74-årige har solgt deres arbejdskraft sort indenfor det se-
neste år.

Den store forskel mellem de to aldersgruppers sorte deltagel-
sesfrekvens er bemærkelsesværdig, fordi det må formodes, at en 
høj andel af begge aldersgrupper står udenfor det formelle ar-
bejdsmarked. De unge, fordi de fortsat er under uddannelse, og de 
ældre, fordi de er pensioneret. Indgangen på og afgangen fra det 
formelle arbejdsmarked sker således sideløbende med en vidt for-
skellig tilknytning til det sorte arbejdsmarked.

Fra tabel 8.2. ses det, at også kontant betalt sort arbejde er afta-
gende med alderen. Faktisk falder kontant betalt sort arbejde kraf-
tigere med alderen, så de unge udfører mere sort arbejde end de 
ældre, og en højere andel af deres sorte arbejde aflønnes kontant.

Tabel 8.2. viser også, at mænd arbejder mere sort end kvinder. I 
omegnen af hver tredje mand, 31 procent, har udført sort arbejde i 
løbet af det seneste år mod ca. hver sjette kvinde, 16 procent.

Samme mønster genfindes for sort arbejde udført mod kontant 
betaling, hvor næsten dobbelt så mange mænd, 10 procent, i for-
hold til kvinder, 6 procent, har arbejdet sort. Andele af kontant be-
talt sort arbejde i forhold til alt udført sort arbejde er dermed tæt 
på identisk, ca. 33 procent, for mænd og kvinder.

Tabel 8.2. viser ligeledes længden af en gennemsnitlig sort ar-
bejdsuge for dem, der har udført sort arbejde. Også for de udfør-
te sorte arbejdstimer genfindes forskellen mellem mænd og kvin-
der. Mændenes gennemsnitlige sorte arbejdsuge er ca. 40 minutter 
længere end kvindernes. Det er dog værd at bemærke, at der er 
en betydelig statistisk usikkerhed forbundet med opgørelsen af de 
udførte sorte arbejdstimer.

Den sorte deltagelsesfrekvens er opgjort efter befolkningstæt-
hed i tre kategorier: Storby, Provins og Land. Analysen genfinder 
det tidligere resultat, at folk, der bor på landet, arbejder mere sort 
end folk, der bor i storbyen. Folk fra provinsen falder et sted imel-
lem.

Forskellen mellem land og by er til gengæld tæt på at være ikke-
eksisterende, når deltagelsesfrekvensen opgøres udelukkende som 
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Tabel 8.2. Den sorte frekvens opdelt på udvalgte socio-økonomiske karakteristika. Procent

Sort frekvens 
 (al sort arbejde)

Sort frekvens 
(kontant betaling)

Sorte timer 
(al sort arbejde)

Andel 
(procent)

Usikkerheds-
interval

Andel 
(procent)

  Usikkerheds-
interval

Andel 
(procent)

Usikkerheds- 
interval

Alder

18-24 45 [41;50] 24 [20;27] 03:54 [02:54;04:54]

25-29 35 [30;40] 14 [10;17] 02:25 [01:39;03:11]

30-34 30 [25;34] 11 [7;15] 02:38 [01:37;03:38]

35-39 27 [24;31] 7 [5;9] 02:18 [01:44;02:51]

40-44 26 [23;30] 7 [5;10] 02:23 [01:39;03:07]

45-49 21 [18;24] 5 [4;7] 02:11 [01:31;02:50]

50-54 18 [15;21] 5 [4;7] 01:53 [01:16;02:30]

55-59 15 [13;18] 4 [2;5] 02:39 [01:06;04:12]

60-64 13 [10;15] 3 [2;5] 01:59 [01:21;02:38]

65-69 11 [9;13] 2 [1;4] 03:15 [02:03;04:27]

70-74 12 [9;15] 2 [1;3] 02:44 [01:40;03:48]
Køn

Mand 31 [29;33] 10 [9;12] 02:55 [02:31;03:20]

Kvinde 16 [15;18] 6 [5;7] 02:15 [01:48;02:42]
Befolkningstæthed

Storby 19 [17;22] 7 [6;8] 02:21 [01:52;02:50]

Provins 23 [21;25] 8 [7;10] 02:57 [02:19;03:35]

Land 28 [26;30] 9 [7;10] 02:41 [02:14;03:08]
Indkomst

Indkomstpercentil ]-10[ 33 [28,;38] 18 [14;22] 03:42 [02:19;05:05]

Indkomstpercentil [10-25[ 24 [21;27] 10 [8;11] 02:55 [02:19;03:32]

Indkomstpercentil [25-50[ 22 [20;24] 8 [6;9] 03:15 [02:24;04:05]

Indkomstpercentil [50-75[ 27 [24;29] 8 [7;9] 02:16 [01:52;02:41]

Indkomstpercentil [75-90[ 20 [18;23] 5 [3;6] 02:04 [01:36;02:32]

Indkomstpercentil [90+[ 16 [13;19] 2 [1;4] 01:37 [00:56;02:18]

I alt 24 [23;35] 8 [7;9] 02:41 [02:23,03:00]

sort arbejde mod kontant betaling. Den geografiske lig- og ulighed 
i henholdsvis sort arbejde mod kontant betaling og alle former for 
sort arbejde er tidligere beskrevet i Skov m.fl. (2015), hvor deltagel-
sesfrekvensen blev opgjort på kommuneniveau, se også omtalen i 
kapitel 10 i bogen her.

Respondenter med en højere formel indkomst er mindre tilbø-
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Sort frekvens 
 (al sort arbejde)

Sort frekvens 
(kontant betaling)

Sorte timer 
(al sort arbejde)

Andel 
(procent)

Usikkerheds-
interval

Andel 
(procent)

  Usikkerheds-
interval

Andel 
(procent)

Usikkerheds- 
interval

Stilling
Selvstændige og 
 medarb. ægtefæller

32 [26;37] 9 [6;13] 01:44 [01:19;02:10]

Lønmodtagere 26 [24;27] 9 [8;10] 02:27 [02:07;02:46]

Arbejdsløse 28 [20;36] 7 [3;11] 03:29 [00:56;06:03]
Personer midl. uden for 
arbejdsstyrken

31 [23;39] 14 [7;21] 03:26 [01:58;04:55]

Pensionister 12 [10;14] 3 [2;4] 03:32 [02:21;04:42]
Andre uden for 
arbejdsstyrken

30 [24;35] 14 [10;18] 03:57 [02:07;05:48]

Uddannelsesniveau 

Grundskole og gymnasium 24 [21;26] 10 [8;11] 02:49 [02:15;03:22]

Erhvervsfaglig 28 [26;30] 9 [8;10] 02:52 [02:22;03:22]

Kort videregående 24 [19;30] 6 [3;8] 02:12 [01:25;02:59]

Mellemlang videregående 21 [18;24] 7 [5;9] 02:06 [01:22;02:49]

Lang videregående 15 [11;18] 2 [1;4] 01:44 [00:55;02:32]

Manglende oplysninger 7 [2;12] 1 [-1;3] 06:15 [02:43;09:48]
Uddannelsesretning

Ej erhvervsrettet 21 [19;24] 8 [7;10] 02:17 [01:53;02:41]

Pædagogik eller humaniora 20 [17;23] 6 [4';8] 01:52 [01:17;02:26]

Industri, jordbrug eller 
transport

35 [33;38] 12 [11;14] 03:11 [02:35;03:47]

Samfundsvidenskab eller 
handel

17 [15;19] 3 [2;4] 01:50 [01:23;02:17]

Naturvidenskab, sundhed 
eller sikkerhed

17 [14;20] 4 [2;6] 01:41 [00:58;02:25]

Manglende oplysninger 26 [23;30] 12 [9;15] 04:15 [02:45;05:45]

I alt 24 [23;35] 8 [7;9] 02:41 [02:23,03:00]

Note: Baseret på svar fra undersøgelser i 2008-2012 & 2014, i alt 10.015 personer. Ko-
lonne 5 og 6, udførte sorte timer, er baseret på oplysninger fra de 2.059 respondenter, der 
havde udført sort arbejde. 95 %-konfidensintervaller er angivet i de kantede parenteser. 
Alle undersøgelser har brugt den nye spørgsmålsformulering. Gruppen ”Storby” dæk-
ker over København, Aarhus, Odense og Aalborg, mens ”Provins” indeholder byer med 
mellem 5.000 og 99.999 indbyggere, og ”Land” er byer med under 5.000 indbyggere. 
Der anvendes personvægte. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Tabel 8.2. – Fortsat. Den sorte frekvens opdelt på udvalgte socio-økonomiske karakteristika. 
Procent
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jelige til at arbejde sort. For individerne med de 10 procent højeste 
indkomster har ca. 16 procent af dem udført sort arbejde, mens 33 
procent af individerne med de 10 procent laveste indkomster har 
udført sort arbejde. Samme faldende tendens ses for udførelsen af 
sort arbejde mod kontant betaling og for længden af den gennem-
snitlige sorte arbejdsuge.

Opgørelsen efter respondentens primære arbejdsstilling viser, 
at pensionister i nogen grad også er pensionister på det sorte ar-
bejdsmarked. Således er der 26 procent af lønmodtagerne og 32 
procent af de selvstændige, der har arbejdet sort, mod 12 procent 
af pensionisterne. Til gengæld er pensionisternes gennemsnitlige 
sorte arbejdsuge relativt lang (3 timer og 30 minutter) både i for-
hold til lønmodtagernes (2 timer og 30 minutter) og særligt i for-
hold til de selvstændiges (1 time og 44 minutter).

Opgørelsen efter arbejdsstilling viser også, at personer midler-
tidigt og andre uden for arbejdsstyrken har den højeste andel af 
kontant betalt sort arbejde i forhold til deres samlede sorte delta-
gelsesfrekvens. Arbejdsløse ligger dog lavere end både selvstændi-
ge og lønmodtagere, når sort arbejde mod kontant betaling sættes 
i forhold til deres samlede sorte deltagelsesfrekvens.

Figur 8.2. viser, at inden for uddannelsesretning er det i høj 
grad individer med erhvervsfaglige uddannelser, der arbejder sort.  
Mens variation blandt de fire øvrige grupper spænder 4 procent-
point fra 21 procent for respondenter med en ikke-erhvervsrettet 
uddannelse til 17 procent for respondenter med en uddannelse in-
den for samfundsvidenskab eller handel, så har 35 procent af re-
spondenterne med en uddannelse inden for industri, jordbrug el-
ler transport udført sort arbejde.50

Tilbøjeligheden til at udføre sort arbejde er faldende med ud-
dannelseslængden. Mens 24 procent af respondenterne med en 
grundskole eller gymnasial uddannelse og 28 procent af respon-
denterne med erhvervsfaglig uddannelse har udført sort arbejde, 
så har kun ca. 15 procent af respondenterne med en lang videregå-
ende uddannelse udført sort arbejde.

Resultaterne fra tabel 8.2. viser tilbøjeligheden til at arbejde 

50. Uddannelsesretningen industri, jordbrug eller transport indeholder hånd-
værksuddannelser som smed, tømrer og automekaniker. 
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Figur 8.2. Andelen, der har arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder. 
Opdelt på uddannelsesretning
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Note: Baseret på svar fra undersøgelser i 2008-2012 & 2014, hvor i alt 10.015 personer 
deltog. Alle undersøgelser har brugt den nye spørgsmålsformulering. De sorte streger 
angiver den statistiske usikkerhed. Der er anvendt personvægte.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

sort for en lang række forskellige socio-økonomiske karakteristi-
ka. Alle opgørelserne er lavet som uafhængige analyser, således at 
vi først har målt tilbøjeligheden til at arbejde sort for henholdsvis 
mænd og kvinder og derefter set på forskellige aldersgrupper og 
dernæst indkomstgrupper.

I det næste afsnit i kapitlet ser vi på betingede analyser, hvor vi 
for seks stiliserede personer bruger en såkaldt logitanalyse til at 
prædiktere deres gennemsnitlige tilbøjelighed til at arbejde sort. 
En logitanalyse giver os mulighed for at kontrollere for, at unge 
mennesker også typisk har en lav indkomst og er uden for det for-
melle arbejdsmarked (fx fordi de er under uddannelse).

8.4. Typer af sorte udbydere
I dette afsnit beregner vi sandsynligheder for at have udført sort 
arbejde for seks stiliserede personer, der som type repræsenterer 
brede udsnit af befolkningen. Dette gør vi ved at bruge en logistisk 
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regression, hvor vi i en og samme model inkluderer en lang række 
baggrundskarakteristika.

Resultaterne fra denne analyse bruger vi herefter til at forudsi-
ge, hvorvidt personer med bestemte karakteristika har udført sort 
arbejde i løbet af et år. De forudsagte sandsynligheder er ikke fak-
tiske tal, men bør i stedet læses som et estimat for, hvor mange per-
soner, med de givne baggrundskarakteristika, ud af en gruppe på 
100 der arbejder sort.

Tabel 8.2. viste, at sort arbejde i særlig grad er koncentreret 
omkring mænd og unge mennesker, personer, der bor på landet, 
personer med lav indkomst og personer med en uddannelsesret-
ning inden for transport, industri og jordbrug.

I tabel 8.3. viser vi de forudsagte sandsynligheder for seks ud-
valgte personkarakteristika. De seks prædiktioner er lavet for 

Tabel 8.3. Forudsagte sandsynligheder for at have udført sort arbejde. Samlet data fra 2008-
2012 og 2014. Procent

Type Beskrivelse
Alle betalingsformer Kontant betalt

Mand Kvinde Mand Kvinde

1
Ml. 18 og 24 år, erhvervsfaglig udd., bor på 
landet, årlig personlig bruttoindkomst ]-:10[ 
percentil, tilhører gruppen andre uden for ar-
bejdsstyrken

71 37 38 19

2
Ml. 30 og 34 år, erhvervsfaglig udd., bor i byen, 
årlig personlig bruttoindkomst [50:75[ percen-
til, selvstændig.

52 29 19 8

3
Ml. 30 og 34 år, ml.-lang videregående udd. 
udd., bor i provinsen, årlig personlig bruttoind-
komst [50:75[ percentil, lønmodtager.

42 22 19 6

4
Ml. 40 og 44 år, ml.-lang videregående udd., 
bor i provinsen, årlig personlig bruttoindkomst 
[10:25[ percentil, arbejdsløs.

32 17 7 6

5
Ml. 60 og 64 år, erhvervsfaglig udd., bor på 
landet, årlig personlig bruttoindkomst [75:90[ 
percentil, lønmodtager.

26 6 6 1

6
Ml. 70 og 74 år, lang videregående udd., bor 
i byen, årlig personlig bruttoindkomst [75:90[ 
percentil, pensionist.

4 3 0 0

Note: Resultater fra logistiske regressioner, opdelt på køn. Der er anvendt personvægte. Gruppen ”Storby” 
dækker over København, Aarhus, Odense og Aalborg, mens ”Provins” indeholder byer med mellem 
5.000 og 99.999 indbyggere, og ”Land” er byer med under 5.000 indbyggere. Der er anvendt personvægte. 
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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henholdsvis mænd og kvinder særskilt, og tabellen viser både den 
forudsagte deltagelsessandsynlighed for alle for sort arbejde og for 
sort arbejde mod kontant betaling.

Af tabel 8.3. fremgår det, at for både mænd og kvinder er det 
persontype 1 – den unge person med en erhvervsfaglig uddan-
nelse, der bor på landet, har en relativt lav indkomst og i øjeblik-
ket er uden for arbejdsstyrken, der har den højeste prædikterede 
sandsynlighed: henholdsvis 71 procent for mænd og 37 procent 
for kvinder. I en gruppe på 100 mænd af persontype 1 ville ca. 38 
af dem have arbejdet sort mod kontant betaling inden for det se-
neste år, mens ca. 19 ud af 100 kvinder af persontype 1 ville have 
arbejdet sort mod kontant betaling.

Den laveste frekvens for både mænd og kvinder findes for per-
sontype 6 – den ældre, pensionerede person, der bor i byen og har 
en relativt høj indkomst. Her er den prædikterede sandsynlighed 
kun ca. 4 procent for mændene og 3 procent for kvinderne. I denne 
gruppe er sort arbejde mod kontant betaling tæt på at være ikke-
eksisterende.

Det er også interessant at bemærke, hvordan den procentvise 
forskel mellem mænd og kvinders prædikterede deltagelsessand-
synlighed varierer på tværs af persontyper. For persontype 1-4 har 
mænd ca. en dobbelt så høj tilbøjelighed til at arbejde sort, mens 
for persontype 5 er den prædikterede sandsynlighed godt 4 gange 
så høj for mænd som for kvinder. For persontype 6 er de to præ-
dikterede sandsynligheder tæt på at være ens.

Persontype 2 og 3 viser, hvordan individer med samme alder, 
30-34 år, men ellers vidt forskellige socio-økonomiske karakteri-
stika har en forskellig tilbøjelighed til at udføre sort arbejde, ca. 10 
procentpoint. Ligeledes kan persontype 3 og 4 sammenlignes med 
udgangspunkt i deres ens uddannelsesniveau, men ellers forskel-
lige karakteristika.

8.5. Hvem arbejder man typisk sort for?
Indtil videre har vi set, hvilke socio-økonomiske karakteristika 
der er korreleret med en høj tilbøjelighed til at arbejde sort. Vi har 
fundet, at særligt de unge arbejder sort, samt at mænd oftere ar-
bejder sort end kvinder, ligesom personer med en uddannelses-
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retning inden for industri, jordbrug og transport har en højere 
tilbøjelighed til at sælge sort arbejdskraft end øvrige uddannelses-
retninger.

Men mens vi har set på en lang række karakteristika for de per-
soner, der arbejder sort, har vi endnu ikke set på, hvem de arbejder 
sort for. Bemærk, at kapitel 9 indeholder en gennemgang af, hvem 
der køber sort arbejdskraft baseret på undersøgelser med fokus på 
køb af sorte ydelser. I dette afsnit ser vi i stedet kort nærmere på, 
hvem sælgerne af sort arbejde udpeger som aftagere af deres sorte 
arbejdskraft.

Afsnittet er baseret på en undersøgelse fra 2014, som for de re-
spondenter, der svarede ja til at have udført sort arbejde, indeholdt 
spørgsmål om, hvem man typisk udførte sit sorte arbejde for.

Tabel 8.4. viser, at sort arbejde typisk udføres for venner og be-
kendte. Det gælder både, når vi ser på alle typer af sort arbejde, 
og når vi ser på kontant betalt sort arbejde særskilt. Familiemed-
lemmer er også typiske aftagere og udgør den næstestørste gruppe, 
når vi ser på alle betalingsformer.

For kontant betalt sort arbejde er det gruppen af privatperso-
ner uden for kredsen af familie, venner, bekendte og kolleger, der 
findes på andenpladsen. Intuitivt giver det også mening, at når 
kendskabet mellem sælger (af arbejdskraft) og køber er lavere, så 
er der en større tilbøjelighed til at involvere kontanter.

Tabel 8.4. Hvem arbejder man sort for? Data fra 2014. Procent

Alle betalingsformer Kontant betalt

Familie 27 15

Venner og bekendte 55 55

Privatpersoner uden for kredsen af familie, 
venner, bekendte og kolleger

13 25

Egen arbejdsgiver el. firma 2 3

Andre 3 2

Observationer 413 134

Note: Baseret på svar fra 2014-undersøgelsen, hvor i alt 1.927 personer deltog. Under-
søgelsen har brugt den nye spørgsmålsformulering, jf. Hvidtfeldt, Jensen og Larsen 
(2010). Der er anvendt personvægte. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Figur 8.3. Andelen af personer, der ikke har arbejdet sort, men er villige til at 
påtage sig at arbejde sort, hvis der viste sig en rimelig mulighed. Opdelt på 
alder og køn
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Note: Baseret på svar fra undersøgelser i 2009-2012 & 2014, hvor i alt 7.208 personer 
deltog. Alle undersøgelser har brugt den nye spørgsmålsformulering. Der er anvendt 
personvægte. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

8.6. Den sorte villighed for personer, der (endnu) 
ikke har arbejdet sort
Af de 10.015 personer i vores datasæt svarede 7.956, at de ikke hav-
de udført sort arbejde inden for det seneste år. I dette delafsnit ser 
vi nærmere på, hvor stor en andel af disse personer der ville være 
villige til at påtage sig at arbejde sort, hvis der viste sig en rimelig 
mulighed.

Spørgsmålet om villigheden til at arbejde sort er blevet stillet i 
undersøgelserne fra slutningen af 2009 og frem til 2014. I alt har vi 
spurgt 5.537 personer, der ikke havde arbejdet sort, om deres vil-
lighed til at deltage på det sorte arbejdsmarked.

Af de 5.537 personer svarede ca. 30 procent, at de ville være 
villige til at udføre sort arbejde, hvis der viste sig en rimelig mu-
lighed. Givet de rette omstændigheder er det således muligt, at 
omfanget af sort arbejde kan vokse fra de nuværende godt ca. 24 
procent til ca. 45 procent.

Figur 8.3. viser andelen af de personer, der ikke arbejder sort, 
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men som er villige til at påtage sig sort arbejde, opdelt efter køn 
og alder. Figuren viser, at villigheden til at deltage i sort arbejde er 
aftagende med alderen, hvor ca. 50 procent af de unge mellem 18 
og 24 år er villige til at arbejde sort, er det kun ca. 20 procent af de 
70-74-årige.

Opdelingen på køn viser, at tæt på samme andel, ca. 50 pro-
cent, af de unge mænd og kvinder, der ikke har udført sort arbej-
de, er villige til at arbejde sort.

Faktisk er villigheden til at deltage som arbejdstager på det sor-
te arbejdsmarked ens helt op til 55 årsalderen for mænd og kvin-
der. For de ældre aldersgrupper gælder det, at en signifikant større 
andel af mændene er villige til at påtage sig sort arbejde.

8.7. Sammenfatning
Til brug for analyserne i dette kapitel har vi samlet surveyunder-
søgelser for seks år, 2008-2012 og 2014. Den sorte deltagelsesfre-
kvens på sælgers side af markedet er i de pågældende år i omegnen 
af 24 procent, men der er betydelig variation på tværs af alders-, 
uddannelses- og indkomstgrupper, ligesom mænd arbejder sort 
langt hyppigere end kvinder.

Deltagelsestilbøjeligheden er højere for personer med rela-
tivt lave indkomster, ligesom længden af den sorte arbejdsuge for 
dem, der udfører sort arbejde, er længere for lavindkomstgruppen. 
Samtidig er ca. 30 procent af gruppen, der ikke har leveret sort ar-
bejde, villig til at påtage sig sort arbejde, hvis en rimelig mulighed 
skulle opstå.

Kapitlet viste, at når vi kombinerer grupper af socio-økonomi-
ske karakteristika i forskellige stiliserede persontyper af repræ-
sentativ karakter, er der store forskelle i den forudsagte sandsyn-
lighed for at udføre sort arbejde.
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9. Privatpersoners køb af sort arbejde  
i Danmark

9.1. Indledning
I kapitel 1 så vi, at et højt skattetryk – især med hensyn til margi-
nalskat – både skaber et forvridningstab med et mindre udbud af 
hvidt arbejde og øger incitamentet til at arbejde sort. Som vi så i 
kapitel 5 og 8, er der også en del mennesker i Danmark, der lader 
sig lokke af dette incitament og faktisk udfører sort arbejde – sær-
ligt unge mænd med håndværkeruddannelse. Men hvis disse unge 
mænd – og nogle kvinder – skal kunne arbejde sort, må der også 
være nogle, der gør brug af sort arbejde.

Kapitlet her handler om, hvem det er, der køber sort arbejde, 
hvad de køber, og hvor meget de køber for.

Fremstillingen indledes med en præsentation af data og me-
tode. Herefter følger en gennemgang af købernes karakteristika, af 
ydelsernes karakteristika, herunder det samlede årlige beløb brugt 
på sort arbejde, og endelig ses på de typiske begrundelser for at be-
nytte sort arbejde. Der afsluttes med en kort opsamling.

9.2. Metode og data
I modsætning til salg af sorte ydelser, som ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed har målt regelmæssigt siden 1994, er køb af sort 
arbejde blot undersøgt tre gange siden 1990, hvoraf kun de to sid-
ste målinger fra 2010 og 2014 er sammenlignelige. Det er data fra 
disse to undersøgelser, som kapitlet her bygger på.

Som i de øvrige analyser i bogen er de centrale data indsamlet 
via spørgeskemaundersøgelser gennemført af DST Survey. Delta-
gerne i undersøgelserne er fundet ved tilfældig udtrækning blandt 
alle 18-75-årige danskere.51 Antal udtrukne, besvarelses- og bort-
faldsprocenter fremgår af tabel 9.1.

51. Se Hvidtfeldt (2016) for en nærmere beskrivelse af indsamlingsmetoden.
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Som det ses af tabel 9.1., har der i alt været udtrukket 7.300 per-
soner til at deltage i undersøgelserne. Heraf har i alt 4.101 svaret på 
spørgsmål om sort arbejde i enten 2010 eller 2014, hvilket giver en 
besvarelsesprocent på 56 procent i gennemsnit for de to undersø-
gelser. Dette er på niveau med tilsvarende undersøgelser. Antal be-
svarelser er nogenlunde lige fordelt på de to år (se tabel 9.2.).

De to undersøgelser blev indsamlet med blandede metoder, 
dvs. at respondenterne kunne besvare spørgsmålene ved hjælp af 

Tabel 9.1. Interviewresultat for undersøgelser om danskernes køb af sort arbej-
de. Samlet data fra 2010 og 2014. Antal og procent

Interviewresultat Procent Antal

Svar 56 4.101

Ikke truffet 9 635

Nægter 12 858

Øvrigt bortfald 2 167

Sprogvanskeligheder 1 71

Ikke kontakt på tlf.nr. 3 192

Ikke fundet tlf.nr. 8 606

Forskerbeskyttet mv. 9 629

Delvist gennemført 1 41

I alt 100 7.300

Note: Opgjort på respondentniveau. Ikke-vægtede data.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Tabel 9.2. Opnåede svar fordelt på indsamlingsmetode for undersøgelser af 
danskernes køb af sort arbejde. Samlet data fra 2010 og 2014. Procent

2010 2014 Samlet

Telefon 18 35 26

Internet 55 44 50

Post 26 22 24

Total (%) 100 100 100

Analyseudvalg (N) 2.199 1.902 4.101

Note: Opgjort på respondentniveau. Ikke-vægtede data.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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internettet, over telefonen eller via et spørgeskema tilsendt med 
posten med tilhørende frankeret svarkuvert. Omkring halvdelen 
af svarene er internetbesvarelser, mens den resterende halvdel for-
deler sig nogenlunde ens på telefoninterviews og postbesvarelser 
(se tabel 9.2).

Efter anonymisering af interviewpersonernes svar er data ble-
vet kombineret med oplysninger fra Danmarks Statistiks registre.

9.2.1. Repræsentativitet
Da bruttostikprøven er udtrukket tilfældigt blandt alle voksne 
danskere, vil undersøgelsen være repræsentativ, hvis bortfaldet 
ikke er systematisk. Desværre er bortfald næsten altid systemati-
ske. Dette søges rettet op her ved at anvende vægte således, at svar 
fra personer, der er underrepræsenteret i analyseudvalget, vægter 
mere. Vægtning sikrer dog ikke repræsentativiteten fuldstændigt 
(se også appendiks).

Med hensyn til repræsentativiteten må der tages endnu et for-
behold. Undersøgelsen er udtrukket blandt enkeltindivider, men 
spørgsmålene vedrørende håndværksarbejde og husarbejde retter 
sig mere mod husstandes end mod enkeltindividers brug af sort 
arbejde. Da husstande med flere voksne individer har større chan-
ce for at blive udtrukket end hustande bestående af enlige voksne, 
vil svar fra førstnævnte tælle mere i undersøgelsen. Da samleven-
de er mere tilbøjelige end enlige til at efterspørge sort arbejde (se 
tabel 9.4.), betyder det – alt andet lige – at der pga. undersøgelser-
nes udtrækningsmetode vil være en tendens til at overvurdere ef-
terspørgselsfrekvenserne lidt.52

9.3. Hvor mange køber – og udviklingen fra 2010 til 
2014
Når man undersøger køb af sort arbejde, handler et af de første – 
og måske det mest centrale – spørgsmål om, hvor mange der be-
nytter sort arbejde. Her viser tabel 9.3., at i gennemsnit over 2010 

52. Der ville kunne korrigeres for skævhed som følge af det individbaserede ud-
træk, hvis vi havde adgang til husstandsvægte. Dette er desværre ikke tilfældet.
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og 2014 har knap halvdelen – 46 procent – af alle danskere købt 
sort arbejde i løbet af et år. Det er dog ”kun” 30 procent, der har 
betalt kontant for det, mens 23 procent har byttet sig til at få ud-
ført sort arbejde. 5 procent har betalt med en ting.

Tabellen viser også, at der skete et stort fald i andelen af dan-
skere, der køber sorte ydelser fra 2010 til 2014. Mens den samlede 
andel af danskerne, der havde købt sort arbejde, lå på 53 procent i 
2010, var den 40 procent i 2014. Faldet gælder både for kontant be-
talt sort arbejde og for sort arbejde betalt med en gentjeneste.

Som beskrevet i Hvidtfeldt (2016) kan en mindre del af faldet 
forklares med, at der er sket en ændring i fordelingen af indsam-
lingsmetoden. I 2014 er der således en meget større del af svarene 
– 35 procent i 2014 mod 18 procent i 2010 – der er gennemført over 
telefon, mens andelen, der er gennemført over internettet, er faldet 
tilsvarende (se tabel 9.2.).

Da de, der benytter de forskellige besvarelsesmetoder, gen-
nemsnitligt har forskellige baggrundskarakteristika, og efter-
spørgselsfrekvensen desuden korrelerer med disse karakteristika, 
betyder det, at efterspørgselsfrekvensen varierer med indsam-
lingsmetode. Hvis fordelingen af indsamlingsmetode havde været 
den samme i 2014 som i 2010, ville den samlede frekvens for køb 
af sort arbejde have været ca. 3 procentpoint højere i 2014, altså 43 
procent. Men det er stadig væsentligt under frekvensen fra 2010.

Alt tyder således på, at andelen af danskere, der køber sort ar-
bejde, faktisk er faldet fra 2010 til 2014.

Tabel 9.3. Andelen af danskere, der har købt sort arbejde inden for 12 må-
neder. Samlet frekvens og opdelt på betalingsform. Samlet data fra 2010 og 
2014. Procent

2010 2014 Samlet

Samlet køb 53 40 46

Kontant betalt 35 26 30

Betalt med en gentjeneste 27 19 23

Betalt med ting 5 4 5

Antal observationer 2.199 1.903 4.102

Note: Opgjort på respondentniveau. Der er anvendt personvægte.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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9.3.1. Mulige forklaringer på faldet i andelen, der køber sort
De to undersøgelser af danskernes køb af sort arbejde er ikke udført 
på en måde, der gør det muligt at undersøge, hvad faldet skyldes. 
Men der har dog været en række lovændringer, som kan tænkes at 
have en indflydelse, se også fremstillingen i kapitel 2 og 4. Fx a) er 
det blevet lovpligtigt at betale regninger over 10.000 kr. elektronisk, 
hvis man ikke vil risikere at skulle betale skat og moms af beløbet, 
ifald sælgeren snyder med skat og moms, b) unge under 16 år kan 
nu på visse betingelser arbejde skattefrit for private, og c) pensioni-
ster kan arbejde for op til 10.500 kr. skattefrit i private hjem.

Disse forskellige ændringer kan alle have påvirket andelen, 
som benytter sort arbejde, i retning af et fald, men det er – som 
nævnt – ikke noget, vi kan vise.

I perioden 2010 til 2014 har skiftende regeringer, som omtalt i 
kapitel 4, desuden henholdsvis indført, fjernet og genindført den 
såkaldte BoligJobordning – i folkemunde kaldet håndværkerfra-
draget.

Her har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, modsat for 
de øvrige ændringer, faktisk haft mulighed for at analysere, om 
indførelsen af BoligJobordningen medførte en ændring i andelen 
af danskere, der sælger sorte ydelser, idet vi har spurgt den samme 
gruppe respondenter om deres adfærd på det sorte arbejdsmar-
ked, både før og efter ordningen blev indført første gang.

Analysen af disse respondenters svar kunne ikke påvise en ef-
fekt af BoligJobordningen på salget af sort arbejde.53

Skatteministeriet har også evalueret håndværkerfradraget, bl.a. 
ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, hvor nogle af brugerne 
af BoligJobordningen blev spurgt, hvad de hypotetisk set ville have 
gjort, hvis ordningen ikke havde eksisteret.54

Deres svar indikerer, at der i så fald ville være blevet arbejdet 
sort for 5 procent af det samlede beløb, som der er opnået fradrag 
for under ordningen. Ud over at sådanne hypotetiske svar er mere 
usikre end svar på, hvad man faktisk har gjort, er der altså tale om 
en relativt beskeden reduktion.

Endelig har perioden 2010 til 2014 også været turbulent økono-

53. Leth-Petersen og Skov (2014).
54. Rebbe, Hansen og Schultz (2015).
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misk med en stor økonomisk krise, men da krisen allerede var sat 
ind i 2010, er det mindre tænkeligt, at den skulle være hovedfor-
klaringen på faldet i andelen, der bruger sorte ydelser.

9.4. Købernes karakteristika
Knap halvdelen af danskerne køber altså sort i løbet af et år. Men 
alle gør det ikke lige meget. Tabel 9.4. viser andelen af danskere, 
der har købt sort arbejde inden for et år, opdelt på forskellige bag-
grundskarakteristika og betalingsform.

Da tallene i tabellen er baseret på svar fra omkring 4.000, er 
der generelt en usikkerhed på de enkelte tal på 2-4 procentpoint 
til hver side afhængig af antallet af observationer i de enkelte 
grupper (større usikkerhed på grupper med færre observationer). 
Det betyder, at små forskelle mellem grupper ikke skal tillægges 
betydning.

Der er flere overordnede tendenser, der springer i øjnene på 
baggrund af tabellen. For det første ses, at andelen af mænd og 
kvinder, der benytter sort arbejde, er relativt ens. Dette står i mod-
sætning til udførelse af sort arbejde, hvor mænd dominerer. Sam-
tidig er ligheden mellem kønnene ikke overraskende, da en stor 
del af de sorte ydelser er nogle, som efterspørges af husstande sna-
rere end enkeltindivider (fx håndsværks- og rengøringsydelser). 
Da mange husstande i Danmark består af en mand og en kvinde 
(plus eventuelle børn), vil der derfor være en tendens til, at køns-
forskelle udlignes.

En anden tydelig tendens er, hvordan andelen af sorte købere 
falder med alderen. Men dog på en lidt anden måde, end hvad sal-
get af sort arbejde angår. Det er således ikke de helt unge, men 
derimod de 30-39- og 40-49-årige, der er de hyppigste brugere af 
sort arbejde. Henholdsvis 55 og 52 procent af disse grupper har 
benyttet sort arbejde i løbet af et år. Blandt dem over 60 år er der 
kun tale om 34 procent.

Det tredje, der skal bemærkes, er tendensen til, at andelen 
blandt henholdsvis gifte og personer med hjemmeboende børn, 
som har købt (eller byttet sig til) sort arbejde i løbet af et år, er 
større end andelen blandt enlige og personer uden hjemmeboende 
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børn. Der er ligeledes flere blandt dem, der bor i henholdsvis ejer-
bolig og hus, som benytter sort arbejde, end blandt dem, som bor 
til leje og i lejlighed.

Til gengæld er det påfaldende, hvor lidt befolkningstæthed og 
hvor i landet man bor, betyder for andelen, der køber sort arbejde. 
Uanset hvor i landet man bor, har omkring 46 procent benyttet 
sort arbejde i løbet af et år. Tallet dækker dog over forskelle i be-
talingsform. Af kolonne to og tre ses således, at der er en svag ten-
dens til, at andelen, der har betalt kontant for et stykke sort arbej-
de, er større i byerne og på Sjælland, mens andelen, der bytter sig 
frem med vennetjenester, omvendt er større på landet end i byerne. 
Dette er samme tendens, som vi finder ved salg af sort arbejde (se 
kapitel 8).

Hvad angår uddannelsesbaggrund, er andelen, som bruger sort 
arbejde, størst blandt personer med korte og mellemlange videre-
gående uddannelser (55 og 54 procent). Herefter følger personer 
med erhvervsfaglige og lange videregående uddannelser (48 og 49 
procent).

Sidstnævnte to uddannelsesgrupper skifter dog placering, af-
hængig af betalingsform. Når det drejer sig om kontant betalt sort 
arbejde, er det således personer med lange videregående uddan-
nelser, der hyppigst køber sort arbejde, mens personer med er-
hvervsfaglige uddannelser ligger i top sammen med personer med 
korte videregående uddannelser, når det handler om sorte gen-
tjenester. Det sidste er ikke overraskende, eftersom netop de er-
hvervsfagligt uddannede har noget at bytte med, idet de kan ud-
føre et håndværk.

Som det sidste skal det fremhæves, at andelen af sorte købere 
stiger med husstandsindkomsten: Jo højere årlig bruttohusstands-
indkomst, desto større andel har brugt sort arbejde. Blandt de med 
størst indkomst (800.000 kr. og derover) har mere end halvdelen af 
respondenterne (55-57 procent) benyttet sort arbejde i løbet af et 
år. Tendensen er stærkest for kontant betalt sort arbejde, hvor kun 
23 procent af personerne med en bruttohusstandsindkomst under 
200.000 kr. har købt sort arbejde i løbet af et år mod 43 procent i 
gruppen med en bruttohusstandsindkomst over 1 mio. kr. årligt.

I 2011 viste Det Økonomiske Råd (DØRS), at det er køberne, 
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Har benyttet 
sort arbejde

Har betalt 
kontant

Har betalt 
med en gen- 

tjeneste
Antal

Køn Mand 48 32 24 2.054

Kvinde 44 29 22 2.047

Alder 18-29 år 50 32 28 695

30-39 år 55 36 28 583

40-49 år 52 34 26 807

50-59 år 44 28 22 868

+60 år 34 23 13 1.148

Samlivsstatus Gift/samlevende 48 32 24 2.995

Enlig 42 27 21 1.106
Børn Ingen hjemmeboende 

 børn <18 år
43 27 21 2.804

Har hjemmeboende 
børn <18 år

54 38 27 1.297

Boligform Eje/andel 50 33 24 2.890

Leje 40 25 21 1.055

Boligtype Hus 48 31 25 2.843

Lejlighed o.lign. 44 29 20 1.123

Befolkningstæthed Storby 45 32 19 1.184

Provins 46 30 22 1.341

Land 47 29 28 1.567

Landsdel Hovedstaden 46 33 19 1.176

Øvrige Sjælland og Fyn 46 27 26 963

Jylland 46 30 24 1.962

Uddannelsesniveau Grundskole 40 25 21 964

Gymnasial 44 30 19 328

Erhvervsfaglig 48 29 28 1.447

Kort videregående 55 36 29 219

Mellemlang videregående 54 38 22 702

Lang videregående 49 40 11 357
Bruttohusstands- 
indkomst

Mindre end 200.000 kr. 36 23 19 404

200.000-399.999 kr. 38 23 21 1.008

400.000-599.999 kr. 47 30 24 849

600.000-799.999 kr. 53 35 28 870

800.000-999.999 kr. 57 40 25 515

Over 1 mio. kr. 55 43 19 455

Se note på modstående side.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Tabel 9.4. Andelen af danskere, der har købt sort arbejde inden for 12 måneder, opdelt på be-
talingsform og baggrundskarakteristika. Samlet data fra 2010 og 2014. Procent

106218_danskernes skatter_.indd   106 18/04/17   13:41



107

Privatpersoners køb af sort arbejde i Danmark 

der får den største skattegevinst ved at benytte sort arbejde.55 Da 
tabel 9.4. viser, at personer med høje indkomster er mere tilbøje-
lige til at benytte sort arbejde end andre, kunne man derfor fore-
stille sig, at det er denne gruppe, som vinder mest ved, at det er 
muligt at købe sort arbejde. Men DØRS viste også, at personer i 
bunden af indkomstfordelingen har en større gevinst ved sort ar-
bejde målt som andel af deres indkomst, end personer i toppen af 
indkomstfordelingen.

Deres samlede vurdering var, at selvom køberne henter stør-
stedelen af gevinsten, og der er flest købere i toppen af indkomst-
fordelingen, så tenderer sort arbejde mod at skabe en mere lige-
lig indkomstfordeling. Dette ændrer selvfølgelig ikke på, at sort 
arbejde skaber en omfordeling af indkomst fra de lovlydige til de 
mindre lovlydige.

9.4.1. Typer af sorte købere
En anden måde at anskueliggøre, i hvilke grupper man typisk fin-
der en stor andel, der har købt sort arbejde i løbet af et år, er ved at 
anvende en analysemetode – logistisk regression – hvor alle bag-
grundskarakteristika inkluderes på en og samme tid og på bag-
grund heraf beregne nogle sandsynligheder for, at personer med 
bestemte træk har benyttet sort arbejde i løbet af et år. Disse sand-
synligheder er ikke faktiske tal, men giver et billede af, hvem den 
typiske køber af sort arbejde er.

Tabel 9.5. viser sådanne beregninger lavet på baggrund af de 
samlede data fra 2010 og 2014 (regressionsparametrene er vist i 
bilagstabel 9.1.).

Tabellen viser beregnede sandsynligheder for, at henholdsvis 
en mand og en kvinde med seks forskellige sammensætninger af 
karakteristika har gjort brug af en eller anden form for sort arbej-

55. Kapitel 5 ”Sort arbejde” i Det Økonomiske Råd: Dansk økonomi, forår 2011. 
Vismandsrapport.

Note: Opgjort på respondentniveau. Der er anvendt personvægte. ”Storby” omfatter 
byerne København, Aarhus. Odense og Aalborg, ”provins” er byer med mellem 
5.000 og 99.999 indbyggere, mens ”land” er byer med under 5.000 indbyggere. 
Respondenterne er registreret under nærmeste bymæssige bebyggelse.
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de (”alle betalingsformer”), kontant betalt eller sort arbejde betalt 
med en gentjeneste.

Det fremgår af tabellen, at der er stor forskel på de beregne-
de sandsynligheder. Som det allerede blev vist i tabel 9.4., har al-
der, uddannelse og indkomst stor betydning for, om man benytter 
sort arbejde. En mandlig type 4 – en 30-39-årig gift eller samle-
vende person med en mellemlang videregående uddannelse, der 
bor i ejerbolig på landet og har en bruttohusstandsindkomst mel-
lem 600.000 og 799.000 kr. – har således en sandsynlighed på 80 
procent(!) for at have benyttet en eller anden form for sort arbejde.

For en mandlig type 6 – en enlig person over 60 år, uden an-
den uddannelse end grundskolen og med en bruttohusstandsind-
komst under 200.000 kr. årligt – er sandsynligheden derimod kun 

Tabel 9.5. Forudsagte sandsynligheder for at købe sort arbejde. Samlet data fra 2010 og 
2014. Procent

Type Beskrivelse
Alle 

betalingsformer Kontant betalt Gentjenester

Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde

1
Gift/samlevende, 50 og 59 år, lang vi-
deregående udd., bor i byen i ejerbo-
lig, årlig bruttohusstandsindkomst ml. 
800.000 og 1 mio. kr.

60 48 53 39 9 9

2
Enlig, 50-59 år, grundskoleudd., bor i 
byen i lejet bolig, årlig bruttohusstands-
indkomst under 200.000 kr.

33 30 18 21 17 13

3
Gift/samlevende, 30-39 år, erhvervsfag-
lig udd., bor på landet i ejerbolig, årlig 
bruttohusstandsindkomst ml. 600.000 
og 799.000 kr.

76 63 47 43 52 42

4
Gift/samlevende, 30-39 år, mellemlang 
videregående udd., bor på landet i ejer-
bolig, årlig bruttohusstandsindkomst ml. 
600.000 og 799.000 kr.

80 66 57 50 43 35

5
Enlig, 60+ år, grundskoleuddannelse, bor 
på landet i lejet bolig, årlig bruttohus-
standsindkomst under 200.000 kr.

25 21 16 10 14 14

6
Enlig, 18-29 år, grundskoleuddannelse, 
bor i byen i lejet bolig, årlig bruttohus-
standsindkomst under 200.000 kr.

40 43 25 19 23 35

Note: Resultater fra logistiske regressioner, opdelt på køn, se også bilagstabel 9.1. Der 
er anvendt personvægte. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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25 procent. Mønstret er det samme for kvinder, men på et lidt la-
vere niveau.

Det ses også af tabellen, at den gifte/samlevende, 50-59-årige 
person med en lang videregående uddannelse og en bruttohus-
standsindkomst mellem 800.000 og 1 mio. kr. årligt, ikke er den 
mest tilbøjelige til at benytte sort arbejde overordnet set (sandsyn-
ligheden for, at en mandlig type 1 har betalt for sort arbejde på en 
eller anden måde i løbet af et år, er 60 procent).

Til gengæld topper han – sammen med en mandlig type 3 – li-
sten, hvad angår kontant betalt sort arbejde, idet over halvdelen af 
disse typer mænd (hhv. 53 og 57 procent) forudsiges at have be-
nyttet kontant betalt sort arbejde i løbet af et år. Type 1 – de æl-
dre med lange videregående uddannelser – udmærker sig desuden 
ved, at sandsynligheden for, at de bytter sig til at få udført sort ar-
bejde, er lille: 9 procent uanset køn.

9.5. Ydelsernes karakteristika
Forrige afsnit viste, at selvom der blandt forskellige befolknings-
grupper er stor forskel på andelen, som har købt eller byttet sig til 
sort arbejde i løbet af et år, så benytter betragtelige andele af stort 
set alle grupper i samfundet sort arbejde i løbet af et år. I afsnittet 
her gennemgås, hvilke ydelser der købes hyppigst, og hvor meget 
folk generelt køber for.

Tabel 9.6 viser alle de forskellige ydelser, som respondenterne 
er blevet spurgt om, hvorvidt de har købt sort (restkategorien ”an-
dre former for sort arbejde” er ikke medtaget).

Ydelserne er blevet ordnet efter, hvor mange der har købt de 
forskellige ydelser. Det ses således, at frisørarbejde er den ydelse, 
som de fleste respondenter – nemlig 8 procent – har sagt ja til at 
have betalt for sort. Dernæst følger automekanikerarbejde og elek-
trikerarbejde (begge 7 procent). I bunden ligger landsbrugsarbej-
de og arkitektarbejde (begge under 1 procent).

Når vi spørger danskerne om deres udførelse af sort arbejde, 
siger kun omkring 1 procent ja til at have udført automekaniker-
arbejde (se kapitel 5). Andelen, der sælger sort automekanikerar-
bejde, er altså væsentligt mindre, end andelen der køber. En me-
kaniker kan selvfølgelig have flere kunder, men der er også den 
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Tabel 9.6. Andelen af danskere, der har købt forskellige sorte ydelser. Samlet 
data fra 2010 og 2014. Procent

Andel ud af alle 
respondenter

Usikkerheds- 
interval

Frisør 8,5 7,6 - 9,4

Automekaniker 7,2 6,4 - 8,1

Elektriker 6,8 6,0 - 7,6

Kæledyr 5,6 4,9 - 6,4

Tømrer 5,5 4,8 - 6,2

Rengøring 5,1 4,5 - 5,9

Teknisk 4,3 3,6 - 5,0

VVS 4,1 3,5 - 4,8

Servering 3,8 3,3 - 4,5

Reparation 3,8 3,2 - 4,5

Murer 3,6 3,0 - 4,2

Børnepasning 3,4 2,8 - 4,0

Flytning 3,3 2,7 - 3,9

Vinduespudsning 3,1 2,6 - 3,7

Anlægsarbejde 3 2,5 - 3,6

Maler 2,8 2,1 - 3,6

Havearbejde 2,5 2,1 - 3,1

Tøjreparation 2,3 1,9 - 2,8

Massage 2,2 1,7 - 2,7

Festunderholdning 1,8 1,4 - 2,2

Nedrivning 1,6 1,2 - 2,0

Lektiehjælp 1 0,7 - 1,4

Landbrug 0,7 0,5 - 1,0

Arkitekt 0,5 0,3 - 0,7

Note: Opgjort på respondentniveau; baseret på svar fra 4.101 respondenter. Spørgsmålet 
om malerydelser indgik kun i 2014, derfor er estimatet for andelen, der har gjort brug af 
denne ydelse, kun baseret på svar fra 1.902 respondenter. Der er anvendt personvægte.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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mulighed, at der er en underrapportering fra sælgerside af omfan-
get af sort automekanikerarbejde.

Det er lidt overraskende, at kun 5 procent af respondenterne 
har sagt ja til at have benyttet sort rengøring, da sort rengøring 
ofte omtales som et problem i medierne. Udregnes, om man enten 
har brugt sort rengøring eller sort vinduespudsning, når vi frem 
til, at knap 8 procent af respondenterne har købt en af disse ydel-
ser sort (tallet er ikke vist i tabellen). Vinduespudsning foregår dog 
sjældent regelmæssigt, og det samlede omfang heraf er derfor væ-
sentligt mindre end den sorte rengøring.

De 8 procent skal ses i forhold til, at knap 24 procent af køberne 
har benyttet en eller anden form for håndværksydelse sort.56 Hvad 
håndværksydelser angår, er der derfor stor overensstemmelse mel-
lem billedet, som tegner sig fra henholdsvis køber- og sælgerside.

9.5.1. De typiske sorte købsbeløb
Frisørarbejde topper listen af, hvilke sorte ydelser der er efter-
spurgt blandt danskerne. Men selv hvis man bliver klippet ofte, 
så bruger de fleste mennesker i Danmark ikke meget store beløb 
på at gå til frisøren. Når man kigger nærmere på, hvor meget der 
typisk købes for sort, er det derfor ikke overraskende, at der over-
vejende er tale om relativt små beløb. Tabel 9.7. viser således, at re-
spondenter, der har brugt sort arbejde, i gennemsnit har købt for 
godt 7.000 kr., mens medianen – altså det beløb, der deler gruppen 
af købere i to dele – er 2.000 kr. Desuden er 95 procent af alle belø-
bene under 27.730 kr.

Fordelingen med mange små beløb og kun få meget store er li-
geledes illustreret i figur 9.1., der viser fordelingen af de beløb, som 
respondenterne i undersøgelserne har brugt på sort arbejde i lø-
bet af et år. Figuren viser, at de allerfleste af køberne bruger under 
5.000 kr. årligt.

56. De 24 procent er udregnet som andelen af respondenterne, der har benyttet 
mindst én af følgende ydelser sort i løbet af de sidste 12 måneder: nedrivningsar-
bejde, murerarbejde, elektrikerarbejde, tømrerarbejde, VVS-arbejde, malerarbej-
de, anlægsarbejde, reparation (fx af bil, båd, cykel, husholdningsapparater) eller 
”andet håndværksarbejde”. 
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9.6. Hvorfor køber folk sort?
Som det sidste ses på respondenternes begrundelser for deres brug 
af sort arbejde. Her fremgår det af tabel 9.8., at den typiske be-
grundelse ikke overraskende er ”for at spare penge”. Denne be-
grundelse har 43 procent sat kryds ved. Den næsthyppigste be-

Figur 9.1. Hyppigheden af forskellige værdier af sorte køb. Samlet data fra 
2010 og 2014
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Note: Opgjort på respondentniveau. Figuren er trunkeret ved 50.000 kr. Der findes 
således personer, der køber for over 50.000 kr. årligt, men de er så få, at de af hensyn 
til persondataloven udelades. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Tabel 9.7. Værdien af de sorte køb. Samlet data fra 2010 og 2014

Gennemsnit Median 95 %-percentil Antal observationer

Samlet køb, kr. 7.071 2.000 27.730 1.271

Note: Ved beregningen af totalbeløbet er det anslåede årlige tidsforbrug for hver enkelt 
sort ydelse ganget med den anslåede sorte timeløn for denne ydelse. De sorte timeløn-
ninger er trunkeret ved hhv. 2,5 og 97,5 %, og timelønninger uden for dette interval er 
erstattet med hhv. 2,5- og 97,5 %-percentilen. Outliere på tidsforbruget er tilsvarende 
erstattet med grænsepercentiler, dog i dette tilfælde med hhv. 1 og 99 %-percentilen 
for hhv. håndværksydelser, husarbejde og personlige ydelser.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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grundelse, som 34 procent af køberne har sat kryds ved, er, “fordi 
jeg/vi kender nogen, der kunne gøre det sort”. At så mange bruger 
dette som begrundelse, understreger, at sort arbejde i Danmark i 
høj grad er noget, som foregår blandt venner og bekendte. Dette er 
velkendt fra undersøgelser af danskernes salg af sorte ydelser, som 
viser, at langt det meste sorte arbejde sker for familie, venner og 
bekendte.57

Kun 3 procent af respondenterne har sat kryds ved begrundel-
sen ”fordi jeg/vi ikke kunne skaffe nogen, der ville gøre det hvidt” 
– intet tyder altså på, at det er manglen på håndværkere, der moti-
verer folk til at købe sort.

9.7. Sammenfatning
Dette kapitel har gennemgået resultaterne fra ROCKWOOL Fon-
dens Forskningsenheds undersøgelser af danskernes køb af sort 

57. Se fx Hvidtfeldt, Jensen og Larsen (2010).

Tabel 9.8. Begrundelse for brug af sort arbejde. Andel ud af alle, der har brugt 
sort arbejde. Data fra 2014. Procent

Andel, der benytter 
begrundelse

For at spare penge 43

For at spare tid 18

Fordi jeg kunne lave noget til gengæld og derved spare penge 20

For at være sikker på, at kvaliteten er i orden 13

Fordi vi betaler for meget i skat og moms m.m. i Danmark 13

Fordi jeg/vi kender nogen, der kunne gøre det sort 34

Fordi jeg/vi ikke kunne skaffe nogen, der ville gøre det hvidt 3

Fordi jeg derved kunne få det gjort hurtigere 18

Anden begrundelse 17

Antal respondenter 868

Note: Opgjort på respondentniveau. Der er anvendt personvægte.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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arbejde. Kapitlet viser, at næsten halvdelen af danskerne benytter 
sort arbejde i løbet af et år.

Det viser også, at ligesom hvad angår salg og udførsel af sort 
arbejde, så siger alder, uddannelse og indkomst noget om, hvor 
sandsynligt det er at benytte sort arbejde: Det er især de 30-49-åri-
ge med erhvervsfaglige eller mellemlange videregående uddannel-
ser, der køber sort arbejde – og især dem med høje husstandsind-
komster.

Men selvom mange køber sort, så er det ikke store beløb, der 
købes for. Det gennemsnitlige sorte køb ligger således på omkring 
7.000 kr. årligt. Men 50 procent af køberne bruger under 2.000 kr. 
på sort arbejde.
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Mænd Kvinder

Variabel Kategori Parameter Std.fejl Parameter Std.fejl

Alder 18-29 år (ref.) 0 0

30-39 år 0,162 0,189 -0,413+ 0,191

40-49 år -0,314 0,18 -0,471+ 0,184

50-59 år -0,482* 0,175 -0,940** 0,182

+60 år -0,739** 0,167 -1,093** 0,176

Samlivsstatus Gift/samlevende (ref.) 0 0

Enlig 0,051 0,144 0,390+ 0,156

Boligform Eje/andel (ref.) 0 0

Leje -0,351* 0,13 -0,251 0,134

Befolkningstæthed Storby (ref.) 0 0

Provins 0,047 0,133 0,138 0,131

Land -0,031 0,132 0,239 0,132

Uddannelsesniveau Grundskole (ref.) 0 0

Gymnasial -0,187 0,208 -0,028 0,215

Erhvervsfaglig 0,221 0,135 0,246 0,142

Kort videregående 0,36 0,226 0,287 0,255

Mellemlang videregående 0,468+ 0,184 0,452* 0,157

Lang videregående -0,138 0,202 0,222 0,218

Bruttohusstands- 
indkomst

Mindre end 200.000 kr. 
 (ref.) 0 0

200.000-399.999 kr. 0,434+ 0,213 0,069 0,209

400.000-599.999 kr. 0,650* 0,235 0,46 0,235

600.000-799.999 kr. 0,862** 0,249 0,549+ 0,261

800.000-999.999 kr. 1,062** 0,272 0,556+ 0,282

Over 1 mio. kr. 1,124** 0,28 0,553 0,29

Konstant -0,448 -0,315

Antal observationer 1.939 1.924

Note: + = p < 0,1; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001. Der er anvendt personvægte.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Bilagstabel 9.1. Logistisk regression, køb af sort arbejde, separate estimationer for mænd og 
kvinder. Samlet data fra 2010 og 2014
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10. Det sorte danmarkskort

10.1. Indledning
Den vedvarende indsamling af data i perioden fra 1994 til 2014 
har resulteret i et omfattende datamateriale, hvilket også fremgik 
af oversigten i kapitel 3. I alt blev der i perioden gennemført knap 
33.000 interviews blandt tilfældigt udvalgte borgere med cpr-
numre.

Dette omfattende materiale muliggør mange former for ana-
lyser af befolkningens ageren på det sorte arbejdsmarked. En af 
disse muligheder er en analyse af den geografiske variation i be-
folkningens deltagelse i sort arbejde. Denne analyse, der blev pub-
liceret i 2015, er emnet for dette kapitel.58

Helt overordnet er der kun lidt forskel på, hvor mange der laver 
sort arbejde på tværs af de danske kommuner. Til gengæld er for-
skellen mellem de få kommuner, der skiller sig ud, stor.

I de kommuner, hvor flest arbejder sort, drejer det sig om op 
imod hver tredje, mens det i kommunerne med lavest deltagelse 
i sort arbejde kun er hver ottende. Gennemsnitligt arbejder godt 
hver femte dansker sort i løbet af et år. Langt de fleste kommuner 
adskiller sig ikke med statistisk sikkerhed fra gennemsnittet.

10.2. Deltagelse i sort arbejde fordelt på kommuner
Ud fra materialet er nedenstående danmarkskort over danskernes 
deltagelse i sort arbejde tegnet i tre farver. Kortet viser de kommu-
nale forskelle, der er statistisk sikre.

I de hvide kommuner er deltagelsen i sort arbejde med stati-
stisk sikkerhed lavere end i gennemsnitskommunen. I de mørke-

58. Skov, Bentsen og Hvidtfeldt (2015). ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed 
har også tidligere publiceret geografiske data for sort arbejde, se fx Christoffersen 
og Mogensen (1991) eller Jensen (1995). Med undersøgelsen fra 2015 var det dog 
første gang, at enheden publicerede data helt ned på kommuneniveau.
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grå er den med statistisk sikkerhed højere. De lysegrå kommuner 
adskiller sig ikke med statistisk sikkerhed fra den gennemsnitlige 
kommune.

Kortets mange lysegrå kommuner illustrerer pointen om, at de 
fleste kommuner ligner hinanden, hvad angår borgernes tilbøje-
lighed til at udføre sort arbejde.

I Danmark bliver sort arbejde især betalt kontant eller med en 
vennetjeneste, fremgik det af kapitel 9. Analysen af den geografi-
ske udbredelse af sort arbejde viser, at der næsten ingen geografisk 
variation er i kontant betalt sort arbejde.

Uanset hvor i landet man befinder sig, er det knap 8 procent, 
der har udført kontant betalt sort arbejde inden for det seneste år. 
Derimod er der relativt stor forskel på, hvor mange der udfører 
gensidige vennetjenester.

Her er niveauet særligt lavt i og omkring landets tre største 
byer, København, Aarhus og Odense. De steder har kun 12 pro-
cent lavet gensidige vennetjenester mod 17 procent i resten af lan-
det. Det er på denne måde forskellene i udbredelsen af gensidige 

Figur 10.1. Deltagelse i sort arbejde – fordelt på kommuner

Note: Deltagelse i sort arbejde i gennemsnit for perioden 1994 til 2014, 18-74-årige.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 Under

 Ikke forskellig fra landsgennemsnittet

 Over
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vennetjenester, der skaber den overordnede geografiske variation i 
udbredelsen af sort arbejde.

10.3. Arbejder jyder mere sort end sjællændere?
Arbejdet med de regionale variationer i andelen, der arbejder sort, 
har også givet anledning til at teste en gammel myte om, at jyderne 
skulle arbejde mere sort end borgere i resten af landet. Det viser 
sig, at 23 procent af jyderne arbejder sort i løbet af et år. Det er kun 
marginalt højere end fynboernes og sjællændernes deltagelse i sort 
arbejde, som for begge gruppers vedkommende ligger på 22 pro-
cent, når der ses bort fra Region Hovedstaden.

Undtagelsen er vigtig. Det er nemlig Region Hovedstaden og 
ikke jyderne, der skiller sig ud fra de overordnede geografiske 
mønstre. Det sker ved, at færre – ”kun” 18 procent – arbejder sort, 
se også tabel 10.1.

Myten om jyderne skal altså erstattes af erkendelsen af en stor-
byeffekt. Den består i, at færre laver gensidige vennetjenester i 
storbyerne.

10.4. Læs mere om din egen kommune
Analysen giver mulighed for at sammenligne alle landets 98 kom-
muner med hinanden. Er det fx tilfældet, at der er flere, der udfø-
rer sort arbejde i Assens Kommune end i Brønderslev Kommune?

Det kan undersøges på http://det-sorte-danmarkskort.rff.dk/.

Tabel 10.1. Danskernes sorte deltagelsesfrekvens 1994-2014 opdelt på lands-
del. Procent

Landsdel Sort deltagelses-
frekvens

Usikkerheds- 
interval

Antal 
observationer

Region Hovedstaden 18,0 17,2 - 18,7 9.012

Øvrige Sjælland 21,8 20,6 - 23,0 4.759

Fyn 22,3 20,8 - 23,8 3.007

Jylland 23,2 22,5 - 23,9 15.980

I alt 21,5 21,0 - 21,9 32.758

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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11.Sorte livsindkomster

11.1. Indledning
De foregående kapitler har vist, at der er betydelige forskelle, på 
hvem der udbyder sort arbejde, hvor meget de gør det, og hvad de 
forskellige grupper på det sorte arbejdsmarked tjener i timen.

Dobbelt så mange mænd som kvinder er eksempelvis aktive på 
de sorte arbejdsmarkeder, og mændene har den højeste timeløn 
ved sort arbejde. Blandt mændene noterede vi desuden i kapitel 
8, at de ufaglærte og faglærte er langt mere aktive på de sorte ar-
bejdsmarkeder end mænd med en videregående uddannelse. Men 
vi så også, at de langvarigt uddannede mænd har en højere time-
løn end de to førstnævnte grupper, når de først kaster sig ud i det 
sorte arbejde.

Det er samtidig veldokumenteret, at kvinders livsindkomster 
på det ordinære, hvide arbejdsmarked er lavere end mænds, og for 
faggrupper med en lige lang uddannelse tjener mænd mere end 
kvinder.59 For alle uddannelsesgrupperinger bortset fra en enkelt 
er mænds livsindkomst på det ordinære arbejdsmarked faktisk 
højere end kvinders.60

På baggrund af disse og lignende oplysninger er det nærlig-
gende at undersøge, hvordan deltagelsen i sort arbejde påvirker 
de forskellige gruppers samlede livsindkomster, forstået som den 
samlede indkomst optjent hen over den arbejdsaktive alder ved 
hvidt og sort arbejde.

De beskrevne sammenhænge mellem uddannelse og køn på 
den ene side og sort og hvid indkomst på den anden leder især 
frem til to spørgsmål, der besvares i dette kapitel på baggrund af 

59. Deding og Weatherall (2008).
60. Det Økonomiske Råd (2006), der også står bag metoden ved beregninger af 
livsindkomster, se i øvrigt Skov (2014b) for en uddybning.
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forskningen i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.61

Det første spørgsmål handler om indkomstforskellen mellem 
indkomstgrupper: Hvor meget mindskes indkomstforskellen mel-
lem uddannelsesgrupperne set hen over et arbejdsliv, når den sor-
te livsindkomst lægges sammen med den hvide?

Er det måske ligefrem sådan, at det ikke nødvendigvis kan be-
tale sig at tage en lang videregående uddannelse, fordi de ufaglærte 
og faglærte tjener så meget mere på det sorte arbejdsmarked?

Det andet spørgsmål handler om forskellen i livsindkomst mel-
lem de to køn.

Hvor meget øges denne, når der tages højde for, at mænd er så 
meget mere aktive med sort arbejde, og at de samtidig får en hø-
jere timeløn?

11.2. Datagrundlaget
Svarene på de to spørgsmål baseres på data fra 24 interviewunder-
søgelser med godt 18.000 besvarelser gennemført af ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed i perioden fra 1996 til 2009.62 Desuden 
anvendes data fra beregninger vedrørende den disponible hvide 
livsindkomst fra Det Økonomiske Råd.63

Når de hvide livsindkomster omtales i det følgende, er der der-
for tale om hvide indkomster efter skat. Kun dette indkomstbegreb 
giver nemlig mening, når der sammenlignes med sorte livsind-
komster, der ifølge sagens natur ikke kommer til skattevæsenets 
kendskab.64

De nedenfor præsenterede beregninger tog for første gang fat 
på spørgsmålet om, hvad sort arbejde betyder for danskernes dis-
ponible livsindkomster.

Der fokuseres i det følgende afsnit på variationer i sorte livs-
indkomster mellem forskellige uddannelsesgrupper blandt mænd, 
idet kapitlet fortsætter med en omtale af det sorte arbejdes betyd-

61. Skov (2014a).
62. Data for udviklingen er sammenfattet i Hvidtfeldt, Jensen og Larsen (2010).
63. Det Økonomiske Råd (2006).
64. Der ses her bort fra de udgifter, den sort arbejdende har på slid på værktøj og 
maskiner m.v.

106218_danskernes skatter_.indd   120 18/04/17   13:41



121

Sorte livsindkomster

ning for kvinders livsindkomster i afsnit 11.6. Der afsluttes med 
nogle overvejelser over, hvordan de sorte indkomster påvirker be-
skatningen af forskellige indkomstgrupper.

11.3. Markant højere sorte livsindkomster til 
faglærte og ufaglærte mænd
Analysen viser, at faglærte og ufaglærte mænd i løbet af et helt ar-
bejdsliv har en lagt højere sort indkomst end de to andre uddan-
nelsesgrupper, der sammenlignes med. Det fremgår af figur 11.1., 
at for hver en krone, en mand med en lang videregående uddan-
nelse har i sort livsindkomst, tjener de faglærte og ufaglærte ca. 
det tredobbelte – altså tre kroner.

Faglærte mænd er topscorere på det sorte arbejdsmarked, idet 
de i gennemsnit tjener omkring 375.000 kr. sort i løbet af et ar-
bejdsliv. De efterfølges af de ufaglærte mænd med en indtægt om-
kring 350.000 kr., mens de, der har en lang videregående uddan-
nelse, har en gennemsnitlig sort livsindkomst på omkring 125.000 
kr. Prisniveauet er overalt omregnet til 2012-kr.

Figur 11.1. Sorte livsindkomster for mænd fordelt på uddannelse, kr.
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Anm: Livsindkomsterne er opgjort i 2004-kr. og opregnet til 2012-kr. ved brug af 
Statens satsreguleringsprocent.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Sætter vi de faglærtes sorte livsindkomst til 100, indeks 100, 
har en ufaglært en indkomst på 93, mens en mand med en lang-
varig uddannelse i gennemsnit tjener, hvad der svarer til 34 pro-
cent af den gennemsnitlige fagligt uddannede mands sorte livs-
indkomster.

At der betinget af deltagelsesfrekvens og timeforbrug er forskel 
på den sorte indkomst mellem uddannelsesniveauerne, har, som 
det er fremgået af bogen, været et gennemgående træk i alle de år, 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har gennemført inter-
viewundersøgelser.

Specielt yngre faglærte og ufaglærte mænd arbejder langt mere 
sort end de øvrige grupper. De er oftere aktive på de sorte arbejds-
markeder, og de bruger i gennemsnit flere timer på aktiviteten end 
andre grupper.

11.4. Det sorte arbejde har kun lille betydning for 
den gennemsnitlige livsindkomst
Selvom forskellene på de sorte livsindkomster er betydelige, er de 
dog ikke store nok til grundlæggende at påvirke indkomstforde-
lingen i samfundet. Som det fremgår af figur 11.2. ophæver de sor-
te livslønninger således ikke de ret betydelige forskelle mellem de 
forskellige gruppers samlede disponible livsindkomst.

I figuren sættes faglærtes formelle, dvs. hvide, livsindkomst lig 
100, og dertil lægges så den sorte livsindkomst.

Eksempelvis har de med en universitetsuddannelse 30 procent 
mere i disponibel livsindkomst end de faglærte mænd, hvis den 
sorte livsindkomst indregnes. Indregnes den ikke, har akademi-
keren i gennemsnit 34 procent mere.

Med figur 11.2. har vi altså et svar på, om det kan betale sig at 
tage en langvarig uddannelse, hvis man også indregner afkastet af 
sort arbejde i livsindkomsten.

Svaret er, at det kan det godt. Der er fortsat store forskelle på, 
hvad uddannelsesgrupperne tjener.

Ufaglærte tjener mindst, selv når vi indregner den gennemsnit-
lige sorte livsindkomst. Universitetsuddannede tjener mest.

Da især unge faglærte mænd er aktive på det sorte arbejdsmar-
ked, og i øvrigt kommer ud på det hvide arbejdsmarked nogle år 
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før akademikeren, overhaler den mandlige akademiker dog først 
håndværkeren i samlet indkomst, når han fylder 37 år.65

11.5. De sorte indkomster har dog stor betydning 
for dem, der rent faktisk arbejder sort
Beregningerne gengivet ovenfor bygger som nævnt på gennem-
snittet for hele befolkningen, dvs. både dem, der arbejder sort, og 
dem, der ikke gør det. Indsnævrer vi nu interessen til alene at om-
fatte dem, der rent faktisk arbejder sort, ændres billedet af det sor-
te arbejdes betydning for livsindkomsterne.

For det første fremgår det af figur 11.3., at der nu er tale om væ-
sentligt større beløb set over livet.

65. Set i en international sammenhæng er den danske lønstruktur dog sammen-
presset, idet forskellene mellem top og bund i lønhierarkiet på et stærkt overens-
komstmæssigt reguleret arbejdsmarked er forholdsvis små, jf. fx Landersø og 
Heckman (2016). Især bliver forskellen som følge af den stærke progressivitet i det 
danske skattesystem i en international sammenhæng lille, hvis der som her foku-
seres på indkomst efter skat.

Figur 11.2. Mænds samlede sorte og formelle nettolivsindkomst
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Anm: Livsindkomsterne er opgjort i 2004-kr. og opregnet til 2012-kr. ved brug af 
Statens satsreguleringsprocent. Ved de hvide indkomster er der tale om disponible 
indkomster, dvs. indkomster efter skat. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Den sort arbejdende ufaglærte har en sort livsindkomst på næ-
sten 1,2 mio. 2012-kr. og den faglærte en sort livsindkomst på næ-
sten 1,1 mio. kr. Også for de relativt få med en langvarig uddan-
nelse, der arbejder sort, er der noget at hente: godt 800.000 kr.

Hvor meget den samlede disponible livsindkomst øges i pro-
cent, fremgår af figur 11.4. For de ufaglærte mænd, der beslutter 
sig for at arbejde sort, stiger den gennemsnitlige disponible ind-
komst med 15 procent, for de faglærte med 11 procent og for dem 
med en lang videregående uddannelse med godt 7 procent.

Dette ændrer dog fortsat ikke ved den overordnede konsta-
tering af, at de sorte indkomster ikke afgørende rykker ved ind-
komstfordelingen mellem de forskellige uddannelsesgrupper. Dog 
er afkastet af uddannelse noget mindre for folk, der arbejder sort, 
end for folk som kun arbejder hvidt.

11.6. De sorte indkomster øger forskellen i 
livsindkomst mellem kvinder og mænd
Sætter vi nu fokus på betydningen af de sorte indkomster for for-
skellen i livsindkomst mellem kvinder og mænd, bliver resultatet 

Figur 11.3. Sort livsindkomst for dem, der rent faktisk arbejder sort
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Anm: Livsindkomsterne er opgjort i 2004-kr. og opregnet til 2012-kr. ved brug af 
Statens satsreguleringsprocent. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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som ventet en yderligere stigning i forskellen i disponibel livsind-
komst mellem de to køn. Når målet for livsindkomst indeholder 
indkomst fra både formelt og sort arbejde, øges indkomstforskel-
len mellem mænd og kvinder således med 2 til 4 procentpoint af-
hængigt af uddannelsesniveau.

Oversat til arbejdsår betyder det, at kvinder skal blive 1-1,5 år 
længere på arbejdsmarkedet, alene hvis de skulle udligne denne 
ekstra indkomstforskel fra sort arbejde.

Mere detaljeret har både ufaglærte og faglærte kvinder samt 
kvinder med en kort eller mellemlang videregående uddannelse i 
gennemsnit en sort livsindkomst på, hvad der svarer til 27 procent 
af faglærte mænds. Kvinder med en lang videregående uddannelse 
har en sort livsindkomst på 23 procent af de faglærte mænds.

Spredningen i den gennemsnitlige sorte livsindkomst er altså 
langt mindre mellem de forskellige uddannelsesgrupper for kvin-
der end for mænd.

Figur 11.4. Gennemsnitlig øgning af nettolivsindkomst i procent for dem, der 
arbejder sort
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Anm: Livsindkomsterne er opgjort i 2004-kr. og opregnet til 2012-kr. ved brug af 
Statens satsreguleringsprocent. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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11.7. Betydningen for skattestrukturen
Det fremgik af kapitel 1, at en af effekterne fra opkrævningen af 
skatter i et velfærdssamfund som det danske er udligning af ind-
komstforskellene mellem rige og fattige. Det sker ved en progres-
siv beskatning, hvor skatten på den sidst tjente kr. er højere for de 
højeste indkomstgrupper end for de laveste.

I en analyse fra 2011 har Det Økonomiske Råd analyseret, om 
det sorte arbejde er med til at underminere dette sigte med skat-
terne i velfærdssamfundet.66  Konklusionen er, at da de sorte ind-
komster betyder forholdsmæssigt mest for ufaglærte og for faglær-
te, er disse indkomster som sådan faktisk ikke med til at reducere 
progressiviteten i det danske skattesystem.67

11.8. Sammenfatning
Det er tidligere i bogen fremgået, at der er betydelige forskelle på, 
hvor meget mænd og kvinder samt forskellige alders- og uddan-
nelsesgrupper arbejder sort, og til hvilken timepris de gør det. Det 
er fx veldokumenteret, at faglærte og ufaglærte mænd er mere ak-
tive end alle andre grupper, og at de faglærte gør det til en pris, 
der ikke ligger langt fra deres timeløn på det hvide arbejdsmarked. 
I denne sammenhæng er det nærliggende på baggrund af inter-
viewdata fra perioden fra 1996 til 2009 at analysere forskelle i sort 
livsindkomst for forskellige uddannelsesgrupper og for mænd og 
kvinder.

Analysen viser, at de sorte livsindkomster har en vis ind-
komstudjævnende effekt i den forstand, at faglærte og ufaglærte 
mænds disponible livsindkomster er tættere på universitetsud-
dannede mænds, hvis det sorte arbejde indregnes. Mere, hvis vi 
alene fokuserer på de mænd, der faktuelt er aktive på det sorte ar-

66. Det Økonomiske Råd (2011).
67. Rådet peger dog på andre uhensigtsmæssigheder i forhold til beskatningen. 
Først og fremmest naturligvis en generel skatteunddragelse, men også det for-
hold, at der finder en såkaldt horisontal omfordeling sted mellem skatteydere i 
samme indkomstgrupper, fra ikke-snydere til snydere. Rådet gennemgår også 
effekten på købersiden og finder her, at det sorte forbrug udgør relativt mest for 
de laveste indkomstgrupper, og progressiviteten synes altså dermed også fast-
holdt her.
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bejdsmarked, end hvis der anlægges gennemsnitsbetragtninger.
Men uanset om der tages udgangspunkt i det ene eller det an-

det indkomstbegreb, er de sorte livsindkomster dog ikke i stand til 
at ændre på det grundlæggende forhold, at langvarigt uddannede 
mænd har en markant højere disponibel livsindkomst end faglær-
te og ufaglærte mænd.

Indkomstforskellene mellem kvinder og mænd uddybes ved at 
indregne de sorte livsindkomster, men ikke i en grad, der væsent-
ligt uddyber de i forvejen betydelige indkomstforskelle mellem 
kvinder og mænd.

Mellem de forskellige uddannelsesgrupperinger blandt kvin-
der er der kun meget små forskelle mellem gruppernes sorte livs-
indkomster. Sort arbejde fylder simpelthen mindre i kvinders liv. 
Det er, hvad enten de er faglærte eller ufaglærte, eller de har en 
kort eller lang videregående uddannelse.
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12.Kriminalitet og sort arbejde:

 
Er de, der arbejder sort, overrepræsen-
teret i kriminalitetsstatistikken?

12.1. Indledning
Folk, der arbejder sort, overtræder loven. Derfor er det interessant 
at undersøge, om folk, der arbejder sort, også har en forhøjet sand-
synlighed for at optræde i kriminalitetsstatistikkerne. Altså om 
folk, der arbejder sort, også i højere grad end andre sigtes for at 
overtræde landets love. Dette kapitel præsenterer resultaterne fra 
en sådan undersøgelse.

Da sort arbejde som nævnt er en lovovertrædelse, er der prin-
cipielt ikke forskel på at udføre sort arbejde og at bryde andre love. 
Villigheden til at arbejde sort kan på den måde være symptom på 
en mere generel villighed til at bryde landets love, en øget risiko-
villighed. Risikovillighed kan sætte sig igennem på flere måder, og 
for at belyse flere aspekter af dette undersøges i dette kapitel sam-
menhængen mellem sort arbejde og tre forskellige typer af sigtel-
ser.68

Det første mål for sigtelser inkluderer alle sigtelser, herun-
der sigtelser efter straffeloven, særloven om euforiserende stoffer, 
færdselsloven og så videre.69

68. Vi fokuserer på sigtelser frem for afgørelser for at undgå, at varierende sagsbe-
handlingstider ved domstolene kan have betydning for resultaterne.
69. Datamaterialet, der ligger til grund for analyserne i dette kapitel, dækker kun 
sigtelser, som er omfattet af registreringspligt i henhold til ”Bekendtgørelse om 
behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalre-
gisteret)”. Dette bevirker, at materialet omfatter alle sigtelser efter straffeloven, 
våbenloven, lovgivningen om euforiserende stoffer m.v. Omvendt omfattes kun 
færdselsbøder på mindst 2.500 kr., dog mindst 1.500 kr. før 2012, bortset fra 
overtrædelse af færdselslovens § 53, § 54, stk. 1, § 56, stk. 1, 1. pkt., § 117, stk. 6, 
samt ved andre overtrædelser af færdselsloven, når der opstår spørgsmål om be-
tinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, samt overtrædelse af færdselslo-
vens bestemmelser om kørsel med overlæs, for hvilke samtlige sigtelser registre-
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Det andet mål indeholder udelukkende sigtelser for overtræ-
delser af færdselsloven, som udgør størstedelen af sigtelserne. Og 
det tredje mål indeholder udelukkende sigtelser for overtrædelser 
af straffeloven, dvs. de mest alvorlige sigtelser som tyveri, indbrud 
og vold.

Karakteren af det udførte sorte arbejde kan tilsvarende ud-
trykke noget om personers risikovillighed. Resultaterne i kapitlet 
her præsenteres således også separat for alle sorte ydelser og for 
kontant betalt sorte ydelser.70

Datamaterialet er skabt ved at kombinere data fra spørgeske-
maundersøgelserne i 2008-2014 med oplysninger fra Kriminalre-
gisteret hos Danmarks Statistik.

12.2. Den analytiske tilgang
Helt overordnet set kan sammenhængen mellem sort arbejde og 
anden kriminalitet undersøges på to måder. For det første ved at 
undersøge, om procentdelen, der er sigtet for en lovovertrædelse, 
er højere blandt folk, der arbejder sort, end blandt folk, der ikke 
arbejder sort. Ved denne type sammenligning tages der ikke højde 
for, at både sort arbejde og kriminelle sigtelser er mere udbredt 
blandt især unge mænd end blandt andre. For det andet kan man 
undersøge, om sammenhængen mellem sort arbejde og kriminelle 
sigtelser forsvinder, når man kontrollerer statistisk for netop så-
danne karakteristika, som vi ved, er vigtige for både sort arbejde 
og for kriminalitet, primært køn og alder, men også uddannelses-
baggrund.

Denne type af sammenligning sigter mod at sammenligne om-
fanget af kriminelle sigtelser blandt sammenlignelige (med hen-

res. I juni 2010 skærpedes bødestraffen for overtrædelse af hundeloven, hvilket 
gjorde, at sådanne sigtelser dermed blev registreringspligtige i Kriminalregi-
steret. Det samme gør sig gældende for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, 
som i 2011 blev registreringspligtig.
70. I beregningerne, der ligger til grund for dette kapitel, er sort arbejde afdæk-
ket via spørgsmål til privatpersoner. Vi har dermed ikke sort arbejde udført af 
virksomheder med i analyserne, ud over det, som personer er klar over, at de ud-
fører for virksomheder. Det vides således ikke, hvordan en eventuel overrepræ-
sentation i kriminelle sigtelser slår igennem blandt ansatte i virksomheder, hvor 
de ikke er klar over, at virksomheden udfører sort arbejde.
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syn til køn, alder og uddannelsesbaggrund) folk, der arbejder sort, 
hhv. ikke gør det. Hvis der findes en sammenhæng mellem sort ar-
bejde og kriminalitet, men denne forsvinder, når man kontrollerer 
statistisk for baggrundsfaktorer, indikerer dette følgende: Nok er 
der en statistisk sammenhæng mellem, hvem der arbejder sort, og 
hvem der sigtes for kriminalitet, men denne sammenhæng skyldes 
blot, at det primært er unge mænd, der arbejder sort, mens det pri-
mært er andre unge mænd, der sigtes for kriminalitet.

Og omvendt hvis der stadig er en sammenhæng mellem, hvem 
der arbejder sort, og hvem der ikke gør, når man kontrollerer for 
baggrundsfaktorer: Så er sigtelsesprocenten højere blandt dem, 
der arbejder sort, end den er blandt sammenlignelige mænd, der 
ikke arbejder sort. Kapitlet her præsenterer resultater fra begge ty-
per af sammenligninger.

Det er kun mænds sorte arbejde og kriminelle sigtelser, der 
analyseres i dette kapitel. Grunden til dette er, at forekomsten af 
kvinder i især de kriminelle sigtelser er meget lav. Ser vi fx på sig-
telser efter straffeloven i 2013, står mænd for mere end 80 procent 
af sigtelserne.71 Der er således begrænset mulighed for at analy-
sere sammenhængen mellem sort arbejde og kriminelle sigtelser 
blandt kvinder.

Resultaterne i dette kapitel viser ikke, hvorvidt det, at man ar-
bejder sort, har en betydning for risikoen for, at man sigtes for kri-
minalitet. De viser heller ikke, om kriminelle sigtelser fører til, at 
man er mere villig til at arbejde sort. At besvare sådanne spørgs-
mål stiller nemlig helt specifikke krav til de data og forskningsde-
signs, man anvender; data og forskningsdesigns, som ikke har væ-
ret til rådighed for dette kapitel. Resultaterne i dette kapitel viser 
således alene, om mænd, der i spørgeskemaundersøgelser svarer, 
at de har arbejdet sort inden for det seneste år, også er blevet sigtet 
for lovovertrædelser. De kriminelle sigtelser måles inden for fem 
år før interviewtidspunktet, igen fordi procentdelen af personer, 
der sigtes for lovovertrædelser, er meget lav inden for ét år.

71. Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
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12.3. Hvor stor en procentdel sigtes?
Figur 12.1. viser, hvor stor en procentdel af mændene i spørgeske-
maundersøgelserne der er sigtet for de forskellige sigtelsestyper 
inden for de foregående fem år. Mændene er opdelt efter, hvorvidt 
de ikke har arbejdet sort, har udført blot én eller anden form for 
sort ydelse eller har modtaget kontant betaling for en sort ydelse.

Under 15 procent af mænd, der ikke har arbejdet sort inden for 
det seneste år, er sigtet for en lovovertrædelse. Det tilsvarende tal 
er lige under 20 procent for mænd, der har udført blot én eller an-
den type sort arbejde, mens tallet for de mænd, der har modtaget 
kontant betaling for sort arbejde, er på lige over 20 procent.

Ser vi udelukkende på procentdelen, der er sigtet for overtræ-
delser af færdselsloven, findes samme systematik: En højere pro-
centdel af dem, der arbejder sort, er sigtet, og det højeste niveau 
findes blandt mænd, der har modtaget kontant betaling for sort 
arbejde. Dette fund er dog ikke overraskende, da sigtelser for over-
trædelser af færdselsloven som nævnt udgør størstedelen af sigtel-
serne.

Men ser vi på sigtelser for overtrædelser af straffeloven, som 

Figur 12.1. Procentdel sigtet inden for de seneste fem år, fordelt efter sigtelses-
type og hvorvidt respondenten har arbejdet sort eller ej. Mænd
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed samt 
egne beregninger på tal fra Danmarks Statistik.
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er de mindst forekommende, men også de mest alvorlige sigtel-
ser, findes den samme systematik. Procentdelen, der sigtes herfor, 
er mere end dobbelt så høj blandt dem, der har arbejdet sort, som 
blandt dem, der ikke har. For dem, der ikke har arbejdet sort, er 
procentdelen nede på ca. 1,5 procent, mens den er på 3,6 og 4,2 
procent for dem, der har udført blot én eller anden form for sort 
ydelse, hhv. har udført kontant betalte sorte ydelser.

Kapitlets første hovedkonklusion er således, at procentdelen, 
der er sigtet for en lovovertrædelse, er højere blandt folk, der arbej-
der sort, end blandt folk, der ikke arbejder sort.

12.4. Alder, sort arbejde og sigtelser
Køn og alder betyder meget for, om en person arbejder sort, hhv. 
sigtes for kriminalitet. Som det fremgik af kapitel 8, er unge mænd 
overrepræsenteret i sort arbejde. Men det samme er faktisk tilfæl-
det med hensyn til kriminalitet. I analyserne her ses, som nævnt, 
kun på mænd, så kønsforskelle spiller ingen rolle. Men en del af 
den demonstrerede forskel på gruppernes sigtelsesprocenter kan 
skyldes, at de unge mænd, som har et højere kriminalitetstryk, 
også har større sandsynlighed for at optræde i grupperne af perso-
ner, der arbejder sort.

Figur 12.2. viser sammenhængen mellem alder, sort arbejde 
og kriminelle sigtelser. Figuren gengiver procentdelen af mænd, 
pr. alderstrin, der har udført blot én eller anden form for sort ar-
bejde, har modtaget kontant betaling for sort arbejde og er sigtet 
for mindst én lovovertrædelse (alle love). Som det ses, er sammen-
hængen mellem alder og disse tre adfærdstyper forbavsende ens. 
Figuren viser dog ikke noget om, hvorvidt de ens aldersprofiler 
skyldes en årsagssammenhæng mellem sort arbejde og kriminali-
tet, eller om disse typer af adfærd blot er stærkt aldersgraduerede 
uden i øvrigt at hænge sammen.

12.5. Unge mænd under 30 år
I figur 12.2., som netop blev præsenteret, er især faldet i procent-
delene, der arbejder sort, henholdsvis sigtes for lovovertrædelser, 
bemærkelsesværdigt ens især blandt de yngste mænd, dem under 
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30 år. Dette fund peger på, at man skal være ekstra opmærksom 
på, hvilken rolle alder spiller, når man ønsker at sammenligne sig-
telsesprocenten blandt dem, der arbejder sort, og dem, der ikke 
gør. I dette afsnit ses udelukkende på de unge mænd – dem under 
30 år – for netop at analysere, om de hidtil fundne forskelle i sig-
telser også genfindes blandt de unge.

Figur 12.3. viser resultatet. Her ses det, hvordan sammenhæn-
gen mellem sort arbejde og sigtelser for de unge mænd helt over-
ordnet set er nogenlunde, ligesom den var blandt alle mænd (figur 
12.1.). Unge mænd, der arbejder sort, har altså en større sandsyn-
lighed for også at være blevet sigtet for lovovertrædelser inden for 
de seneste fem år. Der er dog den forskel, at sigtelsesprocenten ikke 
adskiller sig nævneværdigt blandt de unge mænd, der har udført 
blot én eller anden type af sort arbejde, og så de unge mænd, som 
har modtaget kontant betaling for sort arbejde. Begge grupper lig-
ger således med en sigtelsesprocent på omkring 28,5 procent (alle 
sigtelser) mod 18 procent blandt unge mænd, der ikke arbejder sort.

Den primære forskel mellem figuren for de unge (figur 12.3.) og 

Figur 12.2. Procentdel, der har arbejdet sort inden for de seneste 12 måneder, 
hhv. er sigtet for en lovovertrædelse inden for de seneste fem år. Mænd
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed samt 
egne beregninger på tal fra Danmarks Statistik.

106218_danskernes skatter_.indd   133 18/04/17   13:41



134

Er de, der arbejder sort, overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken? 

figuren for hele gruppen af respondenter (figur 12.1.) findes der-
imod i niveauet af sigtelser: Procentdelen, der sigtes for de forskel-
lige typer af lovovertrædelser, er simpelthen højere blandt de unge 
mænd. Og dette gør sig i højere grad gældende blandt de, der har 
arbejdet sort (en stigning i ”alle sigtelser” fra ca. 19 procent blandt 
alle mænd til ca. 29 procent blandt de unge mænd) end blandt de, 
der ikke har arbejdet sort (en stigning i ”alle sigtelser” fra knap 15 
procent blandt alle mænd til ca. 18 procent blandt de unge mænd).

12.6. Sammenlignelige mænd
I dette afsnit vender vi blikket mod resultaterne fra en række af 
regressionsanalyser, hvor sammenhængen mellem sort arbejde og 
kriminelle sigtelser på én gang renses for både alder og uddan-
nelsesbaggrund (og køn, fordi der som nævnt kun indgår mænd 
i analyserne), samt gennemføres separat for de unge mænd under 
30 år. Der renses også for det tidspunkt (måned og år), som per-
sonen er interviewet på, for på denne måde at fjerne den generelle 

Figur 12.3. Procentdel sigtet inden for de seneste 12 måneder, fordelt efter 
sigtelsestype og hvorvidt respondenten har arbejdet sort eller ej. Mænd under 
30 år
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed samt 
egne beregninger på tal fra Danmarks Statistik.
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udvikling i både kriminelle sigtelser og sort arbejde fra sammen-
hængen – der har fx været en markant faldende ungdomskrimi-
nalitet over den årrække, der analyseres, ligesom der hen over pe-
rioden er sket enkelte ændringer i, hvilke sigtelser der registreres 
i Kriminalregisteret, jf. note 70. Pointen med disse analyser er så-
ledes at sammenligne antallet af kriminelle sigtelser blandt sam-
menlignelige (med hensyn til alder, uddannelsesbaggrund og in-
terviewtidspunkt) mænd, der arbejder sort, henholdsvis ikke gør 
det.

Resultaterne fremgår af tabel 12.1. Søjlerne ”Uden kontrol” an-
giver forskellen på sigtelsesprocenten blandt mænd, der har arbej-
det sort (opdelt efter karakteren af den sorte ydelse), og mænd, der 
ikke har, uden at der er taget højde for forskelle på mændene. Her 
ses det fx, hvordan mænd, der har modtaget kontant betaling for 
sort arbejde inden for det seneste år inden interviewtidspunktet, 
har knap 6 procentpoints højere sigtelsesprocent (alle sigtelser) 
end mænd, der ikke har modtaget kontant betaling for sort arbej-
de. Forskellen er statistisk sikker.

Kontrolleres denne sammenhæng for mændenes alder, deres 
uddannelsesbaggrund samt tidspunktet, de er interviewet på, ind-
snævres forskellen til ”blot” at være 2,6 procentpoints forskel i sig-
telsesprocenten blandt sammenlignelige mænd (med hensyn til al-
der, uddannelsesbaggrund og interviewtidspunkt), jf. søjlen ”Med 
kontrol”. Denne forskel er ikke statistisk sikker. Der er altså en sta-
tistisk sammenhæng mellem hvem, der modtager kontant betaling 
for sort arbejde, og hvem der sigtes for kriminalitet, men det kan 
ikke afvises, at det primært er unge mænd med bestemte uddan-
nelsesbaggrunde, der modtager kontant betaling for sort arbejde, 
mens det primært er andre unge mænd med samme uddannelses-
baggrunde, der sigtes for kriminalitet.

Ses på sammenhængen mellem alle typer af sorte ydelser og 
alle typer af sigtelser, tegner der sig en klarere konklusion. Igen er 
sigtelsesprocenten blandt dem, der arbejder sort, højere end blandt 
dem, der ikke gør (ca. 5 procentpoint uden kontrol), men selvom 
denne forskel også indsnævres til 2,6 procentpoint, når der kon-
trolleres for alder, uddannelsesbaggrund og tidspunktet for inter-
viewet, er forskellen dog statistisk sikker, selv når der kontrolleres 
for baggrundsfaktorer.
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Dette resultat indikerer, at sigtelsesprocenten (alle sigtelser) 
kort og godt er højere blandt mænd, der arbejder sort, end blandt 
sammenlignelige (mht. alder, uddannelsesbaggrund og tidspunkt 
for interviewet) mænd, der ikke arbejder sort.

Med hensyn til sigtelser efter straffeloven, altså de mest alvor-
lige lovovertrædelser, ses samme systematik, om end niveauet af 
forskellen på grupperne er meget lavere, fordi sigtelsesprocenten 
efter overtrædelser af straffeloven bare er meget lavere. Sigtelses-
procenten er højere både blandt mænd, der modtager kontant be-
taling for sort arbejde, og blandt mænd, som udfører blot én eller 
anden type af sort ydelse, end blandt mænd, der ikke gør, ca. 2 
procentpoint højere og statistisk sikker. Når der kontrolleres for 
alder, uddannelse og tidspunkt for interviewet, skrumper forskel-
lene, som falder ned på omkring 1 procentpoint. Den kontrolle-
rede forskel er igen udelukkende statistisk sikker, når vi ser på alle 
typer af sort arbejde, ikke når der kun ses på kontant betalte sorte 
ydelser.

De sidste to søjler i tabel 12.1. viser resultaterne af regressions-
analyserne for de unge mænd under 30 år. Det er bemærkelses-
værdigt at iagttage niveauet af forskellen på gruppernes sigtelses-
procent.

Ser vi på alle sigtelser, er sigtelsesprocenten blandt mænd un-
der 30 år, der har udført blot én eller anden type af sort arbejde, 
knap 12 procentpoint højere end blandt mænd under 30 år, der 
ikke har arbejdet sort. Kontrolleres denne sammenhæng for alder, 
uddannelsesbaggrund og tidspunkt for interviewet, falder overre-
præsentationen i sigtelserne ned til knap 8 procentpoint, som dog 
stadig er en statistisk sikker og mærkbar forskel på grupperne af 
nu sammenlignelige (mht. de nævnte faktorer) unge mænd.

Det er også bemærkelsesværdigt, at sigtelsesprocenterne (alle 
typer af sigtelser) ikke adskiller sig for unge mænd, der har mod-
taget kontant betaling for sort arbejde, og unge mænd, der ikke 
har – dog med det forbehold, at det er sværere at påvise statistisk 
sikre forskelle på grupperne for kontant betalte sorte ydelser, da 
disse er mindre forekommende i data, samt at antallet af personer 
i data er lavere, når der kun ses på mænd under 30 år.

Ses bort fra statistisk signifikans, er det iøjnefaldende, at samt-
lige af de målte sammenhænge mellem sort arbejde og kriminelle 
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Tabel 12.1. Sammenhængen mellem forskellige typer af sigtelser inden for de 
seneste fem år og udførelsen af sort arbejde inden for det seneste år. Resulta-
ter fra lineære regressionsanalyser uden og med kontrol for baggrundsfaktorer. 
Mænd

Alle mænd Mænd under 30 år

Uden kontrol Med kontrol Uden kontrol Med kontrol

Alle sigtelser

Alle sorte ydelser
0.049***

(0.014)

0.026*

('(0.014)

0.117***

(0.034)

0.077**

(0.033)

Kontant betalte 
sorte ydelser

0.059**

(0.024)

0,026

(0.025)

0,066

(0.044)

0,037

(0.045)

N 4,815 4,815 700 700

Færdselsloven

Alle sorte ydelser
0.024*

(0.013)

0,011

(0.013)

0.081***

(0.030)

0.051*

(0.029)

Kontant betalte 
sorte ydelser

0.037*

(0.022)

0,021

(0.023)

0,029

(0.039)

0,01

(0.039)

N 4,815 4,815 700 700

Straffeloven

Alle sorte ydelser
0.020***

(0.006)

0.011**

(0.006)

0,017

(0.018)

0,008

(0.017)

Kontant betalte 
sorte ydelser

0.022**

(0.011)

0,009

(0.011)

0,017

(0.024)

0,01

(0.025)

N 4,815 4,815 700 700

Note: Én lineær regression pr. række og søjle og modellerne tager højde for, at hver 
person kan optræde flere gange i data (har deltaget i flere surveyrunder). Kontrolva-
riable er alder, uddannelsesbaggrund og måned for interview. Estimaterne angiver 
forskellen i andelen, der er sigtet for den givne type sigtelse inden for de seneste 5 år, 
blandt mænd, der har arbejdet sort hhv. ikke har arbejdet sort inden for det seneste 
år. Et estimat på 0,01 indikerer således 1 procentpoint højere andel sigtede blandt 
de, der har arbejdet sort. * angiver statistisk sikre resultater (* p < 0,10; ** p < 0,05; 
*** p < 0,01).
Kilde: Spørgeskemaundersøgelser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed samt 
egne beregninger på tal fra Danmarks Statistik.
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sigtelser er positive, dvs. de peger på, at mænd, der arbejder sort, 
har højere sigtelsesprocenter end mænd, der ikke arbejder sort.

12.7. Konklusion
Der er en sammenhæng mellem sort arbejde og kriminalitet, i 
hvert fald forstået således, at de, der arbejder sort, er overrepræ-
senteret i kriminalitetsstatistikken.

Kapitlet viste indledende, at sigtelsesprocenten, uanset om der 
ses på alle sigtelser, på sigtelser efter færdselsloven eller på de mest 
alvorlige sigtelser, nemlig efter straffeloven, kort og godt er højere 
blandt mænd, der arbejder sort, end blandt mænd, der ikke arbej-
der sort. Og sammenhængen er endog stærkere, når vi sammen-
ligner mænd, der har modtaget kontant betaling for sort arbejde, 
med mænd, der ikke har.

En stor del af sammenhængen forsvinder imidlertid, når der 
tages højde for, at både sort arbejde og kriminelle sigtelser er hyp-
pigere forekommende blandt unge mænd end blandt andre. En 
stor del af sammenhængen mellem udbuddet af sort arbejde og 
kriminelle sigtelser skyldes således ganske simpelt, at begge dele er 
ungdomsfænomener. Men ikke desto mindre blev der stadig fun-
det en sammenhæng mellem sort arbejde og kriminelle sigtelser 
for mænd med samme alder og uddannelsesmæssige baggrund, 
også når der tages højde for de generelle udviklinger i kriminelle 
sigtelser og sort arbejde. Sammenhængen er ikke statistisk sikker 
i alle tilfælde, men for samtlige målte sammenhænge peger pilen 
altså i samme retning. Sigtelsesprocenten – igen uanset typen af 
sigtelser – er således højere blandt mænd, der arbejder sort, end 
blandt sammenlignelige mænd, der ikke gør.

De resultater, der er præsenteret i kapitlet her, kan imidlertid 
ikke udsige noget om karakteren af sammenhængen mellem sort 
arbejde og kriminelle sigtelser. En fortolkning af sammenhæn-
gen er, at nogle (unge) mænd ganske simpelt er mere risikovillige 
end andre, og at de derfor har større risiko for både at arbejde sort 
og at blive sigtet for en lovovertrædelse. Men andre forklaringer 
på sammenhængen kan ikke udelukkes. Uanset fortolkningen er 
sammenhængen mellem sort arbejde og sigtelser for lovovertræ-
delser dog en samfundsmæssig udfordring.
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13.1. Indledning
Når talen falder på sort arbejdes samfundsmæssige betydning, er 
det ikke mindst de mistede skatteindtægter, der er i fokus. Derfor 
indleder vi gennemgangen i dette kapitel med at se på, hvordan 
skatteindtægterne påvirkes. Derefter diskuterer vi påvirkningen 
af indkomstfordelingen, det sorte arbejdes betydning for BNP og 
beskæftigelsen efterfulgt af en diskussion af sort arbejde som et 
potentielt demokratisk og fordelingsmæssigt problem. Undervejs 
kommer vi også ind på de forvridninger i anvendelsen af samfun-
dets ressourcer, der kan følge af sort arbejde.

13.2. Sort arbejdes betydning i form af mistede 
skatteindtægter
Hvad ville der ske, hvis man kunne afskaffe alt sort arbejde, en-
ten ved at kontrollere og straffe det væk eller gennem vedvarende 
holdningsbearbejdelser? Hvor meget kan fællesskabet se frem til i 
ekstra skatter og afgifter, og ville politikerne kunne sætte skatten 
ned?

Svaret er egentlig ret kompliceret, og man må under ingen om-
stændigheder tro, at de mellem 34 og 59 mia. kr., der omtales i ka-
pitel 7, beregnet ud fra et overslag over det sorte arbejde i forhold 
til BNP, umiddelbart ville kunne finde vej til de offentlige kasser.

For det første er dette det teoretiske beløb, der eventuelt kunne 
beskattes.

For det andet ville mange ikke arbejde til den løn, de fik sort, 
hvis de skulle betale skat af den. Data fra 2010 viste her, at kun om-
kring en tredjedel af det udførte sorte arbejde ville blive udført, 
hvis der skulle betales fuld pris for arbejdet. Resten ville blive ud-
ført som gør det selv-arbejde. Eller det ville slet ikke blive udført, 
hvis man ikke kunne få det sort til en særlig lav pris.

106218_danskernes skatter_.indd   139 18/04/17   13:41



140

Det sorte arbejde og samfundet

Dertil kommer for det tredje, at selvom et stykke arbejde udfø-
res sort, så skaber det alligevel indtægter til skattevæsenet i form 
af en øget aktivitet i samfundet. Tidligere undersøgelser, hvor der 
spørges til, hvordan de sorte indtægter bruges, tyder på, at langt de 
fleste indtægter ved sort arbejde omsættes hurtigt i et helt daglig-
dags forbrug. Indtægter skabt ved produktion af dette forbrug be-
skattes på helt almindelig vis. Ved leveringen af sort arbejde ind-
går også ofte materialer, der bliver betalt moms og afgifter af.

Der betales naturligvis også skat af alt hvidt arbejde, men her 
skal det medregnes, at en stor del af det arbejde, der udføres sort, 
slet ikke ville blive udført, hvis det skulle beskattes.

Alt i alt ville det ekstra provenu som følge af en total afskaffelse 
derfor formentlig være af en forholdsvis beskeden størrelse.

13.3. Indkomstfordelingen
Vi viste i kapitel 11, at de sorte livsindkomster er markant forskel-
lige for de forskellige faggrupper og for mænd og kvinder, idet 
mandlige ufaglærte og faglærte, der er aktive på de sorte arbejds-
markeder, forbedrede deres samlede livsindkomst mærkbart. Al-
ligevel var de sorte bidrag til livsindkomsterne ikke af en sådan 
størrelse, at de grundlæggende indkomstforskelle i samfundet æn-
dredes mærkbart.

13.4. Det sorte arbejdes betydning for 
produktionen: et større eller mindre BNP?
Så er der spørgsmålet om, hvordan det sorte arbejde påvirker vær-
dien af den samfundsmæssige produktion, som denne måles i na-
tionalregnskabets opgørelser af bruttonationalproduktet, BNP.

Penge tjent ved sort arbejde er udtryk for en produktiv indsats. 
Der sker en værditilvækst, og folk bliver betalt for indsatsen. Var 
sort arbejde ikke en mulighed, ville meget af denne værditilvækst 
gå tabt, fordi noget af arbejdet for det første, som omtalt ovenfor, 
ikke ville være blevet udført overhovedet, og for det andet ville være 
blevet udført af folk, som ikke er uddannet eller trænet til opgaven 
– nemlig os selv som gør det selv-arbejde. Og produktiviteten ved 
gør det selv-arbejde er med stor sandsynlighed mindre end ved al-
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mindeligt hvidt arbejde og formentlig også end ved sort arbejde.
Set ud fra en rent produktionsmæssig synsvinkel vil det gan-

ske vist i første omgang betyde mere registreret økonomisk aktivi-
tet, hvis man kommer sort arbejde til livs. Men på den anden side 
vender nogle af de sorte penge tilbage til den registrerede økonomi 
via et almindeligt forbrug, som indbringer det offentlige skatter 
og moms.

Afskaffede man sort arbejde, ville den umiddelbare stigning i 
den registrerede økonomiske aktivitet og de afledte effekter af den 
ikke kunne opveje den aktivitetsnedgang, som fjernelsen af det 
sorte arbejde ville betyde.

13.5. Uheldig anvendelse af ressourcer
De samfundsøkonomiske omkostninger ved sort arbejde kan også 
bestå af en uheldig anvendelse af begrænsede ressourcer. Den 
manglende beskatning af det sorte arbejde gør afkastet efter skat 
uforholdsmæssigt større end tilsvarende ydelser udført hvidt.72 
Dette forhold kan medføre, at der tilføres for mange ressourcer til 
den sorte sektor og det i et omfang, så disse ikke udføres optimalt.

Sort arbejde kan fx betyde, at mindre effektive producenter kan 
udbyde deres ydelser/varer til en lavere pris. På denne måde kan 
mere effektive producenter, der betaler deres skat, blive fortrængt 
fra markedet.

13.6. Betydningen for fastholdelse af sociale 
netværk
Ud over de rent monetære ulemper og eventuelle fordele ved sort 
arbejde skal de sociale aspekter af sort arbejde ikke overses. Sort 
arbejde foregår i et stort omfang mellem venner og bekendte. Det-
te gælder både de gensidige vennetjenester og det kontant betalte 
sorte arbejde. Sort arbejde er altså ikke bare udveksling af tjene-
ster, men også af social kapital.

Naboen, der fx er tømrer, kan aftale med hr. Hansen, der måske 
er VVS’er, at naboen hjælper Hansen med at opføre en ny carport. 

72. Det Økonomiske Råd (2011). Se endvidere diskussionen i bogens kapitel 1.
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Til gengæld ordner Hansen den svære del af saniteten i naboens 
nye badeværelse. Det kan også være udveksling af varer: ”Jeg har 
nogle kyllinger gående i baghaven, og du sætter jo garn og er leve-
ringsdygtig i fisk. Hvorfor ikke bytte?”

Den slags aktiviteter har altid forekommet, og mange af aktivi-
teterne er givet med til at styrke sammenholdet i lokalsamfunde-
ne. Sort arbejde, særligt de gensidige tjenester, kan måske afbøde 
affolkningen af landområder, det kan måske mindske ensomhed 
blandt (marginaliserede) mennesker og øge vores tillid til og af-
hængighed af hinanden.

Vi så dog samtidig, at sort arbejde og kriminalitet er forbundet. 
De netværk, hvori sort arbejde trives, er derfor ikke uproblemati-
ske. De kan muligvis være med til at styrke en følelse af, at det er 
OK at bryde loven – bare lidt – og af, at de andre nok også snyder. 
Spørgsmålet er derfor, om de sociale fordele ved sort arbejde er 
store nok til at opveje eventuelle ulemper.

13.7. Betydningen for demokrati og velfærdsstat
Vores gennemgang i afsnittene ovenfor var ikke entydig i kon-
klusionerne vedrørende det sorte arbejdes samfundsøkonomiske 
betydning på kort sigt. Men i virkeligheden er det samfundsøko-
nomiske nettoresultat ikke nødvendigvis det afgørende i den poli-
tiske beslutningsproces.

Hvis man fx udsatte narkohandel for en tilsvarende analyse, 
kunne resultatet også blive, at en effektiv bekæmpelse gør, at der 
i første omgang bliver produceret og skabt mindre økonomisk 
værdi, end der ellers ville, hvis man ikke greb ind. I nationalregn-
skabsmæssig forstand er den slags ligesom sort arbejde i princip-
pet produktive aktiviteter, fordi de er frivillige, og fordi køber og 
sælger begge har en oplevet fordel af dem ud fra den logik, der 
nu hersker på de pågældende markeder.73 Og det ved politikerne 
godt, så når disse aktiviteter er forbudt, skyldes det en bevidst po-
litisk prioritering.

73. Derfor bringer Danmarks Statistik nu overslag over værdien af prostitution, 
men ikke rufferi, sammen med handel med narkotika som følge af internationale 
vedtagelser og konventioner.
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På samme måde er sort arbejde på mange måder først og frem-
mest et etisk og politisk problem. Det sorte arbejde udfordrer sam-
fundet på flere måder. Dels er der spørgsmålet om det rimelige i 
det, man kunne også bruge betegnelsen fairness: Hvorfor skal 
nogle betale skat og andre ikke? Dels er der faren for et moral-
skred: Når andre arbejder sort, så kan jeg også godt tillade mig at 
snyde dér, hvor jeg har mulighed for det: Snyd avler snyd. Det vil 
sige, at det sorte arbejde på længere sigt kan komme til at udgøre 
en meget større del af økonomien, hvilket vil underminere finan-
sieringen af velfærdsstaten.

Et andet aspekt i sammenhæng med fairness-begrebet er, at et 
af formålene med at udskrive skatter er at omfordele indkomsten i 
samfundet, og hvis nogen ikke opgiver (hele) deres indkomst, bli-
ver grundlaget for at føre det politisk vedtagne ud i livet ufuld-
komment. Nogle mennesker har reelt større forbrugsmuligheder, 
end man skulle tro, og derfor måske også adgang til nogle offent-
lige ydelser, som de ikke ville have haft ret til, hvis myndighederne 
kendte deres faktiske indkomst.

Dertil kommer spørgsmålet om overholdelse af regler og regu-
lativer, som gælder for arbejde, ansættelser og handler – bare ikke 
i den sorte sektor. Ligesom indkomstskat, moms og andre afgifter 
er miljøregler, arbejdsmiljøregler, forsikringer og garantier ude af 
billedet, hvilket naturligvis også ud fra en korttidsbetragtning gør 
det hele så meget lettere for de involverede parter.

Selvom sort arbejde måske kan give nogen adgang til arbejds-
markedet, som ellers har svært ved at komme ind, så kan det være 
på ringere vilkår end i almindelig beskæftigelse. Det kan være på 
bekostning af overenskomstmæssig løn, pension og den beskyt-
telse, der ellers er indeholdt i arbejdsmiljøregler.

Analyserne viser, at en meget stor del af det sorte arbejde udfø-
res som reparation og vedligeholdelse på private boliger, og disse 
steder er der absolut ingen kontrol med, at de mange regler, som 
ellers findes inden for bygge og anlæg, bliver overholdt. Så enten er 
dette et stort problem, eller også er der for megen regulering af de 
beskattede aktiviteter på området.

På lidt længere sigt kan der opstå et demokratisk problem, hvis 
accepten af at følge landets skattelove daler som reaktion på det 
sorte arbejdes udbredelse. Herved reduceres lovgivers valgmulig-
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heder i et velfærdssystem, der overvejende baserer sig på finansie-
ring via skatterne. Dette velfærdssamfund er samtidig i forvejen 
under pres fra en kombination af mindskede indtægter og stigen-
de udgifter i forlængelse af en aldrende befolkning og et stort antal 
asylansøgere med udsigt til en kun svag beskæftigelse.74

Under alle omstændigheder er sort arbejde et demokratisk pro-
blem, idet Folketinget vedtager love, som en betydelig del af be-
folkningen ikke overholder. Historisk er dette dog ikke noget ene-
stående, og ofte er sådan en situation ikke stabil over tid.

Enten lykkes det at ændre befolkningens adfærd, eller også 
bringes lovgivningen tættere på denne adfærd eller en kombina-
tion af begge dele. Kapitel 4 demonstrerede, at politikerne gennem 
reformer af skattelovgivningen har søgt at justere nogle af skat-
tereglerne, så de kommer en almindeligt udbredt praksis i møde, 
uden at dette har den store betydning for statens provenu.

Heldigvis tyder alt også på, at villigheden til at overholde lan-
dets love er stigende. Kriminaliteten er faldende, og villigheden til 
at udføre sort arbejde og accepten af sort arbejde er faldende.

13.8. Sammenfatning
Nettoresultatet af at afskaffe sort arbejde er uklart produktions-
mæssigt, men det er heller ikke det afgørende i en politisk beslut-
ningsproces på kort sigt.

Sort arbejde er et problem, der udfordrer samfundet moralsk 
og politisk på flere måder. På lidt længere sigt kan der opstå de-
mokratiske og økonomiske problemer, hvis accepten af at følge 
landets skattelove bliver mindre som reaktion på det sorte arbej-
des udbredelse, ligesom accepten kan lide skade, hvis landets skat-
temyndigheder udviser store forsømmelser eller en almindelig 
mangel på kompetence. Heldigvis tyder meget på, at villigheden 
til at udføre sort arbejde og accepten af denne aktivitet er på retur.

74. Schultz-Nielsen (2016).

106218_danskernes skatter_.indd   144 18/04/17   13:41



145

14.Gør det selv-arbejde: en anden 
måde at undgå beskatning på

14.1. Indledning
Det fremgik af kapitel 1, at en af de måder, borgerne kan reagere 
på under indtryk af et højt skattetryk, er ved at udføre gør det selv-
arbejde. Tidligere beregninger fra ROCKWOOL Fondens Forsk-
ningsenhed har vist, at den gennemsnitlige dansker omkring år-
tusindskiftet skulle arbejde 4 til 5 timer i eget job for at få råd til at 
betale én times arbejde i hjemmet udført af en professionel.75

Derved bliver det et ofte nærliggende valg at erstatte arbejde 
købt på markedet med arbejde udført af sig selv. Ved beslutningen 
om at udføre gør det selv-arbejde kan det dog også spille ind, at 
denne type arbejde for nogle kan have en rekreativ karakter. En un-
dersøgelse fra 2001 tyder imidlertid på, at det altdominerende mo-
tiv er ønsket om at spare penge. 85 procent af respondenterne an-
gav således det økonomiske motiv som det primære, mens kun 15 
procent angav den rekreative dimension som afgørende.76 Senere 
i kapitlet vil vi komme ind på, om denne holdning har ændret sig.

I forening udgør sort arbejde og gør det selv-arbejde det sam-
lede arbejdsomfang uden for det hvide og beskattede arbejdsmar-
ked. Skal vi have et indtryk af det uformelle arbejdsmarkeds karak-
ter, er det derfor nødvendigt også at inddrage gør det selv-arbejdet. 

Brugen af gør det selv-arbejde er ofte en reaktion på beskat-
ning, og gør det selv-arbejdet vedrører spørgsmålet, om vi udnyt-
ter samfundets ressourcer på efficient vis. 

Meget tyder i øvrigt på, at gør det selv-arbejdet historisk set tog 
et opsving fra midten af 1960’erne og frem til midten af 1970’er-

75. Brodersen (2003). Forskningen i gør det selv-arbejde blev oprindelig indledt i 
enheden i tilknytning til projektet Tid og forbrug, jf. Mogensen (red.) (1990). Me-
todisk var dette arbejde stærkt inspireret af Ray Pahl (1984).
76. Brodersen (2003).
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ne.77 Fra midten af 1960’erne blev ydelser fra håndværkere som 
alle andre ydelser pålagt indirekte beskatning i form af oms og 
senere moms med en stigende procentsats, hvilket faldt sammen 
med et fald i den ugentlige arbejdstid, herunder også med intro-
duktionen af den arbejdsfri weekend.78 Endelig kan 1960’ernes 
byggeboom med et stigende antal ejerboliger med parcelhuset som 
en populær boligform spille ind.79

Dette kapitel bringer dels nye tal for gør det selv-arbejdet, dels 
gengiver det resultaterne fra en række tidligere undersøgelser gen-
nemført af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed efter samme 
spørgeskemateknik som i den aktuelle undersøgelse. Fremstillin-
gen gør det herved muligt at få et indblik i udviklingen på denne 
del af det uformelle arbejdsmarked gennem en længere periode. 
En stor og/eller stigende gør det selv-sektor kan som nævnt indi-
kere en uhensigtsmæssig udformning af beskatningen, men der 
kan også ligge demografiske eller socioøkonomiske forhold bag 
ændringer i niveauet.

14.2. Definition af gør det selv-arbejde
Gør det selv-arbejde omfatter en bred vifte af aktiviteter i hjem-
met. I den mest omfattende forstand og i vilkårlig orden hører ek-
sempelvis madlavning, syning, strikning, havearbejde og vedlige-
holdelse og forbedring af boligen med til begrebet.

Da variationsbredden er så stor, som den er, giver dette betyde-
lige målingsproblemer, hvis man skulle have den ambition at ville 
indkredse hele feltet. I denne undersøgelse er det derfor, som i tid-
ligere analyser fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, valgt 
at indskrænke gør det selv-aktiviteterne til respondentens eget ar-

77. Mogensen (1990).
78. Mogensen (1990); Schmidt (1990). For den langsigtede historiske udvikling, 
se Schönemann-Paul (1989). Introduktionen af en stadig mere omfattende mar-
kedsøkonomi betød et fald i gør det selv-arbejdet (og husholdningsproduktionen) 
frem til det omtalte skift, der satte ind ved midten af 1960’erne (Mogensen (1990)). 
Tilbagevendende tidsanvendelsesundersøgelser fra 1964 og frem gør det i øvrigt 
muligt med visse omregninger at følge befolkningens allokering på de forskellige 
kategorier af tidsanvendelse, se Mogensen (1990) og Bonke og Jensen (2012).
79. Mogensen (1990).
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bejde med vedligeholdelse og forbedring af boligen.80 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har tidligere publice-

ret ud fra denne definition på baggrund af undersøgelser gennem-
ført i perioden fra 1996 til 2001,81 og dette kapitel bygger videre 
på denne tradition ud fra disse undersøgelser i kombination med 
ikke tidligere publicerede undersøgelser gennemført i 2002, 2004, 
2005, 2007 og senest i 2017. For 2017 er der indsamlet data i januar 
og februar, hvorfor besvarelserne, der registrerer aktiviteten over 
de foregående 12 måneder, så at sige dækker over brug af gør det 
selv-arbejde gennem 2016.

Et fællestræk ved gør det selv-aktiviteterne i tilknytning til bo-
ligen er, at de alle kan erstattes med ydelser og produkter fremstil-
let på det ordinære og beskattede arbejdsmarked eller ved ydelser 
fra den sorte sektor. Med valg af en identisk afgrænsning af akti-
viteten bliver det muligt at følge udviklingen i gør det selv-arbejde 
gennem 20 år. 

14.3. Data og teknik
Ved spørgeteknikken bliver der konsekvent skelnet mellem min-
dre reparationer og vedligeholdelse og større forbedringer og æn-
dringer af boligen gennemført inden for de seneste 12 måneder.82 
I tråd med tidligere undersøgelser ser vi kun på besvarelser for re-
spondenter mellem 18 og 66 år.

Mindre arbejde kan være reparation af en vandhane, maling 

80. Brodersen (2003), Mogensen (2003b). Enkelte undersøgelser inkluderede ar-
bejde på fritidsboligen. Nærværende kapitel behandler udelukkende helårsboli-
gen.
81. Brodersen (2003) og Mogensen (2003b). Sidstnævnte forfatter peger på, at den 
første danske undersøgelse gennemført i 1988 ved forfatteren selv også inddrog 
en række andre aktiviteter. 
82. For en nærmere beskrivelse af metoden: se Brodersen (2003). Spørgsmålsbat-
teriet er stort set fastholdt gennem alle undersøgelser. Undersøgelsen i 2017 byg-
ger på spørgsmålsformuleringen anvendt til og med 2007, og metoden er i grove 
træk den samme. En nævneværdig forskel er, at afgrænsningen af mindre arbejde 
nu eksplicit går ved 20.000 kr. i spørgsmålsformuleringen. Tidligere var der ikke 
en omtale af beløbet i spørgsmålsformuleringen, hvilket kan have den betydning, 
at nogle svar, som ellers ville være angivet som mindre arbejde, nu potentielt an-
gives som større arbejde. Det samlede omfang vil ikke være påvirket.  
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af en carport eller lignende, mens større arbejde kan være mon-
tering af et køkken, badeværelse, garage eller lignende. I surveyen 
begrænses mindre og større aktiviteter gennem angivne beløbs-
grænser i spørgeskemaerne. 

Spørgsmålene sigter mod at afdække frekvensen af gør det selv-
arbejdet. Desuden sigtes mod at afdække, hvor stor en andel af 
mindre og større arbejder på boligen der er blevet udført af firma 
mod regning, hvor stor en andel der er udført af en person uden 
for husstanden uden regning, og endelig, og især, hvor stor en an-
del der er udført af husstanden selv som gør det selv-arbejde.83 I 
denne sammenhæng beregnes andelen ud fra den samlede penge-
mæssige værdi, som arbejdet repræsenterer.

14.4. Reparationer, vedligeholdelse og forbedringer 
i danske husholdninger: et overslag over udviklingen 
i perioden 1996-2016
Først ser vi på, hvor stor en andel af danske husholdninger der har 
fået udført eller selv har udført henholdsvis mindre reparationer 
og vedligehold eller større forbedringer på deres hjem i løbet af de 
seneste 12 måneder, belyst gennem en tidsserie, der strækker sig 
fra 1996 til 2016, idet den seneste undersøgelse som allerede nævnt 
er gennemført retrospektivt i januar 2017 som aktiviteten gennem 
de seneste 12 måneder. Herefter benævnes resultaterne fra denne 
undersøgelse som 2016-resultater.

Perioden fra 2007 til 2016 er dog som tidligere oplyst alene be-
lyst gennem surveys gennemført i januar og februar 2017. Figuren 
viser dermed ikke de konjunkturmæssige udsving i denne peri-
ode, som ellers kan iagttages frem til 2007, men den kan give et 
ganske vist forsigtigt skøn over den langsigtede udvikling i akti-
viteten.84

83. Se Brodersen (2003) og Mogensen (2003b) for en nærmere omtale af metoder 
og test af disse.
84. De udsving, vi ser frem til 2007, er en blanding af konjunkturer og usikkerhe-
der i målemetoden – vi kan ikke fastslå den eksakte relative styrke. Men det fak-
tum, at de undersøgelser, som ligger indbyrdes tæt, fx 1996-1998, 2000-2001 og 
2004-2005, er meget ens, taler for, at netop konjunkturerne er bestemmende for 
udsvingene.
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Det fremgår af figuren, at andelen af husholdninger, der har 
fået udført mindre reparationer eller vedligehold på boligen, på 
det nærmeste er blevet halveret fra 1996 til 2016: fra knap 60 til 
godt 30 procent.

Figur 14.2. illustrerer, at der kan iagttages et langt mindre ud-
talt fald, for så vidt angår større forbedringer. I 1996 lå andelen på 
15 procent for herefter at stige til 22 procent i 2004. Derpå sætter 
en nedadgående bevægelse ind, idet den sidste survey i perioden 
angiver, at omkring 13 procent har fået udført større forbedringer 
af boligen i 2016. Mere overordnet gengiver figuren en forskel mel-
lem de to yderår på i omegnen af to til tre procentpoint, selvom 
trendlinjen må tages med et vist forbehold på grund af den svage 
repræsentation efter 2007. 

Hvis vi sammenligner med de hektiske år efter årtusindskiftet, 
hvor samtalekøkkener og nye badeværelser var på dagsordenen i 

Figur 14.1. Andel af husholdninger, der har fået udført mindre reparationer el-
ler vedligehold i hjemmet de seneste 12 måneder, 1996-2016
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Note: Data indsamlet for RFF gennem Danmarks Statistiks månedlige omnibus. An-
dele for husstande, som har fået udført mindre reparationer eller vedligeholdelse på 
egen bolig, uanset hvem der har udført arbejdet. Mindre arbejde er op til en samlet 
værdi på 20.000 kr. i 2017. For årene 1996-2007 indeholdt spørgsmålsformuleringen 
ingen eksplicit grænse. Hvert år baseres estimatet på stikprøver mellem 797 til 1.675 
respondenter. Data er vægtet.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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mange hjem, er faldet på i omegnen af 8-9 procentpoint. I perio-
den omkring årtusindskiftet blev også store dele af 1960’erne og 
1970’ernes villakvarterer betragtet som nedslidte og utidssvarende 
og renoveret.

14.5. Fordelingen af aktiviteten mellem ejere og 
lejere
Tabel 14.1. viser for perioden 1996-2016 den andel blandt ejere og 
lejere, som har udført eller fået udført større eller mindre arbejde i 
hjemmet i løbet af de seneste 12 måneder.

Her genfindes den faldende tendens, som fremgik af figur 14.1., 
for de mindre arbejder. Andelen gik fra 63 til 45 procent blandt 
ejerne i henholdsvis 1996 og 2016 og fra 50 helt ned til 15 procent 
for lejerne i samme periode. 

Figur 14.2. Andel af husholdninger, der har fået udført større forbedringer på 
hjemmet de seneste 12 måneder, 1996-2016
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Note: Data indsamlet for RFF gennem Danmarks Statistiks månedlige omnibus. An-
dele for husstande, som har fået udført større forbedringer på egen bolig, uanset hvem 
der har udført arbejdet. Større arbejde er over en samlet værdi på 20.000 kr. i 2017. 
I årene inden indeholdt spørgsmålsformuleringen ingen nedre grænseværdi. Hvert 
år baseres estimatet på stikprøver mellem 797 til 1.675 respondenter. Data er vægtet.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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For de større arbejder ser vi kun et begrænset fald fra 21 til 18 
procent i de to yderår for ejerne, mens lejerne gennemgående er 
svagt repræsenteret ved denne aktivitet i intervallet 3 til 8 procent 
uden nogen klar tendens gennem perioden.

Tallene kan dog ikke umiddelbart tages som udtryk for, at lejer-
boligerne ikke vedligeholdes i samme omfang som ejerboligerne, 
eller at de i stigende omfang ikke bliver vedligeholdt eller forbed-
ret. Den ydre vedligeholdelse påhviler ejeren af udlejningsboligen. 
Samtidig sker der i lejerboliger i mange boligforeninger en bety-
delig indre vedligeholdelse finansieret af beløb hensat på vedlige-
holdelseskonti. Disse beløb vil ofte blive anvendt i forbindelse med 
fra- eller indflytning, og disse arbejder vil ofte ikke blive medreg-
net, når respondenten besvarer spørgsmål fra ROCKWOOL Fon-
dens Forskningsenhed om gør det selv-arbejde.85

85.  Gunnar Viby Mogensen (2003b).

Tabel 14.1. Andel af henholdsvis ejere og lejere, som selv har udført eller har fået udført min-
dre eller større arbejde i hjemmet i løbet af de seneste 12 måneder, procent. 1996-2016

Mindre Større Enten mindre eller større

Ejere Lejere Alle Ejere Lejere Alle Ejere Lejere Alle

1996 63 50 58 21 3 15 71 52 64

1997 66 39 58 25 8 20 79 43 68

1998 67 34 57 24 4 18 77 36 64

2000 53 26 46 28 3 21 69 29 58

2001 53 21 44 28 4 21 70 24 56

2004 54 25 47 28 4 22 70 28 60

2005 57 20 47 26 3 20 68 22 55

2007 45 19 37 25 5 19 59 20 48

2016 45 15 33 18 4 13 54 17 39

Total 54 25 46 25 4 19 67 27 55

Note: N = 9.643 hvoraf 7.248 er ejere. Andelshavere indgår i kategori med boligejere. 
Data er vægtet. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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14.6. Andel af gør det selv-arbejde
Vi vender os nu mod omfanget af gør det selv-arbejde i hushold-
ningerne i perioden fra 1996 til 2016. 

Figur 14.3. viser, hvor stor en andel af de mindre reparationer 
og vedligeholdelse som udføres af husholdningerne selv. Andelen 
er fundet ud fra det samlede arbejdes pengemæssige værdi, og tal-
lene bygger derfor på den antagelse, at respondenterne korrekt kan 
opdele det samlede arbejdes værdi på arbejde udført af hushold-
ningen selv og det, som et firma udfører. Det fremstår, at der også 
her kan iagttages et langsigtet fald fra en andel omkring 70 pro-
cent til en andel omkring 55 procent.

Derimod er faldet i andelen af de større forbedringer, der ud-
føres af husholdninger selv, knap så udtalt, og det er et spørgsmål, 
om der overhovedet kan registreres en systematisk tendens til fald 
i figur 14.4. I 1998 lå andelen på samme lave niveau som i 2016, og 
også i 2005 og 2007 kan iagttages tilsvarende lave niveauer.

Figur 14.3. Andel af mindre reparationer og vedligeholdelse, som udføres af 
husholdningen selv, 1996-2016
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Note: Andele beregnet blandt de respondenter, som svarer “ja” til, at der er udført 
mindre arbejde i hjemmet i løbet af de seneste 12 måneder. Hvert estimat bygger på 
svar fra mellem 335 og 823 respondenter. Data er vægtet.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Figur 14.5. viser for begge kategorier af gør det selv-arbejde, 
hvilke andele af husholdningerne som i det hele taget har udført 
aktiviteter på området. Billedet fra figurerne ovenfor bekræftes. I 
2016 var der således 24,4 procent af husholdningerne, som udfør-
te mindre gør det selv-arbejde, og 6,6 procent, som havde udført 
større gør det selv-arbejde. Da nogle både har udført mindre og 
større gør det selv-arbejde, kan man ikke umiddelbart summere 
de to andele. Tages der højde for dette, er den samlede andel af 
husholdninger, som udfører gør det selv-arbejde, i et eller andet 
omfang 27,5 procent i 2016.

14.7. Motivation for at udføre gør det selv-arbejde
I tabel 14.2. er temaet, hvilket motiv danskerne angiver som det 
primære for at udføre mindre og større gør det selv-arbejde på bo-
ligen. Dette spørgsmål er ikke blevet stillet i årene inden 2001.

Figur 14.4. Andel af større forbedringer udført af husholdningen selv, 1996-
2016
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Note: Andele beregnet blandt de respondenter, som svarer “ja” til, at der er udført større 
arbejde i hjemmet i løbet af de seneste 12 måneder. Hvert estimat bygger på svar fra 
mellem 161 og 388 respondenter. Data er vægtet.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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De indtryk, vi gav i indledningen af kapitlet, bekræftes af tabel-
lens data. I alle årene angiver et helt overvejende flertal af respon-
denterne, at det er det økonomiske motiv, der driver værket – og 
det gælder begge kategorier af gør det selv-arbejde. Med forbehold 
for måleusikkerheden kan der dog ved begge kategorier konstate-
res en stigende andel, der hovedsageligt udfører aktiviteten, fordi 
de nyder at udføre arbejdet selv. 

14.8. Hvem fik udført arbejde på boligen i 2016?
I tabel 14.3. vender vi os mod en række demografiske og socioøko-
nomiske baggrundsvariable for at få et billede af, hvilke husstande 
der er særligt aktive med at få udført henholdsvis mindre og større 
arbejder på boligen i 2016. Kilden er fortsat de to surveys fra ja-
nuar og februar 2017, der retrospektivt rækker 12 måneder tilbage.

Her skal det fremhæves, at for de to første inddelinger, på hhv. 

Figur 14.5. Andel, som har udført hhv. mindre eller større gør det selv-arbejde, 
1996-2016
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Note: Tal beregnet som andel af husholdninger, som selv har udført hhv. mindre el-
ler større arbejde, uanset omfanget af dette arbejde. Hvert estimat bygger på svar fra 
mellem 818 og 1.676 respondenter. Data er vægtet.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

106218_danskernes skatter_.indd   154 18/04/17   13:41



155

Gør det selv-arbejde: en anden måde at undgå beskatning på

alder og uddannelsesniveau, er det ”højeste” niveau i husholdnin-
gen anvendt. Det betyder, at den ældste person i husholdningen 
afgør, hvilken alderskategori hele husholdningen falder ind under, 
og det samme gælder for den person i husholdningen med det hø-
jeste uddannelsesniveau.

Vi indleder gennemgangen med omtalen af, hvem der er mest 
aktive med at få udført mindre vedligehold og forbedringer på bo-
ligen. Blandt de tre aldersgrupper skiller den yngste – de 18-39-åri-
ge – sig ud med den laveste andel på 27,1 procent. Derimod er de 
40-59-årige og dem på 60 år og over nogenlunde på samme niveau 
med andele på henholdsvis 35,8 og 37,2 procent.

Betragter vi betydningen af uddannelsesbaggrund, ligger de 
ufaglærte klart i bunden med en andel på 18,9 procent. Derefter 
kommer de ufaglærte med en andel på 31,3 procent, hvorefter an-
delen i de næste uddannelsesgrupper stiger kulminerende med en 

Tabel 14.2. Motivation for at lave gør det selv-arbejde. Procentvise andele blandt dem, som 
har udført gør det selv-arbejde, større og mindre arbejde, 2001-2016

Hovedsageligt fordi man 
nyder at udføre arbejdet selv

Hovedsageligt eller delvist 
for at spare penge Andre grunde

Mindre vedligehold og 
reparationer % 

2001 15 85 -

2004 20 78 2

2005 19 80 1

2007 24 74 2

2016 21 75 4

Større forbedringer %

2001 12 88 -

2004 18 80 2

2005 16 83 -

2007 17 82 -

2016 21 75 4

Note: Celler med færre end 4 observationer ikke vist. Pga. afrunding summerer cel-
lerne ikke nødvendigvis til 100 %. N=2.753. Data er vægtet. Kilde: ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed.
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Tabel 14.3. Andel, som har udført eller fået udført hhv. mindre eller større arbejde i hjemmet, 
opdelt på en række demografiske og socioøkonomiske variable, 2016

Mindre vedligehold og 
forbedringer Større forbedringer

%

Alder

18-39 27,1 11,0

40-59 35,8 14,6

60+ 37,2 10,8

Uddannelsesniveau

Grundskole & gymnasial 18,9 3,7

Faglig 31,3 14,5

Kort videregående 34,0 8,8

Mellemlang videregående 39,1 15,0

Lang videregående 39,6 16,7

Manglende oplysninger 24,2 0,0

Befolkningstæthed

Storby 28,7 10,4

Provins 33,5 13,6

Land 39,7 15,7

Manglende oplysninger 24,4 7,0

Husstandstype

Enlige 22,4 5,9

Par uden hjemmeboende børn 32,3 14,0

Par med hjemmeboende børn (<22 år) 44,0 20,1

Øvrige 31,4 9,1

I alt 33,3 12,8

Antal observationer 1.571 1.568

Note: Alder og Uddannelsesniveau angiver den/det højeste alder hhv. uddannelsesniveau for hushold-
ningen, som respondenten er medlem af. Befolkningstæthed og Husstandstype gælder ligeledes for 
respondentens husholdning. Senest observerede uddannelsesniveau fra 2015 er anvendt. Responden-
ter, som er i gang med en uddannelse, falder i en kategori, som svarer til dette. Geografi er beregnet 
pba. størrelsen af den by, husstanden er placeret i: Storby gælder hovedstadsområdet og byer med 
over 100.000 indbyggere, Provins dækker byer med mellem 5.000-99.999 indbyggere, og Land dækker 
byer med under 5.000 indbyggere. Husholdningen defineres som “Par”, hvis den består af to personer, 
som danner par i form af ægteskab, registreret partnerskab, samlevende eller samboende par. I kate-
gorien “Øvrige” indgår alle husholdninger, som ikke falder i en af de andre kategorier. Data er vægtet. 
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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andel blandt dem med en lang videregående på 39,6 procent.
Belyst ud fra en geografisk dimension topper landdistrikterne 

efterfulgt af provinsen i øvrigt med andele på henholdsvis 39,7 og 
33,5 procent. I storbyerne ligger andelen kun på 28,7 procent.

De husholdninger, som består af enlige, er dem, som selv ud-
fører eller får udført mindst arbejde af mindre omfang på boli-
gen, med en andel på 22,4 procent. Her er par med hjemmeboende 
børn de mest aktive med 44,0 procent.

Vender vi os nu mod de større boligforbedringer, er det sådan, 
at de unge og de ældre stort set har de samme andele med gennem-
førte større forbedringer: 11,0 mod 10,8 procent. I mellemgruppen 
har 14,6 procent udført eller fået udført større forbedringer i løbet 
af 2016.

Belyst ud fra uddannelsesbaggrund ligger de ufaglærte igen i 
bunden med en andel på kun 3,7 procent. Herefter kommer dem 
med en kort videregående uddannelse med en andel på 8,8 pro-
cent, mens de tre sidste kategorier er nogenlunde på niveau med 
andele omkring 15 procent.

Belyst ud fra den geografiske dimension er landdistrikterne 
fortsat i front med en andel på 15,7 procent tæt efterfulgt af dem 
i kategorien ”provins”, der dækker over en bopæl i byer mellem 
5.000 og 99.999 indbyggere. Her er andelen 13,6 procent mod 10,4 
procent i storbyerne.

Vender vi os endelig mod husstandstyperne, ser vi, at de enlige 
er meget lidt aktive med en andel på 5,9 procent, mens par med 
hjemmeboende børn topper listen med 20,1 procent.

14.9. Hvem udfører gør det selv-arbejde i 2016?
Vi afslutter fremstillingen med i tabel 14.4. at give et overblik over, 
hvem der udførte gør det selv-arbejde i 2016 belyst ud fra de sam-
me baggrundsvariable som ovenfor. Igen opdeles på henholdsvis 
mindre og større arbejder. 

Vi begynder igen omtalen med at beskrive forholdene ved de 
mindre arbejder på boligen.

Blandt aldersgrupperne er de yngste husstande de mest aktive 
med en andel på 62,1 procent af det udførte arbejde, hvorefter der 
er et spring ned i niveau til de 40-59-årige, hvor 53,9 procent af det 

106218_danskernes skatter_.indd   157 18/04/17   13:41



158

Gør det selv-arbejde: en anden måde at undgå beskatning på

udførte arbejde er gør det selv-arbejde. I bunden ligger den ældste 
gruppe med en andel på 49,1 procent. 

Betragter vi uddannelsesniveau, ser det ud til, at de langvarigt 
uddannende og måske lidt overraskende de ufaglærte i højere grad 
end de andre grupper fravælger gør det selv-modellen. Her er an-
delen af det udførte arbejde, der er udført som gør det selv-arbej-
de, nede på henholdsvis 46,1 og 48,5 procent, mens dem med en 
faglig eller en kort videregående uddannelse er oppe på 62,1 og 
63,3 procent.

Geografisk er landdistrikterne igen førende med en andel på 
61,9 procent af de mindre arbejder gennemført som gør det selv-
arbejde. Den tilsvarende andel i storbyerne er på 48,7 procent.

Opdelingen på husholdningstyper viser, at blandt de hushold-
ninger, hvor der er blevet lavet mindre arbejde, er der ikke store 
forskelle i andelen, som har lavet gør det selv-arbejde. Andelen er 
højest for husholdninger med hjemmeboende børn, men forskel-
lene er i øvrigt ikke så udtalte.  

Vender vi os nu mod de større forbedringer og ser på den al-
dersmæssige opdeling, finder vi igen en aftagende andel med sti-
gende alder gående fra 48,8 procent blandt de yngste ned til 31,8 
procent blandt de ældste.

Uddannelsesmæssigt fremstår det, at de faglærte er bedst re-
præsenterede, når det gælder gør det selv-arbejde ved de større 
forbedringer. Dem med kort uddannelse har ganske vist en højere 
frekvens med en andel på 57,8 procent, men antallet af observa-
tioner er her under 20 med den dermed forbundne usikkerhed. 
Blandt de faglærte er andelen 47,3 efterfulgt af dem med en mel-
lemlang videregående uddannelse, hvor andelen er på 33,5 pro-
cent. Dem med en lang videregående uddannelse vælger i overve-
jende grad at betale sig fra at få gennemført de større forbedringer, 
idet de selv kun står for en andel af det gennemførte arbejde på 
27,7 procent.

Geografisk træder landdistrikterne igen frem på en førerposi-
tion, idet 46,9 procent af respondenterne selv har været i gang med 
større arbejder mod 24,6 procent blandt storbyrespondenterne.

Ser vi til sidst igen på husholdningstyperne, tegner der for de 
større forbedringer sig nu igen det billede, at de enlige er mindst 
tilbøjelige til at udføre arbejdet selv, med en andel på 19,3 procent, 
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Tabel 14.4. Andel af hhv. mindre og større arbejde, som udføres af husholdningen selv, opdelt 
på en række demografiske og socioøkonomiske variable, 2016

Mindre vedligehold og 
forbedringer Større forbedringer

%

Alder 

18-39 62,1 48,8

40-59 53,9 34,7

60+ 49,1 31,8

Uddannelsesniveau 

Grundskole & gymnasial 48,5 [ 36,0 ]

Faglig 62,1 47,3

Kort videregående 63,3 [ 57,8 ]

Mellemlang videregående 55,6 33,5

Lang videregående 46,1 27,7

Manglende oplysninger [ 45,7 ] -

Befolkningstæthed

Storby 48,7 24,6

Provins 53,8 38,4

Land 61,9 46,9

Manglende oplysninger [ 50,3 ] -

Husstandstype

Enlige 51,0 19,3

Par uden hjemmeboende børn 55,4 41,2

Par med hjemmeboende børn (<22 år) 57,4 38,3

Øvrige 53,6 45,2

I alt 55,1 38,3

Antal observationer 542 191

Note:  [] angiver, at beregningen bygger på færre end 20 observationer. Celler med 4 eller færre ob-
servationer er ikke vist. Alder og Uddannelsesniveau angiver den/det højeste alder hhv. uddannel-
sesniveau for husholdningen, som respondenten er medlem af. Befolkningstæthed og Husstandstype 
gælder ligeledes for respondentens husholdning.  Senest observerede uddannelsesniveau fra 2015 er 
anvendt. Respondenter, som er i gang med en uddannelse, falder i en kategori, som svarer til dette. 
Geografi er beregnet pba. størrelsen af den by, husstanden er placeret i: Storby gælder hovedstadsom-
rådet og byer med over 100.000 indbyggere, Provins dækker byer med mellem 5.000-99.999 indbyg-
gere, og Land dækker byer med under 5.000 indbyggere. Husholdningen defineres som “Par”, hvis 
den består af to personer, som danner par i form af ægteskab, registreret partnerskab, samlevende 
eller samboende par. I kategorien “Øvrige” indgår alle husholdninger, som ikke falder i en af de andre 
kategorier. Data er vægtet. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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mens de tre andre husholdningstyper i gennemsnit alle sammen 
laver i omegnen af 40 procent af de større arbejdsopgaver selv.

14.10. Sammenfatning
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har undersøgt omfan-
get og karakteren af gør det selv-arbejde på boligen i Danmark fra 
midten af 1990’erne og frem til 2016. Et hul i tidsserien fra 2007 til 
2016 gør dog tolkningen af udviklingen i den sidste del af perioden 
mindre sikker. I undersøgelserne skelnes mellem mindre repara-
tioner eller vedligehold og større forbedringer af boligen.

I den undersøgte periode er andelen af husholdninger, der har 
fået udført mindre reparationer eller vedligehold på boligen på det 
nærmeste blevet halveret fra knap 60 procent til godt 30 procent. 
Derimod har andelen af husholdninger, der har fået udført større 
forbedringer, kun udvist et moderat langsigtet fald. I 1996 lå ande-
len på 15 procent. I 2016 lå den omkring 13 procent. 

Gennemgangen viser også, at ejerne tilsyneladende er mere ak-
tive med at få udført arbejder på boligen. Men samtidig peges der 
også på, at tallene ikke umiddelbart kan tages som udtryk for, at 
lejerboligerne ikke vedligeholdes i samme omfang som ejerboli-
gerne. Den ydre vedligeholdelse påhviler fx ejeren af udlejnings-
boligen, og samtidig sker der i mange boligforeninger en betydelig 
indre vedligeholdelse finansieret af beløb på vedligeholdelseskon-
ti. Disse beløb vil ofte blive anvendt ved fra- eller indflytning og 
dermed med en vis sandsynlighed glide ud af respondenternes op-
lysninger til interviewerne.

Vender vi os nu mod den andel af de mindre arbejder, der bli-
ver gennemført som gør det selv-arbejde, finder vi et langsigtet 
fald fra omkring 70 procent i 1996 til omkring 55 procent i 2016. 
Der er ikke samme tendens i andelen af de større forbedringer, der 
gennemføres af husholdningerne. I 1998 lå niveauet omkring 40 
procent, hvilket også var tilfældet i 2016.

Et helt overvejende flertal af danskerne, der udfører gør det 
selv-arbejde, angiver, at det er af økonomiske grunde, de gør det.

Analyserne i kapitlet giver også et indblik i, hvem der er mest 
aktive  med selv at udføre arbejde på boligen. Der skelnes igen i 
gennemgangen mellem mindre og større arbejder.
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Unge vælger at gøre en større andel af de udførte arbejder selv. 
Blandt uddannelsesgrupperne vælger de højt uddannede mere end 
andre at betale sig fra forbedringerne. Enlige er mindre aktive end 
husstande, hvor der er hjemmeboende børn.  Det fremgår også, at 
danskere, der bor på landet, er mere aktive end dem, der bor i stor-
byerne.
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15.1. Bogens sigte og hovedresultater
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har siden midten af 
1990’erne gennemført årligt tilbagevendende undersøgelser af 
forekomsten og udbredelsen af sort arbejde i Danmark. Tilsvaren-
de har enheden med lidt større mellemrum analyseret omfanget af 
gør det selv-arbejde i Danmark.

Disse aktiviteter placerer forskningsenheden som det eneste 
forskningsmiljø i en europæisk kontekst, der siden anden halvdel 
af 1990’erne vedvarende og på et grundlag, der muliggør sammen-
ligninger over tiden, har foretaget surveybaserede analyser af den 
sorte sektor og af udbredelsen af gør det selv-arbejde i en moderne 
velfærdsstat.

Definitionerne af sort arbejde og gør det selv-arbejde følger den 
internationale litteratur på området:

Sort arbejde og gør det selv-arbejde har det til fælles, at det er 
aktiviteter, der udføres uden for det normale arbejdsmarked, og 
det arbejde, der udføres, beskattes ikke.

Forskellen på de to arbejdsformer er, at sort arbejde i kraft af 
skatteunddragelsen er ulovligt, mens gør det selv-arbejde er fuld 
lovligt. Ved sort arbejde er der således tale om, at den aktive part 
leverer ydelser uden om skattemyndighederne – dvs. uden regning 
– til den modtagende part.

Begge parter er fuldt bevidste om, at skattevæsenet snydes for 
at hente samfundets del af regningen hjem i form af skat og moms. 
Denne fælles viden om snyderiet adskiller sort arbejde fra almin-
deligt skattesnyd, hvor det alene er selvangiveren, der opnår øko-
nomisk fordel ved skatteunddragelsen.

Baggrunden for den forskningsmæssige interesse i den sorte 
sektor er, at en stor og måske voksende sort sektor vil repræsentere 
en trussel mod velfærdsstatens langsigtede økonomiske bæredyg-
tighed og generelle tilslutning i befolkningen.
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Et vigtigt resultat i bogen er, at værdien af det sorte arbejde i 
2016 udgjorde mellem 34 og 59 mia. kr. svarende til mellem 1,7 og 
2,9 procent af det danske BNP.

Blandt mændene var 31 procent aktive i den sorte sektor, 16 
procent af kvinderne. Håndværkere, ufaglærte og unge er klart 
overrepræsenterede ved udførelsen af sort arbejde.

Analyserne af danskernes gør det selv-arbejde giver et indblik 
i, hvem der er mest aktive med selv at udføre arbejde på boligen. 
Der skelnes i gennemgangen mellem mindre og større gør det selv-
arbejder.

Unge vælger at gøre en større andel af de udførte arbejder selv. 
Blandt uddannelsesgrupperne vælger de højt uddannede mere end 
andre at betale sig fra forbedringerne. Enlige er mindre aktive end 
husstande, hvor der er hjemmeboende børn. Det fremgår også, at 
danskere, der bor på landet, er mere aktive med gør det selv-arbej-
de end dem, der bor i storbyerne.

15.2. Fremstillingen i de enkelte kapitler
Nedenstående tekst gennemgår mere detaljeret indholdet og ho-
vedresultaterne af de enkelte kapitler.

Skatter er helt afgørende for finansiering af velfærdsstaten, kon-
stateres det i kapitel 1. Men skatter forvrider også beslutningen 
om, hvor meget den enkelte ønsker at arbejde, og skatter giver en 
tilskyndelse til sort arbejde og gør det selv-arbejde. Kapitlet gen-
nemgår herefter ud fra en teoretisk tilgang skatternes potentielt 
forvridende effekter på arbejdsudbuddet.

Det fremgår af kapitlet, at skattetrykket i Danmark i en inter-
national sammenhæng er højt, men også at det i lange perioder 
har været forholdsvis konstant.

Indkomstskatter er som udgangspunkt de mest forvridende i 
forhold til beslutningen om gør det selv-arbejde og sort arbejde. 
Her er igen størrelsen af marginalskatterne ofte udslagsgivende. 
Og hvad angår marginalskatterne, så har de i de senere år været 
faldende. Skattesystemet har dermed tilsyneladende ændret sig i 
retning af at give en mindre tilskyndelse til sort arbejde og gør det 
selv-arbejde.
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Denne tendens til lavere marginalskatter skyldes, at der netop 
har været fokus på de forvridninger, som især høje marginalskat-
ter giver anledning til. Det har ført til en række reformer af be-
skatningen.

I kapitel 2 ses der på disse reformer med vægt på ændringer i mar-
ginalskatten og beløbsgrænsen for betaling af topskat. Det frem-
går, at marginalskatten for de højest lønnede er blevet nedsat gen-
nem en række skattereformer.

I årene op til 1987 havde de højeste indkomster i en gennem-
snitskommune en marginalskat på 73 procent, når arbejdsmar-
kedsbidrag og kirkeskat regnes med. I de følgende år blev margi-
nalskatten reduceret, og efter en skattereform, der blev indfaset fra 
2010, faldt marginalskatten fra 63 til 56 procent på de højeste ind-
komster. Derimod blev marginalskatten i bunden af indkomstfor-
delingen ikke påvirket i nogen større udstrækning af ændringerne 
siden 2010.

For langt de fleste håndværkere og for stort set alle ufaglær-
te har ændringerne i marginalskatten siden 2010 derfor med en 
gennemsnitlig indkomst før skat i 2016 på henholdsvis 273.000 og 
222.000 kr. kun haft en beskeden effekt på beskatningen af den 
sidst tjente krone.

Da det er beskatningen af den ekstra arbejdstime, der primært 
antages at påvirke beslutningen om at arbejde sort, må det derfor 
formodes, at de seneste ændringer i skattesystemet kun har haft en 
begrænset effekt på udbuddet af sort arbejde, idet bogen viser, at 
det netop er den ufaglærte og håndværkeren, der har den største 
sandsynlighed for at arbejde sort. Formålet med skattereformerne 
har dog heller ikke primært været at begrænse det sorte arbejde. 
Reformerne har i stedet sigtet mod at øge arbejdsudbuddet ved at 
begrænse forvridningseffekten af høje marginalskatter.

Kapitel 3 gennemgår det meget store datamateriale, ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed har indsamlet siden midten af 
1990’erne. Ikke mindre end 43.000 interviews udgør således data-
grundlaget for bogens analyser af det sorte arbejde. Interviewop-
lysninger suppleres i analyserne med såkaldte registerdata, dvs. 
data, der i anonymiseret form er knyttet til alle individer med et 

106218_danskernes skatter_.indd   164 18/04/17   13:41



165

Sammenfatning og perspektivering

dansk cpr-nummer. Danske registerdata er i en international sam-
menhæng kendt for at være særdeles pålidelige og omfattende. 
Disse data giver en økonomisk rationel mulighed for i analyserne 
at forsyne surveydata med anonymiserede baggrundsoplysninger 
om respondenterne og derved forfine og øge analysemulighederne.

Kapitel 4 tematiserer de bestræbelser, Folketinget og skattevæse-
net i de senere år har gennemført for at nedbringe omfanget af sort 
arbejde. Dette er sket dels gennem øgede muligheder for en effek-
tiv kontrolindsats, dels gennem omlægning af beskatningsregler-
ne, så noget, der tidligere var at betragte som sort arbejde, især 
blandt helt unge og folkepensionister, i dag falder uden for beskat-
ning, hvis aktiviteterne har et begrænset omfang.

Det skal i sammenhængen understreges, at den kausale effekt 
af disse ordninger ikke kan afdækkes gennem de indsamlede data. 
Dvs. at vi ikke på det foreliggende datagrundlag kan vurdere, om 
og i hvilket omfang det sorte arbejde er blevet nedbragt gennem 
disse initiativer.

Kapitlet gennemgår også de muligheder, der kan ligge i en al-
mindelig sænkning af skattetrykket og i såkaldt selektive skattelet-
telser, dvs. særlige nedsættelser af skatten på visse aktiviteter, hvor 
sort arbejde i mere udtalt grad konkurrerer med hvidt arbejde.

Det bliver konkluderet, at en generel skattelettelse er en usikker 
vej til væsentligt at nedbringe det sorte arbejde. Dertil er effekten 
for usikker, og kuren i form af en kraftig nedsættelse af skattetryk-
ket er urealistisk i en moderne velfærdsstat som den danske.

Mere sammensat er indtrykket af de selektive skattelettelser, 
der dog næppe heller er stærke instrumenter i bestræbelserne på 
at mindske det sorte arbejdes betydning. Effekten er svær at måle, 
og ordningerne vil blive fulgt af et øget kontrolapparat. Forsøg på 
empirisk at validere effekten af selektive indgreb i en dansk kon-
tekst peger desuden på fraværende eller kun svage effekter.

Kapitel 5 præsenterer resultaterne af en helt ny dataindsamling 
gennemført i november og december 2016. Ved interviewingen 
blev der som sædvanligt spurgt til adfærden på det sorte arbejds-
marked gennem de seneste 12 måneder. Kapitlet giver derfor en 
skildring af danskernes sorte dagligdag anno 2016. For at beskrive 
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denne inddrages, hvilken andel der arbejder sort, hvilket timefor-
brug der allokeres på aktiviteten, hvilken type af sort arbejde, der 
er tale om, samt hvem der er aftagere af de sorte tilbud.

Den samlede frekvens, dvs. andelen, der har arbejdet sort, lig-
ger på 21,1 procent. Det svarer altså til, at én ud af fem danskere 
har arbejdet sort på den ene eller anden måde i løbet af 2016. Sam-
tidig fremgår det, at det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug på 
sort arbejde er godt 2,5 timer, hvilket understreger pointen om, at 
der netop er tale om danskernes sorte dagligdag. Den gennemsnit-
lige pris for en times sort arbejde i 2016 er 233 kr., mens medianen 
– den timeløn, der ligger i midten af fordelingen af sorte timepri-
ser – er 150 kr.

Arbejde inden for bygge- og anlægssektoren udgør godt en fjer-
dedel af det samlede sorte arbejde, efterfulgt af kategorien offent-
lige og private tjenesteydelser, der ligger på 16 procent af det sorte 
arbejde. Derimod er et klassisk område for sort arbejde – rengø-
ring – kun repræsenteret med en andel på 5 procent.

Godt halvdelen af alt sort arbejde udføres for venner, bekendte 
eller kolleger.

Kapitel 6 præsenterer gennemsnitlige sorte timepriser for en ræk-
ke ydelser, som respondenterne har købt i 2010 og 2014. I surveys 
fra de to år har respondenterne således oplyst, hvilke ydelser de 
har købt sort, og hvad timeprisen var.

Resultaterne viser, at det kan variere meget, hvor høj den sorte 
pris er på tværs af ydelser. De håndværksmæssige og personlige 
ydelser er i gennemsnit de dyreste, mens husarbejde ligger i den 
lave ende af prisskalaen.

Ved at sammenligne med de timelønninger, der kan observe-
res på det hvide arbejdsmarked for sammenlignelige ydelser, viser 
resultaterne også, at der er stor forskel på, hvor meget den sorte 
timepris for forskellige ydelser varierer fra den hvide timeløn. De 
sorte priser på håndværksmæssige og personlige ydelser ligger så-
ledes relativt tæt på de hvide lønninger, mens husligt arbejde af 
typen børnepasning og rengøring ligger relativt langt fra de hvide 
timelønninger for denne type af arbejde.

Dette resultat peger i retning af, at der findes to adskilte delar-
bejdsmarkeder på det samlede sorte arbejdsmarked. Håndværkere 
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opnår en modydelse på det sorte arbejdsmarked, der ligger relativt 
tæt på deres lønninger på det formelle og beskattede arbejdsmar-
ked. Omvendt kan man ud fra sammenligningen konkludere, at 
ydelser inden for husarbejde, som eksempelvis børnepasning og 
rengøring, bliver udført af personer, som enten har svært ved at 
indtræde på det almindelige arbejdsmarked, eller som slet ikke er 
tilknyttet dette arbejdsmarked endnu, fordi de er helt unge.

Et centralt spørgsmål ved analyser af den sorte sektors betydning 
for samfundsøkonomien og velfærdsstatens langsigtede økono-
miske bæredygtighed er, om den sorte sektor målt på omfanget i 
forhold til bruttonationalproduktet er faldende, stagnerende eller 
tværtimod voksende. Bogens kapitel 7 afdækker derfor de lange 
linjer i omfanget af sort arbejde i Danmark.

For at undersøge, om den sorte sektor faktuelt er voksende i 
forhold til den produktion, der foregår på det hvide arbejdsmar-
ked, er det samlede timeforbrug på henholdsvis det sorte og hvide 
arbejdsmarked i dette kapitel sat i forhold til hinanden. Man kan 
også udtrykke det på den måde, at kapitlet for perioden 2000 til 
2016 analyserer, hvilken andel af BNP det sorte arbejde har ud-
gjort. Analysen må tage forbehold for det databrud, der fandt sted, 
da ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed introducerede en ny 
og mere tidssvarende spørgsmålsformulering i 2009, der især hæ-
vede den sorte deltagelsesfrekvens via mere mundrette og dermed 
lettere forståelige spørgsmål.

Med dette forbehold in mente fremtræder gennem perioden en 
faldende sort sektor, forstået på den måde, at tidsforbruget på sort 
arbejde relativt er faldet i forhold til det tidsforbrug, danskerne 
lægger på det hvide arbejdsmarked. Analysen konstaterede et fald 
fra år 2000 og frem til 2009, og faldet fortsatte efter 2009 – også 
med introduktionen af et nyt batteri af spørgsmål. Mere præcist 
udgjorde det sorte arbejde omkring 3 procent af timeforbruget på 
det hvide arbejdsmarked i 2009 mod 2 procent i 2016. Dette fald 
er dog behæftet med en vis usikkerhed, men der er ingen indika-
tioner på, at det sorte arbejde set over perioden er blevet et større 
problem for velfærdsstatens finansiering – og i bredere forstand 
legitimitet.
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I kapitel 8 gennemføres en detaljeret analyse af den gruppe af 
personer, der sælger deres arbejdskraft sort. Ved at vise, hvordan 
tilbøjeligheden til at arbejde sort varierer på tværs af en række 
karakteristika som alder, køn, uddannelse og indkomst, kan ar-
bejdstagers side af det sorte arbejdsmarked dermed kortlægges.

Til brug for analyserne anvendes surveyundersøgelser for seks 
år, 2008-2012 og 2014. Den sorte deltagelsesfrekvens på sælgers 
side af markedet er i de pågældende år i omegnen af 24 procent, 
men der er betydelig variation på tværs af alders-, uddannelses- 
og indkomstgrupper, ligesom mænd arbejder sort langt hyppigere 
end kvinder.

Deltagelsestilbøjeligheden er højere for personer med rela-
tivt lave indkomster, ligesom længden af den sorte arbejdsuge for 
dem, der udfører sort arbejde, er længere for lavindkomstgruppen. 
Samtidig er ca. 30 procent af de respondenter, der ikke har leveret 
sort arbejde, villige til at påtage sig sort arbejde, hvis en rimelig 
mulighed skulle opstå.

Kapitlet viser, at når forskerne kombinerer grupper af socio-
økonomiske karakteristika i forskellige stiliserede persontyper 
af repræsentativ karakter, er der store forskelle i den forudsagte 
sandsynlighed for at udføre sort arbejde.

Unge mænd fra provinsen, som tilhører gruppen ”andre uden  for 
arbejdsstyrken med en erhvervsfaglig uddannelse og en indkomst 
i den laveste decil”, har en forudsagt deltagelsessandsynlighed 
på 71 procent. Den laveste forudsagte deltagelsessandsynlighed, 
3-4 procent, findes for de pensionerede 70-74-årige, der er bosat 
i byen og har en lang videregående uddannelse og en indkomst i 
den øverste fjerdedel af indkomstfordelingen.

Kapitlet viser, at sort arbejde, uanset betalingsform, primært 
udføres for venner, bekendte og familie. Resultaterne dokumente-
rer dog også, at jo svagere relationen er mellem køber og sælger af 
sort arbejdskraft, desto større er tilbøjeligheden til, at betalingen 
foregår kontant.

I bogens kapitel 9 skifter analysen igen ligesom i kapitel 6 fra sæl-
gers side af det sorte arbejde til køberne af de sorte ydelser. Kapit-
let viser, at næsten halvdelen af danskerne benytter sort arbejde i 
løbet af et år.
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Det viser også, at ligesom hvad angår salg og udførelse af sort ar-
bejde, så siger alder, uddannelse og indkomst noget om, hvor sand-
synligt det er at benytte sort arbejde: Det er især de 30-49-årige med 
erhvervsfaglige eller mellemlange videregående uddannelser, der 
køber sort arbejde – og især dem med høje husstandsindkomster.

Men selvom mange køber sort, så er det ikke store beløb, der 
købes for. Det gennemsnitlige sorte køb ligger på omkring 7.000 
kr. årligt. Men 50 procent af køberne bruger under 2.000 kr. på 
sort arbejde.

Den vedvarende indsamling af data har som nævnt resulteret i et 
omfattende datamateriale. Dette omfattende materiale, her for pe-
rioden 1994 til 2014, muliggør en analyse af den geografiske va-
riation målt på kommuneniveau i befolkningens deltagelse i sort 
arbejde, hvilket er temaet i kapitel 10.

Helt overordnet er der kun lidt forskel på, hvor mange der ud-
fører sort arbejde på tværs af de danske kommuner. Til gengæld 
er forskellen mellem de få kommuner, der skiller sig ud, stor. I de 
kommuner, hvor flest arbejder sort, drejer det sig om op imod hver 
tredje, mens det i kommunerne med lavest deltagelse i sort arbejde 
kun er hver ottende.

I Danmark bliver sort arbejde især betalt kontant eller med en 
gensidig vennetjeneste. Analysen af den geografiske udbredelse 
af sort arbejde viser, at der næsten ingen geografisk variation er i 
kontant betalt sort arbejde. Uanset hvor i landet, man befinder sig, 
er det knap 8 procent, der har udført kontant betalt sort arbejde 
inden for det seneste år. Derimod er der relativt stor forskel på, 
hvor mange der udfører gensidige vennetjenester.

Her er niveauet særligt lavt i og omkring landets tre største 
byer, København, Aarhus og Odense. De steder har kun 12 pro-
cent udført gensidige vennetjenester mod 17 procent i resten af 
landet. Det er på denne måde forskellene i udbredelsen af gensi-
dige vennetjenester, der skaber den overordnede geografiske va-
riation i udbredelsen af sort arbejde.

Arbejdet med de regionale variationer i andelen, der arbejder 
sort, har også givet anledning til at teste en sejlivet myte om, at jy-
derne skulle arbejde mere sort end borgere i resten af landet. Det 
viser sig, at 23 procent af jyderne arbejder sort i løbet af et år. Det 
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er kun marginalt højere end fynboernes og sjællændernes delta-
gelse i sort arbejde, som for begge gruppers vedkommende ligger 
på 22 procent, når der ses bort fra Region Hovedstaden.

Undtagelsen er vigtig. Det er nemlig befolkningen i Region 
Hovedstaden, og ikke jyderne, der skiller sig ud fra de overordne-
de geografiske mønstre. Det sker ved, at færre – ”kun” 18 procent 
– arbejder sort. Dette bidrag til den eksisterende viden om dan-
skernes sorte dagligdag er altså med til at aflive myten om de sort 
arbejdende jyder.

Det er tidligere fremgået, at der er betydelige forskelle på, hvor 
meget mænd og kvinder samt forskellige alders- og uddannelses-
grupper arbejder sort. Det er fx veldokumenteret, at faglærte og 
ufaglærte mænd er mere aktive end alle andre grupper. I denne 
sammenhæng er det nærliggende på baggrund af interviewdata 
fra perioden 1996 til 2009 at analysere forskelle i sort livsindkomst 
for forskellige uddannelsesgrupper og for mænd og kvinder.

Analysen i kapitel 11 viser, at de sorte livsindkomster har en vis 
indkomstudjævnende effekt i den forstand, at faglærte og ufaglær-
te mænds disponible livsindkomster, dvs. indkomster efter skat, er 
tættere på universitetsuddannede mænds, hvis det sorte arbejde 
indregnes. Mere, hvis vi alene fokuserer på de mænd, der faktuelt 
er aktive på det sorte arbejdsmarked, end hvis der anlægges gen-
nemsnitsbetragtninger.

Men uanset om der tages udgangspunkt i det ene eller det an-
det indkomstbegreb, er de sorte livsindkomster dog ikke i stand til 
at ændre på det grundlæggende forhold, at langvarigt uddannede 
mænd har en markant højere disponibel livsindkomst end faglær-
te og ufaglærte mænd.

Indkomstforskellene mellem kvinder og mænd uddybes ved at 
indregne de sorte livsindkomster, men ikke i en grad, der væsent-
ligt påvirker de i forvejen betydelige indkomstforskelle mellem de 
to køn.

Mellem de forskellige uddannelsesgrupperinger blandt kvin-
der er der kun meget små forskelle mellem de sorte livsindkom-
ster. Sort arbejde fylder simpelthen mindre i kvinders liv end i 
mænds. Det er, hvad enten kvinderne er faglærte eller ufaglærte, 
eller de har en kort eller lang videregående uddannelse.
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Et nyt tematisk bidrag ved forskningsenhedens analyser er analy-
serne i kapitel 12. Her ses der på, om der er en sammenhæng mel-
lem sort arbejde og kriminalitet, forstået således, at de, der arbej-
der sort, er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken.

Kapitlet viser indledende, at sigtelsesprocenten, uanset om 
der ses på alle sigtelser, på sigtelser efter færdselsloven eller på de 
mest alvorlige sigtelser, nemlig efter straffeloven, er højere blandt 
mænd, der arbejder sort, end blandt mænd, der ikke arbejder 
sort. Og sammenhængen er endog stærkere, når vi sammenligner 
mænd, der har modtaget kontant betaling for sort arbejde, med 
mænd, der ikke har.

En stor del af sammenhængen forsvinder imidlertid, når der 
tages højde for, at både sort arbejde og kriminelle sigtelser er hyp-
pigere forekommende blandt unge mænd end blandt andre. En 
stor del af sammenhængen mellem sort arbejde og kriminelle sig-
telser skyldes således ganske simpelt, at begge dele er ungdomsfæ-
nomener. Men ikke desto mindre blev der stadig fundet en sam-
menhæng mellem sort arbejde og kriminelle sigtelser for mænd 
med samme alder og uddannelsesmæssige baggrund.

Sammenhængen er ikke statistisk sikker i alle tilfælde, men for 
samtlige målte sammenhænge peger pilen altså i samme retning. 
Sigtelsesprocenten – uanset typen af sigtelser – er højere blandt 
mænd, der arbejder sort, end blandt sammenlignelige mænd, der 
ikke gør.

De resultater, der præsenteres i kapitel 12, kan imidlertid ikke 
fastslå noget om karakteren af sammenhængen mellem sort ar-
bejde og kriminelle sigtelser. En mulig fortolkning af sammen-
hængen er, at nogle (unge) mænd ganske simpelt er mere risiko-
villige end andre, og at de derfor er mere villige til at involvere sig 
i at arbejde sort og kriminelle aktiviteter. Men andre forklaringer 
på sammenhængen kan ikke udelukkes. Uanset fortolkningen er 
sammenhængen mellem sort arbejde og sigtelser for lovovertræ-
delser dog en samfundsmæssig udfordring.

Inden bogen går over til at analysere udbredelsen af gør det selv-
arbejde i Danmark, diskuterer kapitel 13 visse aspekter af den 
samfundsmæssige betydning af forekomsten af en ikke ubetydelig 
sort sektor. Hvis det skulle lykkes på den ene eller den anden måde 
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at afskaffe alt sort arbejde, ville nettoresultatet være uklart pro-
duktionsmæssigt, men det er heller ikke det afgørende i en politisk 
beslutningsproces.

Sort arbejde er et problem, der udfordrer samfundet moralsk 
og politisk på flere måder. På lidt længere sigt kan der opstå de-
mokratiske og økonomiske problemer, hvis accepten af at følge 
landets skattelove bliver mindre som reaktion på det sorte arbej-
des udbredelse, ligesom accepten kan lide skade, hvis landets skat-
temyndigheder udviser store forsømmelser eller en almindelig 
mangel på kompetence.

I kapitel 14 vender bogen sig mod forekomsten af gør det selv-
arbejde. ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har undersøgt 
omfanget og karakteren af gør det selv-arbejde på boligen i Dan-
mark fra midten af 1990’erne og frem til 2016. Et hul i tidsserien 
fra 2007 til 2016 gør dog tolkningen af udviklingen i den sidste del 
af perioden mindre sikker. I undersøgelserne skelnes mellem min-
dre reparationer eller vedligehold og større forbedringer af boli-
gen.

I den undersøgte periode er andelen af husholdninger, der har 
fået udført mindre reparationer eller vedligehold på boligen, på 
det nærmeste blevet halveret fra knap 60 procent til godt 30 pro-
cent. Derimod har andelen af husholdninger, der har fået udført 
større forbedringer, kun udvist et moderat langsigtet fald. I 1996 lå 
andelen på 15 procent. I 2016 lå den på omkring 13 procent. 

Gennemgangen viser også, at ejerne tilsyneladende er mere ak-
tive med at få udført arbejder på boligen. Men samtidig peges der 
også på, at tallene ikke umiddelbart kan tages som udtryk for, at 
lejerboligerne ikke vedligeholdes i samme omfang som ejerboli-
gerne. Den ydre vedligeholdelse påhviler fx ejeren af udlejnings-
boligen, og samtidig sker der i mange boligforeninger en betydelig 
indre vedligeholdelse finansieret af beløb på vedligeholdelseskon-
ti. Disse beløb vil ofte blive anvendt ved fra- eller indflytning og 
dermed med en vis sandsynlighed glide ud af respondenternes op-
lysninger til interviewerne.

Vender vi os nu mod den andel af de mindre arbejder, der bli-
ver gennemført som gør det selv-arbejde, finder vi et langsigtet 
fald fra omkring 70 procent i 1996 til omkring 55 procent i 2016. 
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Der er ikke samme tendens i andelen af de større forbedringer, der 
gennemføres af husholdningerne. I 1998 lå niveauet omkring 40 
procent, hvilket også var tilfældet i 2016.

Et helt overvejende flertal af danskerne, der udfører gør det 
selv-arbejde, angiver, at det er af økonomiske grunde, de gør det.

Analyserne i kapitlet giver også et indblik i, hvem der er mest 
aktive med selv at udføre arbejde på boligen. Der skelnes igen i 
gennemgangen mellem mindre og større arbejder.

Unge vælger at gøre en større andel af de udførte arbejder selv. 
Blandt uddannelsesgrupperne vælger de højt uddannede mere end 
andre at betale sig fra forbedringerne. Enlige er mindre aktive end 
husstande, hvor der er hjemmeboende børn. Det fremgår også, at 
danskere, der bor på landet, er mere aktive end dem, der bor i stor-
byerne.
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16.1. Aim of the book and principal research results
Since the mid-1990s, the ROCKWOOL Foundation Research Unit 
has carried out annual retrospective surveys of the incidence and 
distribution of undeclared work in Denmark. Similarly, the Re-
search Unit has, at slightly longer intervals, analysed the extent of 
DIY (Do-It-Yourself) work carried out in Denmark.

The Research Unit is the only research institution in Europe 
that has carried out such surveys in a modern welfare state on a 
reg ular basis from the second half of the 1990s onward and using 
a method that allows comparisons over time.

The definitions used of undeclared work and DIY work follow 
those current in the international literature. 

Undeclared work and DIY have in common that they are activ-
ities conducted outside the normal labour market, and that the 
work done is not taxed. 

The difference between the two types of activity is that undec-
lared work, because it involves under-declaration of income for 
tax purposes, is illegal, whereas DIY is entirely within the law. 

In the case of undeclared work, the party carrying out the work 
supplies services to the receiving party without reporting this fact 
to the tax authorities, i.e. without a written invoice. Both parties 
are fully aware that the tax authorities are being cheated out of 
collecting society’s share of the invoice in the form of VAT and 
income tax. This shared knowledge of the cheating distinguishes 
undeclared work from normal tax evasion, where only the income 
earner obtains a financial benefit from the under-declaration of 
income. It should be noted that services paid for through recipro-
cal favours are considered to be undeclared work under certain 
circumstances in Denmark.

The reason for a research interest in the undeclared sector is 
that a large and possibly growing undeclared sector will represent 
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a threat to the long-term financial sustainability of the welfare 
state and to general acceptance of the economic system among the 
population of the country. 

One important finding reported in this book is that the value of 
undeclared work in Denmark in 2016 was between DKK 34 and 59 
billions, equivalent to between 1.7 and 2.9 percent of GDP. 

Of men, 31 percent were active in the undeclared sector, com-
pared with 16 percent of women. Skilled tradesmen, unskilled 
workers and young people are highly overrepresented in the sup-
ply of undeclared work.

The analyses of Danes’ DIY activities provide an insight into 
who is most active in carrying out DIY work on the home. A dis-
tinction is made in the discussion between small and large DIY 
jobs.

Younger people carry out a larger proportion of the total of 
DIY work performed than older people. Of groups defined by edu-
cation, people with a high level of education are more likely than 
others to pay someone else to do the improvement work on their 
homes. Single people do less DIY than people in households where 
there are children living at home. The findings also indicate that 
Danes who live in the country are more active in DIY than people 
who live in the larger towns and the cities.

16.2. Contents of each chapter
A description of the contents of each chapter and of the principal 
results presented therein appears below.

Chapter 1 discusses how taxes are crucial for financing the welfare 
state. However, taxes also distort decisions by individuals con-
cerning how much they wish to work, and provide an incentive to 
carry out undeclared work and DIY. The chapter then presents a 
theoretical discussion of the potential of the tax system to distort 
the labour supply.

The chapter demonstrates that the tax burden in Denmark 
is high in international terms, but also that this burden has re-
mained relatively constant over long periods. 

Income taxes are the most distorting form of taxation in rela-
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tion to the decision to carry out DIY activity and undeclared work. 
The marginal tax rate is often crucial in this context. In Denmark, 
marginal tax rates have been declining in recent years, thus, it 
would seem, reducing the incentive to carry out undeclared work 
and DIY activity. 

This trend towards lower marginal tax rates in Denmark is due 
to the recent focus on the distortions caused by high marginal 
rates of tax, which has led to a series of tax reforms. Chapter 2 
discusses these reforms, with the emphasis on the changes in mar-
ginal tax rates and the income level for inclusion in the highest tax 
band, and explains how a series of tax reforms have reduced marg-
inal tax rates for the highest earners.

In the years preceding 1987, people earning the highest in-
comes and living in a Danish municipality with average local tax 
rates were paying marginal tax at a rate of 73 percent, including 
social charges and voluntary church tax. Marginal tax was re-
duced during subsequent years, and with the introduction of a tax 
reform in 2010, the marginal tax rate fell from 63 to 56 percent on 
the highest incomes. In contrast, marginal tax rates at the lower 
end of the income distribution have not been affected to any great 
extent since 2010 by changes to tax rates.

For the great majority of skilled tradesmen and for virtually 
all unskilled workers, with average incomes before tax in 2016 of 
DKK 273,000 and DKK 222,000 respectively, the changes in marg-
inal tax rates since 2010 have had only a very modest effect on the 
tax on the last krone earned. 

Since it is the tax payable on additional hours of work that is as-
sumed to be the primary influence on the decision to carry out un-
declared work, it must also be assumed that the changes in the tax 
system had only a limited effect on the supply of undeclared work, 
since – as this book indicates – it is unskilled workers and skilled 
tradesmen who are most likely to work without declaring the in-
come. Nor was it the primary goal of the tax reforms to limit the 
supply of undeclared work; rather, the aim was to increase the sup-
ply of labour by limiting the distorting effect of high marginal taxes.

Chapter 3 reviews the enormous quantity of data collected by the 
ROCKWOOL Foundation Research Unit since the mid-1990s. 
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The data used for the analyses of undeclared work in this book 
are based on no fewer than 43,000 interviews. In the analyses, 
these interview data are supplemented by register data, i.e. an-
onymised data linked to every individual with a Danish civil reg-
istration number. Danish register data have an international rep-
utation for being particularly reliable and comprehensive. These 
register data make it financially viable to supplement the survey 
data with anonymised background information about the re-
spondents, and thus to refine, and to increase the potential scope 
of, the analyses.

Chapter 4 discusses the efforts made by the Danish parliament and 
tax authorities in recent years to reduce the extent of undec lared 
work. This has been achieved in part through increased scope for 
effective checking, and in part through revising the tax rules so 
that certain activities that were once considered to be undeclared 
work, especially activities carried out by the very young and by 
old-age pensioners, are now exempt from tax, provided they are 
limited in extent.

It must be emphasised that no causal effect of these changes to 
the regulations can be discovered through the data; we are not in a 
position to evaluate whether and to what extent undeclared work 
has been reduced as a result of these initiatives.

The chapter also discusses the possibilities that exist for af-
fecting undeclared work both through a general easing of the tax 
burden and through selective tax reliefs, i.e. reductions of tax on 
certain defined activities where undeclared work competes more 
strongly with work declared in the formal economy. 

It is widely accepted that a general tax reduction is not a viable 
means whereby to reduce the volume of undeclared work to any 
significant degree. The effects are too uncertain, and a remedy in 
the form of a large reduction in the tax burden would be unreali-
stic in a modern welfare state such as Denmark.

A more complex matter is the impact of selective tax reliefs, 
but these too are not very strong instruments to use in the battle 
to reduce the incidence of undeclared work. The effects are diffi-
cult to measure, and the regulations would necessitate additional 
controls. Attempts to validate empirically the impact of selective 
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measures in the Danish context suggest only weak effects, or no 
effect at all.

Chapter 5 presents the results from a fresh round of data collection 
carried out in November and December 2016. As usual, respond-
ents were asked questions in the interviews about their activi-
ties in relation to the undeclared labour market over the previous 
twelve months. The chapter thus provides a picture of the unde-
clared side of everyday life in Denmark in the year 2016. In de-
scribing the current situation, the chapter reports on the propor-
tion of the population carrying out undeclared work, the amount 
of time allocated weekly to such undeclared activity, the types of 
work involved, and the purchasers of undeclared services.

The overall rate of undeclared working, i.e. the proportion of 
the population who carried out such work, was 21.1 percent. In 
other words, about one out of every five Danes carried out unde-
clared work in some form or another in the course of 2016. The 
survey also showed that those people who carried out undeclared 
work spent an average of more than 2.5 hours per week on such ac-
tivity, indicating that it really is part of everyday life in Denmark. 
The average price of one hour of undeclared work was DKK 233 
in 2016, while the median price – the earnings rate lying exactly 
halfway between the highest and the lowest rates – was DKK 150 
per hour. 

Work within the building and construction sector made up 
over a quarter of undeclared work overall, followed by 16 percent 
in the category of public and personal services (which includes 
work such as hairdressing or massage). In contrast, one of the clas-
sic areas of undeclared work, namely cleaning, represented only 
five percent of the total.

Over half of all undeclared work was carried out for friends, 
acquaintances or colleagues.

Chapter 6 focuses on average undeclared hourly rates for a variety 
of services purchased by survey respondents in 2010 and 2014. In 
the surveys from these two years, respondents were asked to pro-
vide information about the services they had purchased on the un-
declared market, and what hourly rates they had paid.  
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The results show that undeclared rates can vary widely across 
different services. Skilled work and personal services are the most 
expensive on average, while rates for household work are at the low 
end of the scale. 

A comparison with hourly rates in the formal economy shows 
that there are large differences in how close the undeclared price 
lies to that for work that is declared, depending on the type of ser-
vice. Undeclared rates for skilled work and personal services are 
relatively close to rates for work carried out on a declared basis, 
while prices for household work such as babysitting and cleaning 
differ relatively widely from the formal rates for the same types of 
work.

These results suggest that the undeclared labour market is 
made up of two distinct sections. Skilled tradesmen obtain pay-
ment on the undeclared labour market that is relatively close to 
their wages in the formal, taxed labour market. In contrast, it is 
possible to conclude that household services such as babysitting 
or cleaning are provided on the undeclared market either by peo-
ple who have difficulty entering the ordinary labour market at all, 
or by those who are simply too young to be part of the labour 
market as yet.

A key question to ask in connection with analyses of the signi-
ficance of the undeclared sector for the general economy of society 
and for the long-term sustainability of the welfare state is whether 
the undeclared sector, measured in terms of its extent in compari-
son with the nation’s GDP, is declining, stable or increasing. Chap-
ter 7 presents the long-term trends in the extent of undeclared 
work in Denmark.

In order to determine whether or not the undeclared sector is ac-
tually growing in relation to production in the formal labour mar-
ket, the analysis compares the overall totals of hours worked on the 
formal and undeclared labour markets for each year in the period 
studied. It is argued that this is equivalent to an indirect calcula-
tion of the proportion of Danish GDP represented by undeclared 
work in each year. The analysis has to take into account a break in 
the data time series that occurred in 2009 when the ROCKWOOL 
Foundation Research Unit introduced a new and more up-to-date 
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version of the questionnaire used. This new questionnaire indi-
cated an increased frequency of participation in undeclared work 
because the questions were phrased in more straightforward lan-
guage, and were thus easier to understand.

When this time series break is taken into account, it emerges 
that the undeclared sector in Denmark was in decline throughout 
the period, in the sense that the number of hours spent on unde-
clared work decreased in relation to the number of hours worked 
in the formal labour market. The analysis shows a fall in this pro-
portion over the period 2000-09, and a continuation of this decline 
after 2009, the year when the new questionnaire was introduced. 
Specifically, undeclared work represented around three percent of 
the hours worked on the formal labour market in 2009, as opposed 
to two percent in 2016. 

Although there is some uncertainty concerning this decline, 
there is thus no indication that undeclared work has become a 
greater problem for the financing of the welfare state – or, in a 
broader sense, for its legitimacy.

Chapter 8 presents a detailed analysis of the suppliers of undec-
lared work. This population group is mapped by showing how the 
propensity to carry out undeclared work varies across a range of 
characteristics such as age, education and income. 

The analysis draws on survey data for six separate years, name-
ly 2008-2012 and 2014. Participation by sellers in the market for 
undeclared work in these years was in the region of 24 percent, 
but there was significant variation across groups as defined by age, 
education and income; moreover, men are much more likely than 
women to work without declaring the income. 

The propensity to participate in the undeclared market is high-
er for people with relatively low incomes, and the length of the 
undeclared working week among those who carry out such work 
is much greater for the low income group. The surveys also reveal 
that around 30 percent of those respondents who had not supplied 
undeclared work would have been willing to do so if a suitable op-
portunity had arisen.

The chapter shows how, when the researchers combine groups 
of socioeconomic characteristics to create stereotypical represen-
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tative types of individual, there are considerable differences bet-
ween these types of individual in their propensity to carry out un-
declared work. 

Young men from the provinces who belong to the group 
‘Others outside the labour force with a vocational training qua-
lification and income in the lowest decile’ have a predicted rate of 
participation in undeclared work of 71 percent. The lowest rate of 
likelihood to participate, 3-4 percent, is found among pensioners 
aged 70-74 years living in towns and having a post-graduate level 
of education and an income in the top quarter of the income dis-
tribution.  

The chapter shows that undeclared work, regardless of the form 
of payment for it, is primarily carried out for friends, acquaintan-
ces and family members. The results also document that the more 
distant the relationship between buyer and seller of undeclared 
work, the greater the likelihood that payment will be in the form 
of cash. 

In Chapter 9, as in Chapter 6, the focus shifts from the sellers’ side 
of undeclared work to that of the buyers. The analysis shows that 
almost half of Danes make use of undeclared work in the course 
of a year. 

Once again, as with the sale and performance of undeclared 
work, age, education and income are all relevant to determining 
how probable it is that a person will make use of undeclared ser-
vices. The most frequent purchasers of undeclared work are men 
in the age range 30-49 years with vocational training or medium-
length further education, especially those with high household in-
comes. 

However, even though there are many purchasers of undecla-
red work in Denmark, they do not buy for large amounts of mon ey. 
The average amount spent annually on undeclared work is around 
DKK 7,000; half the buyers spend under DKK 2,000 on undeclared 
work in a year.

As previously noted, the continuous collection of data over a long 
period has resulted in the accumulation of a very substantial and 
comprehensive volume of material. The data for the period 1994-
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2014 has been used in an analysis of geographical variation in un-
declared work, measured in terms of participation rates at local 
authority level, and this the subject matter of Chapter 10.

In general terms, there is little difference among Danish muni-
cipalities in the numbers of people carrying out undeclared work. 
However, the differences among those municipalities that do 
stand out from the rest are large. In those municipalities with the 
highest levels of undeclared work, the proportion of people sup-
plying such work approaches one in three, while in the municipal-
ities with the lowest rates of participation it is only one in eight.

In Denmark, undeclared work is most commonly paid for in 
cash or with reciprocal favours. The analysis of geographical dis-
tribution shows that there is almost no variation in undeclared 
work paid for in cash. Regardless of location, nearly eight percent 
of the population will have carried out undeclared work paid for 
in cash during the previous year. On the other hand, there are rel-
atively large differences in how many people pay for work through 
reciprocal favours. 

In this respect the level is lowest in and around the three largest 
cities in the country, Copenhagen, Aarhus and Odense. In these 
places, only 12 percent provided reciprocal favours, compared to 
17 percent in the rest of the country. Thus, it is the differences in 
the distribution of reciprocal favours that create the overall geo-
graphical variation in undeclared work.

The research into regional variations in the proportion of the 
population that do undeclared work has also allowed the testing of 
a persistent myth that people from Jutland have a greater propen-
sity for undeclared work than those in the rest of the country. It 
turns out that 23 percent of Jutlanders carry out undeclared work 
in the course of a year. This is only marginally higher than the 
 rates for the inhabitants of Zealand (excluding the Capital Region) 
and Fyn, where in both cases around 22 percent of the population 
do undeclared work. 

The exclusion of Copenhagen is significant, however. It is the 
inhabitants of the Capital Region of Denmark, and not Jutlan-
ders, that stand out from the general geographical pattern, in that 
‘only’ 18 percent of them do undeclared work. This contribution 
to knowledge about Danes’ undeclared working lives thus quashes 
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the myth that the people of Jutland engage particularly frequently 
in this practice.

It has previously been found that there are significant differen-
ces in how much undeclared work is carried out by men and by 
women, and among various groups differentiated by age and edu-
cation. It is, for example, a well-documented fact that skilled and 
unskilled men participate in undeclared work more than all other 
groups. It seemed a reasonable extension of such findings to use 
the interview data from the period 1996 to 2009 to analyse the dif-
ferences in lifetime undeclared income for different groups with 
regard to education, and for men and women.

The analysis presented in Chapter 11 shows that lifetime undecla-
red incomes have a certain levelling-out effect, in that the dispos-
able (i.e. after-tax) lifetime incomes for skilled and unskilled men 
come somewhat closer to those of men with university educations 
once undeclared income is included. The effect is even greater if 
the incomes of only those men who are actually active on the un-
declared labour market are taken into account, rather than calcu-
lating averages for the whole of the groups. 

Regardless of whether the calculation is made on the one or the 
other basis, however, lifetime undeclared incomes cannot chan-
ge the underlying fact that men with postgraduate level education 
have significantly higher lifetime incomes than skilled and unskil-
led male workers.

Income differences between women and men are increased 
when lifetime undeclared incomes are taken into account, but not 
to such an extent as to significantly affect the already sizeable life-
time income difference between men and women. 

Among women, there are only small differences in lifetime 
undeclared incomes among the various groups defined by level 
of education. Undeclared work simply plays a much less signifi-
cant role in the lives of women than in those of men. This is true 
whether a woman is skilled, is unskilled, or has completed a pro-
gramme of higher education, regardless of its length.

A new theme in the work of the Research Unit is taken up in the 
analyses in Chapter 12. An examination is made of whether there 
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is any correlation between undeclared work and other crime by 
analysing whether people who carry out undeclared work are 
overrepresented in the crime statistics. 

The chapter begins by demonstrating that the percentage of 
those charged with criminal offences is higher among men who 
carry out undeclared work than among men who do not, regard-
less of whether one considers all offences, offences under the Road 
Traffic Act, or more serious criminal offences under the penal 
code. The correlation is even stronger when a comparison is made 
between men who have taken cash payment for undeclared work 
with men who have not.

However, a large part of the correlation disappears when the 
fact is taken into account that both undeclared work and criminal 
charges are more frequent among young men than among others. 
In other words, much of the correlation between undeclared work 
and criminal charges is due to both these phenomena being asso-
ciated with youth. Nevertheless, there does remain a degree of cor-
relation between undeclared work and criminal charges among 
men of the same ages and with the same types of education.

The correlation is not statistically significant in all cases, but 
the trend is the same for all the relationships calculated. The per-
centages of those charged with crimes, regardless of the type of 
crime, are higher among men who carry out undeclared work 
than among comparable men who do not.

The results presented in Chapter 12 cannot, however, establish 
anything about the nature of the relationship between undeclared 
work and criminal charges. One possible interpretation might be 
that some (young) men are simply more willing to take risks than 
others, and are therefore more ready to involve themselves both 
in carrying out undeclared work and in other criminal activities. 
However, other explanations for the correlation cannot be ruled 
out. Whatever the reason might be for it, the relationship between 
undec lared work and criminal charges represents a challenge to 
society.

Chapter 13 considers various aspects of the importance for so-
ciety of the not insignificant undeclared sector. If the abolition 
of undec lared work were to be achieved by some means, it is not 
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clear what the net result would be for national production; howev-
er, it would not be a crucial factor in the political decision-making 
process.

Undeclared work is a problem that presents various moral and 
political challenges to society. In the long term, society might ex-
perience economic difficulties, or there might even be a threat to 
democracy itself, if the extent of undeclared work were to make 
the population as a whole less willing to comply with tax legisla-
tion. Similarly, general acceptance of taxation among the popula-
tion could be threatened in the event of perceived serious derelic-
tion of duty or fundamental lack of competence on the part of the 
tax authorities.

In Chapter 14 the book turns to the occurrence of DIY work. The 
ROCKWOOL Foundation Research Unit has studied the extent 
and nature of DIY work in the home in Denmark between the mid-
1990s and 2016. However, there was a gap in the data time series 
from 2007 until 2016, which makes the interpretation of trends in 
the later part of the period more uncertain. The surveys differenti-
ated between small-scale repairs and maintenance work on the one 
hand and large-scale improvements to the home on the other.

During the period studied, the proportion of households where 
small-scale repair or maintenance work was carried out over the 
course of a year almost halved, from nearly 60 percent to just over 
30 percent. In contrast, the proportion of households where large-
scale improvements were carried out showed only a moderate de-
cline over the period as a whole; in 1996 the proportion was 15 per-
cent, and it had fallen only slightly to 13 percent in 2016.

The results also showed that home owners appeared to be more 
likely than tenants to carry out work, or have work carried out, 
on their homes. However, the figures should not necessarily be re-
garded as indicating that rented accommodation is not generally 
maintained to the same extent as owner-occupied property. Main-
tenance work on the exterior of rented buildings is the responsibil-
ity of the owner, not the tenant, and in many properties  owned by 
housing associations a significant amount of maintenance work 
on the interiors of dwellings is financed by communal funds. 
These funds are frequently used in connection with a changeover 
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of tenants, and thus the repairs often do not feature in the survey 
responses.

Turning now to the proportion of jobs that are carried out as 
DIY work, the findings reveal a long-term fall in the proportion 
of smaller jobs done on a DIY basis from around 70 percent in 
1996 to around 55 percent in 2016. The same trend is not mir rored 
in the proportion of large-scale improvements carried out by the 
households themselves. In 1998 the proportion was around 40 
percent, and it was about the same in 2016.

The overwhelming majority of Danes who carry out DIY work 
say that their reason for doing so is financial.

The analyses in the chapter provide some insight into who is 
most active in carrying out DIY work on the home. Again, a dis-
tinction was made in the survey between small and large jobs.

Younger people carry out a larger proportion of the total of 
DIY work done than older people. Of groups defined by educa-
tion, people with a high level of education are more likely than 
others to pay someone else to do the improvement work on their 
homes. Single people do less DIY than households where there are 
children living at home. The findings also indicate that Danes who 
live in the country are more active in DIY than people who live in 
the larger towns and the cities.
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Appendiks: Bortfaldsanalyse

Af Lise Lam Hansen

Dette appendiks indeholder en beskrivelse samt analyse af det så-
kaldte bortfald i forbindelse med dataindsamlingerne til bogen. 
Bortfald dækker over de tilfældigt udtrukne interviewpersoner, 
der af forskellige årsager endte med ikke at deltage i undersøgel-
serne. Formålet med en bortfaldsanalyse er at afdække, hvorvidt 
de interviewede personer er repræsentative for den danske befolk-
ning som helhed. Hvis dette er tilfældet, kan deres svar generalise-
res. Hvis bortfaldet derimod er skævt og adskiller sig systematisk 
fra det endelige analyseudvalg, risikerer man at over- eller under-
vurdere omfanget af sort arbejde.

Det vil ofte være tilfældet, at bortfaldet adskiller sig fra analy-
seudvalget. For at rette op herpå kan man anvende såkaldte ”po-
pulationsvægte”, som tildeler svar fra underrepræsenterede perso-
ner mere vægt og dermed korrigerer for skævheder. Appendikset 
indeholder derfor også et uddybende afsnit om populations vægte.

Bortfaldsanalysen foretages gennem en sammenligning af for-
delingen af centrale personkarakteristika i bortfaldsgruppen og 
analyseudvalget. I den forbindelse udføres der t-tests for at afdæk-
ke eventuelle forskelles statistiske signifikans eller mangel på sam-
me. Vi anvender et signifikansniveau på 0,05, hvilket svarer til, at 
såfremt der er mindre end 5 pct. sandsynlighed for, at en given 
forskel skyldes tilfældigheder, taler vi om en statistisk signifikant 
forskel. Bortfaldsanalysen foretages på data fra samtlige af under-
søgelserne foretaget i perioden 2000 til 2016, hvor det har været 
muligt at tilkoble registerdata og herved personkarakteristika. 
Der henvises til bogens tabel 3.1. for en specifikation af de under-
søgelser, hvor det ikke har været muligt.
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Udviklingen i bortfaldet 
Tabel A.1a. og A.1b. viser bortfaldets omfang i pct. i de enkelte un-
dersøgelser for hhv. udbuds- og efterspørgselsundersøgelserne. På 
baggrund af disse tabeller er det muligt at få et indtryk af udvik-
lingen i bortfaldets omfang over tid. 

I perioden 1995-2014 var det muligt at opnå såkaldt ”forsker-
beskyttelse”. Forskerbeskyttelsen blev indført med henblik på, at 
personer på forhånd kunne bede om at blive fritaget for at blive in-
terviewet i forbindelse med forskeres undersøgelser. Mange troede, 
at de derved også kunne slippe for at blive ringet op af markedsun-
dersøgelser. Dette er dog ikke tilfældet, da markedsundersøgelser 
ofte gennemføres vha. tilfældigt genererede telefonnumre. I stedet 
medførte forskerbeskyttelsen, at Danmark gik fra at være et land 
med meget høje deltagelsesfrekvenser i spørgeskemaundersøgel-
ser til at ligge i bund blandt europæiske lande. Forskerbeskyttelsen 
blev m.a.o. til et stort problem for validiteten af danske spørgeske-
maundersøgelser. Derfor besluttede Folketinget i 2014 at ophæve 
forskerbeskyttelsen. Det er selvfølgelig stadig muligt at nægte at 
deltage i en undersøgelse.

Forskerbeskyttelsen gør det sværere at vurdere udviklingen 
i deltagelsesfrekvensen over tid. I perioden 2000-2007 kender vi 
ikke andelen af forskerbeskyttede. Men vi kan se, at blandt dem, 
det var muligt at kontakte, ligger deltagelsesfrekvensen på om-
kring 64 pct. I 2007-2009 synes deltagelsesfrekvensen at stige en 
smule fra 63 pct. i 2007 til godt 65 pct. i 2008-2009. Den særdeles 
høje deltagelsesfrekvens på 78-89 pct. i 2010-2012 skyldes, at data 
i denne periode er indsamlet som paneldata, hvor interviewperso-
ner, som allerede har sagt ja til at deltage i undersøgelsen i 2009, 
interviewes gentagne gange. I 2014 og 2016 efter forskerbeskyttel-
sens afskaffelse ligger deltagelsesfrekvensen på henholdsvis 59 og 
47 pct. Selvom sidstnævnte frekvens må betragtes som en undta-
gelse, tyder det dog på, at deltagelsesfrekvensen er faldende. 

En mulig forklaring på faldet i svarprocenten fra 2009 til 2014 
kan være forskerbeskyttelsens afskaffelse. Personer, som tidligere 
var forskerbeskyttede, fritages ikke længere fra undersøgelserne 
på forhånd, men kontaktes nu på trods af et eventuelt ønske om 
ikke at deltage i spørgeskemaundersøgelser. Hvis de nægter at del-
tage, vil dette komme til udtryk i en faldende svarprocent. 
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Tabel A.1a. UDBUD Størrelsen af analyseudvalg i de enkelte udbudsundersøgelser, 2000-
2005, 2007-2012, 2014 & 2016

Undersøgelse 
Svar- 

procent
Analyse- 
udvalg

"Tilgængelig 
stikprøve"

Forsker- 
beskyttelse 

i pct.

Brutto- 
stikprøve

November 2000 65 959 1.476 - -

Juni 2001 63 929 1.474 - -

April  2002 66 960 1.448 - -

Oktober 2002 65 939 1.434 - -

November 2002 66 942 1.437 - -

April 2003 64 964 1.507 - -

Oktober 2004 63 927 1.470 - -

November 2004 63 924 1.464 - -

Juni 2005 63 950 1.514 - -

September 2005 64 963 1.508 - -

Oktober 2007 63 947 1.509 14 1.750

November 2007 63 943 1.491 15 1.750

Februar 2008 64 974 1.514 13 1.750

Marts 2008 66 984 1.500 14 1.750

April 2008 66 983 1.498 14 1.750

September 2008 65 957 1.469 16 1.750

Oktober 2008 66 980 1.495 15 1.750

Februar 2009 64 974 1.516 15 1.776

Marts 2009 66 1.008 1.528 14 1.775
November/december 2009 

(panel, runde 1)
66 1.920 2.903 15 3.409

November/december 2010 
(runde 2)

78 1.446 1.863 1 1.883

November/december 2011 
(runde 3)

83 1.188 1.439 0 1.446

November/december 2012 
(runde 4)

89 1.055 1.181 1 1.188

November 2014 59 1.933 3.300 0 3.300

November/december 2016 47 1.608 3.400 0 3.400

Total uden paneldata 63 23.668 37.855 11 40.642

1) Svarprocenten er beregnet som analyseudvalgets andel af “tilgængelige respondenter” (som består af 
analyseudvalg og almindeligt bortfald). Forskerbeskyttelsen i pct. er beregnet som antal forskerbeskyt-
tedes andel af bruttostikprøven. Den totale procentdel forskerbeskyttede er beregnet som det totale antal 
forskerbeskyttedes andel af summen af kendte bruttostikprøver.
2) Bruttostikprøvens størrelse er ukendt i perioden 2000-2007.
3) I perioden marts 2008 til og med marts 2009 blev data indsamlet til dels vha. den gamle og til dels 
vha. den ny spørgsmålsformulering for at kunne afdække eventuelle ændringer i interviewpersonernes 
svartilbøjelighed som følge af ændringen i spørgsmålsformuleringen. Efter marts 2009 er kun den ny 
spørgsmålsformulering anvendt. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Eftersom der kun er foretaget to efterspørgselsundersøgelser 
med deltagelsesfrekvenser på hhv. 64 pct. i 2010 og 59 pct. i 2014, 
er der for få observationer til at identificere en generel udvikling 
i deltagelsesfrekvenserne i efterspørgselsundersøgelserne. Det 
fremgår dog af tabellen, at forskerbeskyttedes andel af bruttostik-
prøverne falder fra 14 til 2 pct. i 2014 sideløbende med, at svarpro-
centen falder med 5 procentpoint. Dette fald i svarprocenten kan 
altså ligesom på udbudssiden skyldes, at tidligere forskerbeskyt-
tede ikke længere fritages fra undersøgelsen på forhånd og derfor 
risikerer at øge det almindelige bortfald.

I og med paneldatastrukturen i udbudsundersøgelsen i 2010 
umuliggør en direkte sammenligning mellem udbudsundersøgel-
sen og efterspørgselsundersøgelsen fra 2010, er det mest nærlig-
gende at sammenligne efterspørgselsundersøgelsen fra 2010 med 
udbudsundersøgelserne fra 2009. I 2014 kan svarprocenterne i de 
to undersøgelser sammenlignes direkte. På baggrund af en sådan 
sammenligning ses det, at svarprocenten i efterspørgselsundersø-
gelserne hverken i 2009/2010 eller 2014 afviger markant fra ud-
budsundersøgelsernes svarprocenter. I 2010 ligger efterspørgsels-
undersøgelsens svarprocent på 64 pct. blot 2 procentpoint lavere 
end udbudsundersøgelsens svarprocent. I 2014 er svarprocenten 
59 pct. i begge undersøgelser.

Tabel A.1b. EFTERSPØRGSEL Størrelsen af analyseudvalg i de enkelte efterspørgselsundersøgel-
ser, 2010 & 2014

Undersøgelse 
Svar- 

procent
Analyse- 
udvalg

"Tilgængelig 
stikprøve"

Forsker- 
beskyttelse 

i pct.

Brutto- 
stikprøve

Februar 2010 64 2.199 3.421 14 4.000

November/december 2014 59 1.902 3.250 2 3.300

Total 61 4.101 6.671 9 7.300

Noter: 1) Svarprocenten er beregnet som analyseudvalgets andel af “tilgængelige respondenter” (som 
består af analyseudvalg og almindeligt bortfald). Forskerbeskyttelsen i pct. er beregnet som antal for-
skerbeskyttedes andel af bruttostikprøven. Den totale procentdel forskerbeskyttede er beregnet som det 
totale antal forskerbeskyttedes andel af summen af kendte bruttostikprøver.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Bortfaldsanalyse på udvalgte personkarakteristika
I det følgende afsnit undersøges det, hvorvidt de deltagende inter-
viewpersoner adskiller sig fra de interviewpersoner, der ikke del-
tog i undersøgelserne. Dette gøres ved at sammenligne de to grup-
per på en række personkarakteristika, som også anvendes i nogle 
af bogens analyser. Til formålet anvendes data fra udbudsunder-
søgelser 2000-2009, 2014 og 2016, da der ikke er tilstrækkeligt da-
tamateriale tilgængeligt fra panelundersøgelserne i 2009-2012. 
Der vil derfor være diskrepans mellem det samlede antal obser-
vationer i dette afsnits tabeller og antal observationer i tabellerne i 
næste afsnit, hvor paneldata indgår. 

Som det fremgår af udbudstabellerne tabel A.2a. og tabel A.2b. 
skelnes der mellem undersøgelserne gennemført ved hjælp af den 
gamle spørgsmålsformulering og undersøgelserne gennemført 
ved hjælp af den ny spørgsmålsformulering for at kunne afdække 
eventuelle forskelle i fordelingerne. Da der samlet set er færre, der 
er blevet spurgt med den ny spørgsmålsformulering, vil der – alt 
andet lige – grundet måden, hvorpå statistiske tests er konstrueret, 
også være færre statistisk signifikante forskelle mellem analyseud-
valg og bortfald blandt denne gruppe. Det samme er tilfældet for 
efterspørgselsundersøgelserne, jf. tabel A.2c.

Som det fremgår af Tabel A.2a., er p-værdierne for samtlige 
t-tests (med undtagelse af en enkelt) lig med eller under 0,001. 
Hermed er der statistisk belæg for at konkludere, at forskellene i 
fordelingerne af de deltagende hhv. ikke-deltagende interviewper-
soner ikke skyldes tilfældigheder. Bl.a. ses det, at kvinder og ældre 
(60-74-årige) er overrepræsenterede i analyseudvalget relativt til 
bortfaldet, mens unge (18-25-årige) er underrepræsenterede. Da 
kvinder og ældre arbejder mindre sort end mænd og yngre, jf. re-
sultaterne i kapitel 8, medfører denne skævhed alt andet lige en 
tendens til at undervurdere den sorte frekvens, hvis beregningen 
foretages på baggrund af ikke-vægtede data. Hvad angår uddan-
nelsesniveauet, er der en klar underrepræsentation af personer 
med grundskole- eller gymnasieuddannelse som højest fuldførte 
uddannelse, hvilket også umiddelbart vil bidrage til en undervur-
dering af den sorte frekvens. Jf. tabel A.2b. trækker en overrepræ-
sentation af personer bosiddende på landet, som har en højere sort 
frekvens end øvrige danskere, omvendt i retning af en overvur-
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Tabel A.2a. UDBUD (GL. SPØRGSMÅLSFORMULERING) Fordelingen af ud-
valgte karakteristika: Opdelt på deltagende hhv. ikke-deltagende interviewper-
soner i udbudsundersøgelsen, 2000-2005 & 2007-2009

Deltaget i pct. Ikke deltaget 
i pct.

t-test, p-værdi

Køn 

Mænd 48 52 < 0,001

Kvinder 52 48 < 0,001

Alder 

18-29 år 16 25 < 0,001

30-39 år 20 22 < 0,001

40-49 år 21 19 < 0,001

50-59 år 21 17 < 0,001

60-74 år 21 16 < 0,001

Uddannelsesniveau

Grundskole og gymnasium 35 47 < 0,001

Erhvervsfaglig 37 35 0,001

Kort videregående 5 4 < 0,001

Mellemlang videregående 16 10 < 0,001

Lang videregående 7 5 < 0,001

Geografisk tilknytning (regioner)

Københavnsområdet 22 29 < 0,001

Øvrige Sjælland og Fyn 30 29 0,338

Jylland 49 42 < 0,001

Total 100 100

Antal observationer 13.760 9.702

Noter: Det har ikke været muligt at tilknytte uddannelsesniveau til samtlige inter-
viewpersoner (antal deltagende med kendt uddannelsesniveau er 13.678, antal ikke-
deltagende er 9.454). Som følge af afrunding summer ikke alle totaler til 100. Kilde: 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Tabel A.2b. UDBUD (NY SPØRGSMÅLSFORMULERING) Fordelingen af ud-
valgte karakteristika: Opdelt på deltagende hhv. ikke-deltagende interviewper-
soner i udbudsundersøgelsen, 2008-2009, 2014 & 2016

Deltaget i pct. Ikke deltaget 
i pct.

t-test, p-værdi

Køn 

Mænd 50 49 0,249

Kvinder 50 51 0,249

Alder 

18-29 år 15 26 < 0,001

30-39 år 17 19 0,002

40-49 år 21 20 0,205

50-59 år 21 17 < 0,001

60-74 år 26 19 < 0,001

Uddannelsesniveau

Grundskole og gymnasium 28 39 < 0,001

Erhvervsfaglig 36 35 0,258

Kort videregående 6 4 0,002

Mellemlang videregående 20 15 < 0,001

Lang videregående 10 6 < 0,001

Geografisk tilknytning (regioner)

Københavnsområdet 20 26 < 0,001

Øvrige Sjælland og Fyn 32 31 0,422

Jylland 48 43 < 0,001

Befolkningstæthed 

Storby 29 36 < 0,001

Provins 33 33 0,870

Land 38 30 < 0,001

Total 100 100

Antal observationer 6.301 4.622

Noter: Det har ikke været muligt at tilknytte uddannelsesniveau til samtlige inter-
viewpersoner (antal deltagende med kendt uddannelsesniveau er 6.192, antal ikke-
deltagende er 4.287). Som følge af afrunding summer ikke alle totaler til 100.  Det 
bemærkes, at den nye kommuneinddeling i 2005 medfører en ændring af begge grup-
pers fordeling på geografi. Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Tabel A.2c. EFTERSPØRGSEL Fordeling af udvalgte karakteristika: Opdelt på 
deltagende hhv. ikke-deltagende interviewpersoner i efterspørgselsundersøgel-
sen, 2010 & 2014

Deltaget i pct. Ikke deltaget 
i pct.

t-test, p-værdi

Køn 

Mænd 50 49 0,679

Kvinder 50 51 0,679

Alder 

18-29 år 17 26 < 0,001

30-39 år 15 20 < 0,001

40-49 år 20 19 0,873

50-59 år 22 16 < 0,001

60-74 år 27 18 < 0,001

Uddannelsesniveau

Grundskole og gymnasium 26 36 < 0,001

Erhvervsfaglig 38 36 0,118

Kort videregående 6 6 0,814

Mellemlang videregående 20 15 < 0,001

Lang videregående 11 8 < 0,001

Geografisk tilknytning (regioner)

Københavnsområdet 19 26 < 0,001

Øvrige Sjælland og Fyn 33 31 0,307

Jylland 48 43 < 0,001

Befolkningstæthed 

Storby 29 35 < 0,001

Provins 33 31 0,129

Land 38 33 < 0,001

Total 100 100

Antal observationer 4.060 3.120

Noter: 68 deltagende interviewpersoner og 159 bortfaldne personer mangler uddan-
nelsesoplysninger. Som følge af afrunding summer ikke alle totaler til 100.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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dering af den sorte frekvens. Samlet set må det derfor konklude-
res, at skævhederne i fordelingerne af personkarakteristika blandt 
analyseudvalg og bortfald kan medføre fejlkonklusioner, hvis de 
ikke korrigeres. Hvorvidt der vil være tale om en under- eller over-
vurdering af den samlede sorte frekvens, er ikke entydigt i og med, 
at der findes modsattrækkende skævheder. 

Sammenholdes tabel A.2a. med hhv. tabel A.2b. og tabel A.2c., 
er det langt hen ad vejen de samme tendenser, der går igen. Der er 
dog færre signifikante forskelle i 2008-2016, hvor den ny spørgs-
målsformulering anvendes, men dette er forventeligt, eftersom der 
er færre personer, der er blevet spurgt med denne formulering (se 
tidligere). 

Populationsvægte 
Som nævnt i det indledende afsnit vil de netop afdækkede syste-
matiske skævheder mellem analyseudvalg og bortfald kunne med-
føre en manglende repræsentativitet, der gør det svært at gene-
ralisere resultaterne af undersøgelserne om sort arbejde til hele 
befolkningen. Skævhederne er et problem, eftersom analyseud-
valgets sammensætning med hensyn til personkarakteristika vil 
have indflydelse på vurderingen af det fænomen, der undersøges: 
det sorte arbejdes omfang og struktur i Danmark. For at rette op 
på problemet er de data, der er anvendt til bogens analyser, vægtet 
med populationsvægte, som har til formål at korrigere for skæv-
hederne.1 Således vil eksempelvis en ung persons svar have større 
vægt end en ældre persons svar for at korrigere for, at de to grup-
per ikke udgør samme andel i vores analyseudvalg, som de gør i 
befolkningen. 

Til undersøgelsen af, hvorvidt personvægtene formår at rette 
op på skævhederne, anvendes det datamateriale fra 2000-2005, 
2007-2014 og 2016, som også anvendes til analyserne i bogen; dvs. 
data for analyseudvalgene. Eftersom sammenligningen af Tabel 
A.2a. og A.2b. viste, at der også efter overgangen til den ny spørgs-

1.  Fra og med 2007 har Danmarks Statistik anvendt ”regressionsvægte”, som 
korrigerer for langt flere personkarakteristika end de tidligere anvendte person-
vægte.
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Tabel A.3a. UDBUD Sammenligning af vægtede udbudsdata med populati-
onsdata mht. udvalgte karakteristika, 2000-2005, 2007-2012, 2014 & 2016

Vægtede 
data i pct.

Populationen 
i pct. z-test, p-værdi

Køn 

Mænd 50 50 0,183

Kvinder 50 50 0,185

Alder 

18-29 år 19 20 0,043

30-39 år 20 20 0,489

40-49 år 20 20 0,360

50-59 år 19 19 0,345

60-74 år 21 21 0,148

Uddannelsesniveau

Grundskole og gymnasium 37 34 0,000

Erhvervsfaglig 35 37 0,000

Kort videregående 5 5 0,368

Mellemlang videregående 16 16 0,246

Lang videregående 7 8 0,125
Geografisk tilknytning (regioner) 
('00-'05)

Københavnsområdet 25 27 0,046

Øvrige Sjælland og Fyn 28 28 0,456

Jylland 47 46 0,014
Geografisk tilknytning (regioner) 
('07-'14, '16)

Københavnsområdet 21 23 0,018

Øvrige Sjælland og Fyn 33 32 0,115

Jylland 46 46 0,134
Befolkningstæthed 
(fra og med 2009)

Storby 29 33 0,000

Provins 34 33 0,009

Land 36 34 0,001

Total 100

Antal observationer 25.470
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målsformulering er tegn på de samme overordnede skævheder 
mellem analyseudvalg og bortfald, skelnes der i dette afsnit ikke 
mellem den ny og den gamle spørgsmålsformulering. 

Af tabel A.3a. og A.3b. fremgår sammenligninger af fordelin-
gerne af hhv. de vægtede udbuds- og efterspørgselsdata med po-
pulationsfordelingerne opdelt på de samme personkarakteristika 
som i den foregående bortfaldsanalyse. På baggrund af tabel A.3a. 
ses det, at personvægtene med hensyn til de fleste personkarak-
teristika har formået at rette op på de skævheder, bortfaldsana-
lysen påviste, om end visse af fordelingerne stadig afviger fra po-
pulationsfordelingerne. Det ses nu, at personer med grundskole-/
gymnasieuddannelse samt personer fra Jylland i 2000-2005 er sig-
nifikant overrepræsenterede, mens 18-29-årige, personer med er-
hvervsfaglig uddannelse samt personer fra Københavnsområdet 
er signifikant underrepræsenteret i data på trods af vægtningen. 
Derudover forekommer analyseudvalget skævt fordelt i forhold til 
populationsfordelingen, når der opdeles på befolkningstæthed. 

På baggrund af tabel A.3b. ses det, at personvægtene i efter-
spørgselsdata har formået at rette op på samtlige skævheder, selv-
om der stadig forekommer mindre afvigelser mellem analyseud-
valgets og den reelle populations fordelinger. 

Det fremgår af nedenstående tabel A.4a., at vægtningen af data 
medfører en stigning i den gennemsnitlige sorte udbudsfrekvens 
på knap 1 procentpoint (fra 20,0 til 21,0 pct.) i den undersøgte pe-
riode. Denne stigning dækker over stigninger i de sorte frekven-
ser i samtlige år fra 2000 til 2016, hvoraf den højeste stigning er på 
2,3 procentpoint (2012), mens den laveste er på 0,3 procentpoint 
(2014).

Hvad angår efterspørgslen efter sort arbejde, betyder vægtnin-
gen af data samlet set et mindre fald i efterspørgselsfrekvensen på 

Noter tabel A.3a.: Antal observationer er angivet for analyseudvalg, der for visse un-
dersøgelser er mindre end antallet af deltagende interviewpersoner. Dette skyldes, at 
bogens analyser udelukkende foretages på baggrund af 18-74-årige interviewpersoner. 
24 interviewpersoner mangler personvægte og indgår derfor ikke i tabellen. Som følge 
af kommuneomlægningen i 2005 sker der en ændring i fordelingen af den geografiske 
tilknytning opdelt på regioner. Som følge af afrunding summer ikke alle totaler til 100. 
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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Tabel A.3b. EFTERSPØRGSEL Sammenligning af vægtede efterspørgselsdata 
med populationsdata mht. udvalgte karakteristika, 2010 & 2014

Vægtede 
data i pct.

Populationen 
i pct. z-test, p-værdi

Køn 

Mænd 50 50 0,485

Kvinder 50 50 0,485

Alder 

18-29 år 21 20 0,363

30-39 år 17 18 0,286

40-49 år 20 20 0,377

50-59 år 18 18 0,480

60-74 år 24 23 0,301

Uddannelsesniveau

Grundskole og gymnasium 31 31 0,467

Erhvervsfaglig 35 37 0,159

Kort videregående 6 5 0,429

Mellemlang videregående 18 18 0,499

Lang videregående 10 9 0,267

Geografisk tilknytning (regioner)

Københavnsområdet 22 23 0,286

Øvrige Sjælland og Fyn 32 32 0,365

Jylland 46 45 0,381

Befolkningstæthed 

Storby 32 33 0,258

Provins 32 33 0,332

Land 36 34 0,128

Total 100

Antal observationer 4.093

Noter: Antal observationer er angivet for analyseudvalget, der for visse undersøgelser 
er mindre end antallet af deltagende interviewpersoner. Dette skyldes, at bogens ana-
lyser udelukkende foretages på baggrund af 18-74-årige interviewpersoner. Som følge 
af afrunding summer ikke alle totaler til 100.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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ca. 0,8 procentpoint fra 47,1 til 46,3 pct., jf. tabel A.4b. Dette fald 
dækker over en stigning på ca. 0,7 procentpoint (fra 51,8 til 52,5 
procent) i 2014, mens den vægtede efterspørgsel er 1,4 procent-
point lavere end den ikke-vægtede efterspørgsel i 2010 (hhv. 40,2 
og 41,6 procent). 

Konklusion 
På baggrund af bortfaldsanalysen kan det konkluderes, at svar-
procenten i sammenlignelige undersøgelser af danskernes sorte 
arbejde i perioden 2000-2010 ligger nogenlunde stabilt omkring 
65 pct. Sammenfaldende med forskerbeskyttelsens afskaffelse i 
2014 falder svarprocenten i både udbuds- og efterspørgselsun-
dersøgelse til 59 pct. i 2014, hvilket efterfølges af et yderligere fald 
til 47 pct. i udbudsundersøgelsen i 2016. Selvom svarprocenten i 
2016 umiddelbart må opfattes som en undtagelse, er der tegn på, at 
svarprocenten i vores undersøgelser er faldende. 

Følgeligt viser en sammenligning af fordelingen af hhv. køn, al-
der, geografisk tilknytning og uddannelsesniveau i bortfaldet med 
fordelingen af samme personkarakteristika i analyseudvalget, at 
der er meget signifikante forskelle på de to grupper desangående. 
Dette understreger vigtigheden af anvendelsen af personvægte i 
analyserne for at rette op på skævhederne. Den efterfølgende sam-
menligning af analyseudvalgets vægtede fordelinger med popu-
lationsfordelingerne viser, at personvægtene i høj grad formår at 
leve op til formålet. Dog med undtagelse af visse fordelinger på 
udbudssiden. Der findes efter vægtning stadig signifikante skæv-
heder i fordelingen af 18-29-årige, grundskole-/gymnasieuddan-
nede samt erhvervsfagligt uddannede og personer bosiddende i 
Københavnsområdet (i 2000-2005 også personer bosiddende i Jyl-
land). Ydermere er der signifikante forskelle i analyseudvalgets og 
befolkningens fordeling, hvad angår befolkningstæthed. 

Når man i dag gennemfører spørgeskemaundersøgelser blandt 
et tilfældigt, repræsentativt udtræk af den danske befolkning, er 
der et stort bortfald på mellem 40 og 50 pct. Dette er højt, men dog 
ikke højere, end hvad man finder i andre lande. Problemet med 
stort bortfald er værre, hvis det er bestemte mennesker, der fra-
vælger at svare på spørgsmålene. I vores undersøgelser er der to 
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primære årsager til bortfaldet: forskerbeskyttelse og manglende 
kontakt, fx pga. manglende oplysninger om telefonnummer. Det 
er ikke i nogen af de to tilfælde sådan, at interviewpersonerne har 
fravalgt at svare på spørgsmål om lige præcis sort arbejde, men 
mere en generel uvilje til at deltage i spørgeskemaundersøgelser 
– eller ren og skær forglemmelse og travlhed. Dette er efter vores 
overbevisning ikke så problematisk som at nægte at deltage i de 
konkrete undersøgelser. 

Analyserne i dette appendiks viser desuden, at når der anven-

Tabel A.4a. UDBUD Vægtede vs. ikke-vægtede frekvenser, pct., 2000-2005, 
2007-2012, 2014 & 2016

Udbudsfrekvens i procent

Undersøgelse Ikke-vægtet Vægtet 
Antal 

observationer 
2000

November 16,4 17,7 937 (937)

2001

Juni 19,5 20,1 868 (868)

2002

April 21,0 22,4 928 (928)

Oktober 26,1 26,5 901 (901)

November 27,5 30,4 914 (914)

I alt for året 24,8 26,5 2.743 (2.743)

2003

April 25,3 26,5 937 (937)

2004

November 19,2 20,0 896 (896)

2005

Juni 14,8 15,0 907 (907)

September 19,8 21,3 940 (940)

I alt for året 17,3 18,2 1.847 (1.847)

2007

Oktober 12,6 14,7 912 (911)

November 10,2 11,1 912 (910)

I alt for året 11,4 12,9 1.824 (1.821)
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Udbudsfrekvens i procent

Undersøgelse Ikke-vægtet Vægtet 
Antal 

observationer 
2008

Februar 13,5 13,7 941 (940)

Marts 22,7 23,4 955 (953)

April 18,2 19,1 944 (943)

September 21,8 23,3 922 (922)

Oktober 21,0 21,7 944 (942)

I alt for året 19,4 20,3 4.706 (4.700)

2009

Februar 16,7 18,7 942 (939)

Marts 17,4 18,4 965 (964)

November/december 22,6 23,3 1.764 (1.764)

I alt for året 19,7 20,2 3.671 (3.667)

2010

November/december 24,5 25,8 1.378 (1.378)

2011

November/december 22,0 23,9 1.132 (1.132)

2012

November/december 19,7 22,0 1.010 (1.010)

2014

November/december 21,5 21,8 1.927 (1.927)

2016

November/december 20,1 21,1 1.618 (1.607)

Total 20,0 21,0 25.494 (25.470)

Noter: Det har ikke været muligt at tilknytte personvægt til samtlige respondenter. 
Antal observationer til beregning af vægtede frekvenser er angivet i parenteser.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

des vægte, rettes skævhederne i analyseudvalgene i høj grad op, 
således at analyseudvalgene kommer til at ligne befolkningen som 
helhed ift. de analyserede personkarakteristika. Der er imidlertid 
stadig få signifikante skævheder på udbudssiden, hvorfor der til 
trods for anvendelsen af personvægte stadig forekommer en min-
dre risiko for en fejlvurdering af omfanget af udbuddet af sort 
arbejde. På efterspørgselssiden forhindrer vægtene derimod sig-
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nifikante afvigelser mellem det vægtede analyseudvalgs og popu-
lationens fordelinger af samtlige personkarakteristika. Den sam-
lede konklusion må være, at resultaterne med rimelighed kan 
generaliseres til hele den danske befolkning.

Tabel A.4b. EFTERSPØRGSEL Vægtede vs. ikke-vægtede frekvenser, pct., 2010 
& 2014

Udbudsfrekvens i pct.

Undersøgelse Ikke-vægtet Vægtet 
Antal 

observationer 

2010

Februar 51,8 52,5 2.195 (2.195)

2014

November/december 41,6 40,2 1.898 (1.898)

Total 47,1 46,3 4.093 (4.093)

Noter: Antal observationer til beregning af vægtede frekvenser er angivet i parenteser.
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
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