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Arbejde, skat og familien – er der nogen sammenhæng?

D er er stort fokus på, om danskerne arbejder nok, 
	samtidig	med	at	stadig	flere	føler	sig	stressede.

Hvad	der	er	op	og	ned	i	dette	spørgsmål,	har	Rockwool	
Fondens	Forskningsenhed	set	på	i	en	række	analyser	af	
tilfredsheden	med	arbejdstiden,	sammenhængen	mel-
lem	arbejdstid	og	skat,	arbejdstid	og	børn,	hvor	meget	
omsorgen	overfor	børn	fylder,	og	hvorfor	ældre	stopper	
med	at	arbejde.

Marginalskat og arbejdstid – hvad man vinder 
på karrusellerne, taber man på gyngerne

”Der	er	ingen	tvivl	om,	at	der	er	behov	for,	at	der	arbej-
des	mere	i	fremtiden	for	at	opretholde	det	velfærdssam-
fund,	vi	kender	i	dag.	Det	tyder	bare	ikke	på,	at	der	er	
nogen	klar	sammenhæng	mellem	skattens	størrelse	og	
arbejdstidens	længde”,	siger	seniorforsker	Jens	Bonke	fra	
Rockwool	Fondens	Forskningsenhed.

Det	fremgår	af	en	undersøgelse,	hvor	det	er	den	faktiske	
arbejdstid,	der	indgår,	og	ikke	den	aftalte	eller	normale	
arbejdstid.	Hvor	der	er	en	sammenhæng	mellem	den	
normale	arbejdstid	–	den	tid	beskæftigede	angiver,	de	
arbejder	–	og	marginalskattens	størrelse,	er	dette	stort	
set	ikke	gældende,	når	det	er	den	arbejdstid,	der	angi-
ves,	når	man	udfylder	et	arbejdstidsregnskab.

Der	er	også	den	forskel,	at	mens	sammenhængen	mel-
lem	mænds	arbejdstid	og	marginalskatten	er	positiv	–	
lavere	skat,	mere	arbejde	–	er	den	negativ	for	kvinder	
–	lavere	skat,	mindre	arbejde	–	og	de	to	sammenhænge	
udligner	stort	set	hinanden.

Familien arbejder så meget, den ønsker …

Det	viser	sig,	at	ønskerne	til	ændret	arbejdstid	i	stort	
omfang	tilgodeses.	Dem,	der	ønsker	at	arbejde	mindre,	
gør	det	også	sidenhen,	og	tilsvarende	arbejder	mange	af	
dem,	der	vil	arbejde	mere,	det	også	efter	en	tid.	Uba-
lance	mellem	arbejdstidens	længde	og	ønskerne	til	den	
er	da	også	blevet	mindre	over	årene,	selvom	der	selv-
følgelig	altid	vil	være	nogle,	der	ønsker	at	ændre	deres	
arbejdstid.

Børn har ikke den store betydning for fædres 
arbejdstid

For	mænd	er	der	stort	set	ingen	virkning	på	arbejdsti-
den	af	at	have	børn	–	den	forbliver	den	samme	før,	un-
der	og	efter,	der	er	børn	i	hjemmet.	For	kvinder	falder	
arbejdstiden med omkring 1 time om dagen, mens der 
er	børn.	Sidenhen	er	mødrene	tilbage	med	en	arbejds-
tid,	der	svarer	til	den,	de	havde,	før	de	fik	børn.

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet betyder 
ikke meget for ægtefællers samvær – mindst, 
når manden forlader arbejdsmarkedet

Det	er	kun,	når	kvinden	trækker	sig	tilbage	fra	arbejds-
markedet,	at	hun	tilbringer	mere	tid	med	manden	end	
før,	mens	det	ikke	har	nogen	betydning,	når	det	er	ham,	
der	trækker	sig	tilbage.

Trækker	parterne	sig	tilbage	samtidig,	betyder	det	hel-
ler	ikke,	at	fritiden	tilbringes	mere	sammen,	men	det	
gør,	at	de	begge	har	meget	mere	fritid	hver	for	sig.

Børneomsorg i forskellige lande, børneomsorg 
og skilsmisse, osv. 

I	dette	nyhedsbrev	tages	også	andre	aspekter	af	fami-
liens	rolle	op,	herunder	hvor	store	forskelle,	der	er	i	
børneomsorgen	mellem	forskellige	familier	i	både	Dan-
mark,	England	og	Canada.	
Også	forældrenes	tid	brugt	
på	børnene	op	til	en	skils-
misse	belyses	nærmere.

Arbejdstid og familien

Arbejdstidsønsker/arbejdstid og 
skat/børn og skilsmisse/ 
pensionering og samvær

Af Jens Bonke

Rockwool	Fondens	
Forsknings	enhed, 
februar	2016.
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Kun lille ubalance i ønsket arbejdstid

N	æsten	al	den	tid,	der	bliver	lagt	på	det	danske	ar- 
	bejdsmarked,	har	et	omfang,	som	den	enkelte	er

	tilfreds	med.

Det	viser	en	ny	analyse	af	et	tidsstudium	bestående	af	
godt	6.000	vokseninterview	i	2008/2009.	Heraf	frem-
går	det,	at	knap	95	pct.	af	alle	de	timer,	der	arbejdes	
i	Danmark,	er	timer,	som	er	i	overensstemmelse	med	
ønskerne	til	arbejdstidens	længde.

Det	betyder,	at	den	danske	arbejdsstyrke	i	meget	høj	
grad	er	tilfreds	med	sin	arbejdstid.	Studiet	slår	altså	en	
pæl	igennem	de	forlydender,	der	ind	imellem	er	i	pres-
sen	om,	at	store	dele	af	arbejdsstyrken	synes,	de	arbej-
der	alt	for	meget.

Det	synes	de	ikke.	Langt	de	fleste	i	Danmark	er	tilfredse	
med	deres	arbejdstid.

I	studiet	har	de	deltagende	svaret	på,	om	de	var	tilfredse	
med	deres	arbejdstid.	I	runde	tal	svarer	tre	fjerdedele,	
at	de	er	tilfredse	med	den	arbejdstid,	de	har.	En	fjerde-
del	vil	gerne	se	ændringer	–	altså	enten	arbejde	mere	
eller	mindre.

Denne	fjerdedel	har	også	svaret	på,	hvor	mange	timer	
de	ville	ønske,	at	de	kunne	arbejde	mere	eller	mindre,	
og	svaret	er	omkring	8	timer	om	ugen.

Det	fremgår	af	figur	1,	at	der	er	tilfredshed	med	knap	
95	pct.	af	arbejdstiden,	så	det	er	de	sidste	fem	procent	
tid,	som	de	arbejdende	gerne	ville	have	været	foruden.

Dem,	der	gerne	ville	arbejde	mindre,	står	for	3,3	pct.	
af	ubalancen,	mens	dem,	der	gerne	vil	arbejde	mere,	
end	de	gør,	står	for	2,4	pct.	Der	er	altså	kun	en	mindre	
forskel	i,	hvor	stor	en	del	af	ubalancen,	de	hver	især	står	
for.

Vi indretter os

Den	store	tilfredshed	med	arbejdstiden	i	Danmark	hæn-
ger	sammen	med,	at	de	fleste	er	i	stand	til	at	indrette	sig	
efter	deres	behov.	Er	man	utilfreds,	så	reducerer	eller	
øger	man	antallet	af	arbejdstimer,	eller	–	alternativt	–	
man	bringer	sig	på	anden	vis	i	en	situation,	som	gør,	at	
tilfredsheden	stiger.

Det	viser	en	anden	del	af	samme	analyse.	Et	panel	
af	mennesker	på	763	beskæftigede	har	nemlig	–	med	
syv-otte	års	mellemrum	–	svaret	på	de	samme	spørgs-
mål:	Om	de	vil	foretrække	at	arbejde,	som	de	gør,	eller	
om	de	gerne	vil	have	ændringer?

Tilbage	i	2001	gav	19	pct.	af	de	spurgte	udtryk	for,	at	de	
gerne	ville	arbejde	mindre,	mens	7	pct.	gav	udtryk	for,	
at	de	gerne	ville	arbejde	mere.	Syv-otte	år	senere	–	i	lø-
bet	af	2008	og	2009	–	blev	de	samme	26	pct.	utilfredse	
mennesker	spurgt	igen,	om	de	nu	var	blevet	tilfredse?

Svaret	var,	viste	det	sig,	at	langt	de	fleste	havde	formået	
at	komme	i	en	situation,	som	gjorde	dem	mere	tilfredse	
end	tidligere.

Af	de	19	pct.,	der	oprindelig	mente,	at	de	burde	arbejde	
mindre,	havde	11,5	procentpoint	(svarende	til	seks	ud	af	
ti)	nu	en	arbejdstid,	som	de	betragtede	som	passende.

For	dem,	der	i	2001	gerne	ville	arbejde	mere,	var	resul-
tatet	det	samme,	dog	endnu	mere	udtalt:	Syv	ud	af	ti	
var	syv-otte	år	senere	tilfredse,	og	arbejdstiden	i	grup-
pen	var	øget	med	godt	otte	timer	om	ugen.

Figur 1: Tilfredse og utilfredse timer lagt på arbejde i Danmark. 
2008/09

Kilde:	Rockwool	Fondens	Forskningsenhed

Kun en meget lille andel af den samlede arbejdstid er forbundet 
med en utilfredshed over enten at arbejde for lidt eller for meget.
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Arbejdstimer, man gerne ville have været foruden
Arbejdstimer, man er tilfreds med

0

20

40

60

80

100

120
Procent



3

Gifte mænd med lavere marginalskat arbejder 
længere, gifte kvinder kortere

M	arginalskat	og	arbejdstid	hænger	forskelligt	sam- 
	men	for	gifte	mænd	og	kvinder.

For	mænd	er	sammenhængen,	at	10	pct.	mindre	margi-
nalskat	er	ensbetydende	med	36	minutters	længere gen-
nemsnitlig	arbejdstid	om	ugen.	For	kvinder	forholder	
det	sig	modsat:	En	mindre	marginalskat	er	ensbetyden-
de	med,	at	kvinder	i	gennemsnit	arbejder	88	minutter	
kortere	om	ugen,	jf.	tabel	1.

Eller	det	vil	sige:	Det	er	i	hvert	fald	den	arbejdstid,	hen-
holdsvis	mænd	og	kvinder	angiver	som	den	normale, og 
som	ofte	svarer	til	den,	der	er	aftalt	med	deres	arbejds-
giver.

Tabel 1: Minutter pr. uge ved 10 pct. lavere marginalskat

Gifte/samlevende 
 mænd

Gifte/samlevende 
 kvinder

Normal arbejdstid +36 -88

Faktisk arbejdstid (+26) (-12)

Mens lavere marginalskat hænger sammen med længere arbejds-
tid for mænd, forholder det sig modsat for kvinder. En parentes 
betyder, at tallet ikke er statistisk signifikant.

Billedet	er	nemlig	et	lidt	andet,	når	man	ser	på	sam-
menhængen	mellem	marginalskat	og	den	tid,	som	be-
folkningen	rent	faktisk	arbejder	–	kaldet	den	faktiske ar-
bejdstid.	Det	viser	en	analyse	af	data	fra	2008	og	2009,	
hvor	godt	6.000	danskere	udfyldte	et	detaljeret	skema	
over	deres	tidsforbrug	over	to	dage.

Mens	det	for	mænd	gør	sig	gældende,	at	lavere	skat	hæn-
ger	sammen	med	højere	normal	arbejdstid,	så	betyder	
det	ikke,	at	de	også	rent	faktisk	arbejder	lige	så	meget	
mere.	Den	faktiske	arbejdstid	er	nemlig	ved	10	pct.	
lavere	marginalskat	kun	26	minutter	længere	om	ugen.	
Forskellen	er	så	lille,	at	der	rent	statistisk	ikke	er	tale	om	
nogen	forskel.

For	kvinder	ses	det	samme	billede,	men	altså	med	mod-
sat	fortegn.	Mens	den	lavere	skat	hænger	sammen	med	

lavere	normal	arbejdstid,	så	forsvinder	sammenhængen,	
når	fokus	rettes	mod	den	faktiske	arbejdstid.	Den	fakti-
ske	arbejdstid	er	ved	10	pct.	lavere	marginalskat	kun	12	
minutter	lavere,	og	også	her	gælder	det,	at	det	ikke	er	
noget	statistisk	sikkert	tal.

Hvis	en	ændret	skat	kun	marginalt	flytter	på,	hvor	me-
get	vi	reelt	arbejder,	så	vil	den	potentielle	effekt	af	en	
skattereform	–	virkningen	på	arbejdsudbuddet	–	for-
mentlig	være	overvurderet.

Uddannelse

Det	viser	sig	ligeledes,	at	der	er	forskelle	på	kønnene,	
når	det	kommer	til	sammenhængen	mellem	skat,	ar-
bejdstid	og	uddannelse.

Det	er	således	alene	de	ikke-uddannede	mænd,	der	er	
drivende	for	sammenhængen	mellem	lavere	skat	og	læn-
gere	normal	arbejdstid.	For	disse	hænger	ti	pct.	lavere	
marginalskat	sammen	med	en	37	minutters	længere	
arbejdsuge,	jf.	tabel	2.

Anderledes	forholder	det	sig	for	kvinder.	Det	er	her	især	
kvinder	med	videregående	uddannelse,	der	har	lavere	
normal	arbejdstid	i	sammenhæng	med	en	lavere	margi-
nalskat,	nemlig	hele	102	minutter	om	ugen.

For	denne	gruppe	gælder	i	øvrigt,	at	også	den	faktiske	
arbejdstid	er	signifikant	kortere	ved	10	pct.	lavere	mar-
ginalskat,	nemlig	48	minutter	om	ugen.

Tabel 2: Minutter pr. uge ved 10 pct. lavere marginalskat

Mænd Kvinder
Normal 

arbejdstid
Faktisk 

arbejdstid
Normal 

arbejdstid
Faktisk 

arbejdstid

Ikke uddannet +37 +29 -47 (+30)

Videregående 
uddannelse

(+17) +31 -102 -48

Det er især ikke-uddannede mænd og kvinder med en videregåen-
de uddannelse, hvis arbejdstider svinger med marginalskatten.
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Børns alder uden betydning for fædres arbejdstid

F	 ædre	arbejder,	som	de	plejer,	uanset	om	de	har 
	 børn,	børnene	er	små,	store	eller	måske	endda	rejst

hjemmefra.

Det	viser	en	analyse	af	den	danske	befolknings	tidsfor-
brug,	som	bygger	på	data	fra	henholdsvis	2001	og	2009,	
og	som	har	fulgt	de	samme	forældre	over	perioden.

Ikke	overraskende	arbejder	mødrene	mindre,	når	de	
får	børn.	For	en	almindelig	dag	–	altså	et	gennemsnit	af	
alle	ugens	syv	dage	–	arbejder	en	mor	godt	en	time	min-
dre	i	gennemsnit.	Når	børnene	så	en	dag	flytter	hjem-
mefra,	bliver	arbejdstiden	igen	længere,	nemlig	med	
omkring	tre	kvarter	på	en	almindelig	dag.

Samme	mønster	ses	ikke	for	fædrene.	De	arbejder	stort	
set	lige	meget,	uanset	om	børnene	er	små,	store	eller	
flyttet	hjemmefra.

Små børn koster fritid

I	analysen	deles	de	voksnes	tid	op	i	fem	kategorier:	Bør-
neomsorg,	husholdningsarbejde,	betalt	arbejde,	fritid	og	
søvn.

En	række	personer	har	i	både	2001	og	2008	angivet,	
hvad	de	bruger	deres	tid	på.	Det	giver	mulighed	for	at	
følge	deres	tidsforbrug	hen	over	livsfaser.	Fx	hvad	der	

sker	med	de	voksnes	tid,	når	de	går	fra	at	være	uden	
børn	til	at	have	et	barn.	Og	bevægelsen	fra	småbørns-
familien	til	en	familie	med	større	børn	og	unge	(yngste	
over	6	år).	Og	endelig	fra	fasen	med	store	børn	til	livet	
efter	at	de	er	flyttet	hjemmefra.

Kvinder	med	børn	under	7	år	adskiller	sig	fra	dengang,	
de	var	uden	børn,	på	tre	tidskategorier,	jf.	tabel	3.

Tabel 3: Tidsforbrug i forskellige livsfaser – kvinder

 Fra uden barn 
til barn 

under 7 år

Fra barn 
under 7 år 

til barn mellem 
7 og 17 år

Fra barn 
på mellem 7 og 
17 år til ingen 
børn hjemme

Børneomsorg + ÷ ÷
Husholdnings- 
arbejde

… … …

Arbejde ÷ … +

Fritid ÷ + …

Søvn … … …

Anm:	Fra	barn	under	7	år	til	barn	mellem	7	og	17	år	øger	kvinderne	deres	
tid	på	arbejde	–	men	bevægelsen	er	i	denne	analyse	ikke	signifikant.

Et + og et ÷ betyder signifikant ændring af tidsforbrug i hen-
holdsvis op- og nedadgående retning. … betyder, at bevægelsen 
er for lille til at være signifikant.

Ikke	synderligt	overraskende	bruger	de	mere	tid	på	
børneomsorg	(godt	to	en	halv	time	hver	dag),	og	den	tid	
tages	i	lige	stort	omfang	fra	arbejde	og	fritid.	Tiden	til	
husholdningsarbejde	holder	samme	niveau	i	alle	livsfa-
ser,	nemlig	omkring	tre	til	tre	en	halv	time	dagligt.

Tabel 4: Tidsforbrug i forskellige livsfaser – mænd 

 Fra uden barn 
til barn 

under 7 år

Fra barn 
under 7 år 

til barn mellem 
7 og 17 år

Fra barn 
på mellem 7 og 
17 år til ingen 
børn hjemme

Børneomsorg + ÷ ÷
Husholdnings- 
arbejde

… … …

Arbejde … … …

Fritid ÷ … …

Søvn … … +

Som	nævnt,	skruer	kvinder	op	for	arbejdet,	når	de	ikke	
længere	har	hjemmeboende	børn,	mens	fritiden	allerede	
bliver	længere,	når	børnene	kommer	i	skolealderen.	Det	
betyder	så,	at	når	børnene	flytter	hjemmefra,	er	det	ikke	
kvinders	fritid,	der	bliver	længere,	men	derimod	deres	
arbejdstid.

Figur 2: Tid brugt på arbejde på en gennemsnitlig ugedag for 
mænd og kvinder

Kilde:	Rockwool	Fondens	Forskningsenhed

Kvinder med børn arbejder i kortere tid end kvinder, der ikke 
har børn. Mænds arbejdstid er mere konstant, uanset om de har 
børn eller ej.
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Udviklingen	i	tidsforbruget	for	mænd	har	lignende	træk,	
om	end	visse	niveauer	er	forskellige.	Også	mænd	bruger	
hen	over	livsfaserne	stort	set	samme	tid	på	hushold-
ningsarbejdet.	For	dem	er	niveauet	blot	lavere	end	for	
kvinderne,	nemlig	to	til	to	en	halv	time	dagligt.

Mænd,	der	har	et	barn	under	7	år,	adskiller	sig	med	
hensyn	til	tidsforbrug	fra	dengang,	de	var	uden	børn	

på	to	tidskategorier.	Også	de	bruger	mere	tid	på	børne-
omsorg,	og	tiden	tages	næsten	rent	fra	deres	fritidsakti-
viteter.

Mændene	sover	i	øvrigt	mindre	end	kvinderne	gennem	
alle	livsfaserne.	I	forhold	til	kvinderne	får	mændene	
omkring	en	halv	times	mindre	søvn	i	døgnet.	De	henter	
dog	lidt	ekstra	søvn,	når	børnene	flytter	hjemmefra.

I perioden fra april 2008 til maj 2009 gennemførte Rockwool Fondens Forskningsenhed den hidtil mest omfat-
tende undersøgelse af, hvad danskerne bruger deres tid på.

7.075 voksne (18-74-årige) og 1.326 hjemmeboende børn over seks år besvarede i perioden et spørgeskema og 
udfyldte døgnrytmeskemaer for to udvalgte dage – en hverdag og en weekenddag. Døgnrytmeskemaerne viser, 
hvad danskerne har lavet, fra de stod op om morgenen, til de gik i seng om aftenen.

Der er gennemført en lignende undersøgelse i 2001. Nogle personer har deltaget i begge undersøgelserne. Det 
giver særlige muligheder for at følge disse personers tidsanvendelse. Fx kan man undersøge, om de, der tidligere 
har sagt, at de ønsker at arbejde mindre, rent faktisk gør noget ved det. Eller om det bliver ved ønsket.

Om data

Skilsmisser under opsejling påvirker ikke tid til 
børneomsorg – men der er andre konsekvenser

B	ørn	af	forældre,	der	siden	bliver	skilt,	får	samme 
	mængde	omsorgstid	som	alle	andre	børn.

Det	viser	en	analyse,	som	baserer	sig	på	data	fra	1987,	
hvor	820	børnefamilier	har	registreret,	hvad	de	brugte	
tiden	til	på	både	en	hverdag	og	en	dag	i	weekenden.

Grunden	til,	at	analysen	baserer	sig	på	data,	som	snart	
er	30	år	gamle,	er	netop,	at	de	har	en	alder,	som	gør	det	
muligt	at	sammenholde	dem	med,	hvad	der	siden	skete	
for	de	voksne	og	børnene	i	de	deltagende	familier.

En	af	konklusionerne	er,	at	man	ikke	–	forud	for	en	skils-
misse	–	kan	registrere	nogen	form	for	omsorgssvigt,	målt	
på	den	tid	forældrene	bruger	sammen	med	deres	børn.

I	forhold	til	de	deltagende	familier	har	det	været	muligt	
at	dele	dem	op	i	tre	grupper:	Den	ene	er	gruppen,	der	
blev	skilt	kort	tid	efter	1987,	nemlig	inden	for	fire	år.	
Den	anden	gruppe	blev	skilt	inden	for	5-14	år,	og	den	
tredje	er	ikke	blevet	skilt.

For	disse	tre	grupper	gælder	det,	at	der	ikke	kan	regi-
streres	nogen	forskel	i	den	tid,	forældrene	bruger	på	
deres	børn,	hvad	enten	det	er	yngste	eller	næstyngste	
barn	i	familien,	det	drejer	sig	om.	Både	faren	og	moren	
har	i	årene	forud	for	skilsmissen	brugt	lige	så	meget	tid	
sammen	med	deres	børn	som	forældre,	der	siden	hen	
bliver	skilt.

Tabel 5: Skilsmissebørn som 27-årige, relativt til andre

Alder ved 
forældrenes 
skilsmisse

Videregående 
uddannelse Gift Samlevende Har børn

0-6 år — — — —

7-13 år – 10 pct. – 8 pct. +12 pct. —

14-17 år — — +16 pct. —

Dem, der var 7-13 år ved skilsmissen, har i mindre grad fået en 
videregående uddannelse.

Størst effekt i den tidlige skolealder

Det	har	også	været	muligt	at	følge	børnene	efter	skils-
misserne	med	henblik	på	at	undersøge,	hvordan	det	går	
dem	som	voksne.

Fire	forhold	er	målt	for	disse	nu	voksne,	tidligere	skils-
missebørn,	nemlig	om	de	som	27-årige	har	fået	taget	en	
videregående	uddannelse,	om	de	er	blevet	gift,	har	en	
samlever,	og	om	de	har	fået	børn,	jf.	tabel	5.

Det	viser	sig,	at	de,	der	var	0-6-årige,	da	mor	og	far	blev	
skilt,	som	voksne	ligner	andre.	De	adskiller	sig	hverken	
på	den	ene	eller	anden	parameter.

Anderledes	forholder	det	sig	med	dem,	der	var	7-13	år	
ved	skilsmissen.	De	har	i	mindre	grad	end	andre	fået	en	



6

videregående	uddannelse,	er	i	mindre	grad	gift	og	er	i	
højere	grad	samlevende.	Det	sidste	–	større	andel	samle-
vende	–	er	ligeledes	gældende	for	dem,	der	ved	forældre-
nes	skilsmisse	var	14-17	år.

Det	er	derimod	ikke	nogen	sammenhæng	mellem	foræl-
drenes	skilsmisse,	mens	man	var	mindreårig	eller	skole-
barn,	og	det	at	få	børn	i	en	tidlig	alder.

Det	kan	på	baggrund	af	disse	tal	ikke	konkluderes,	at	det	
er	selve	skilsmissen,	som	har	ført	til	disse	resultater	for	
de	nu	voksne	børn.	Man	må	formode,	at	nogle	af	foræl-
drene	blev	skilt,	fordi	der	på	forskellig	vis	var	mistrivsel	
i	forholdet.	Denne	mistrivsel	kan	lige	så	godt	som	selve	
skilsmissen	have	betydning	for,	hvordan	det	siden	går	
børnene.

Ulighed børn imellem er markant undervurderet

F	 orskellene	i	børns	opvækstvilkår	er	markant	større 
	 end	hidtil	antaget.	Det	viser	sig,	når	man	vælger

mere	nøjagtige	mål	end	det	almindelige	–	ulighed	i	
forældrenes	indkomst.	De	mere	nøjagtige	mål	er	tid	og	
penge	brugt	direkte	på	børnene.

Disse	mål	er	brugt	i	en	analyse,	som	Rockwool	Fondens	
Forskningsenhed	har	lavet,	og	som	for	den	danske	dels	
vedkommende	bygger	på	to	kilder:	Dels	godt	2.700	per-
soners registrering af deres tidsforbrug to dage i 2001, 
dels	et	samtidigt	survey	af	omkring	1.000	husholdnin-
gers	forbrug.

Med	det	normale	mål,	altså	ulighed	i	forældrenes	ind-
komst,	er	ulighed	mellem	børnefamilier	i	Danmark	
moderat.	Danmark	er	et	af	de	økonomisk	set	mest	lige	
samfund,	og	det	gælder	også	børnefamilier.

Lighed,	eller	mangel	på	samme,	måles	med	den	såkald-
te	gini-koefficient,	der	ligger	et	eller	andet	sted	mellem	
nul	og	én.	Den	ville	være	nul,	hvis	alle	tjente	det	sam-
me,	og	én,	hvis	ét	menneske	tjente	alt,	og	resten	ingen-
ting.

I	Danmark	er	gini-koefficienten	for	børnefamilierne	
0,20, jf.	tabel	6,	mens	den	er	0,28	i	Storbritannien	og	
0,24	i	Canada.	Det	betyder,	at	danske	børnefamilier	er	
de	økonomisk	mest	lige.

Den	økonomiske	lighed	i	danske	børnefamilier	ser	imid-
lertid	anderledes	ud,	hvis	man	i	stedet	måler	på,	hvor	
mange	penge	der	i	husholdninger	går	direkte	til	børne-
nes	forbrug	–	det	kan	man	kun	gøre	for	Danmark.	I	for-
hold	til	dette	mål	er	gini-koefficienten	på	0,44,	hvilket	
er	en	markant	større	ulighed.

Stor ulighed i tidsforbrug

Samme	tendens	ses,	hvis	man	i	stedet	måler	på	den	tid,	
forældrene	bruger	på	deres	børn.	Tid	brugt	på	et	barn	
skal	i	denne	sammenhæng	forstås	bredt,	idet	alle	mulige	

Tabel 6: Grad af ulighed mellem børn i henholdsvis Danmark, 
Storbritannien og Canada – gini-koefficient 

Danmark Storbritannien Canada

Indkomst i børnefamilier – 
almindeligt mål

0,20 0,28 0,24

Penge brugt på børn 0,44 — —

Tid brugt af faren 0,47 0,60 0,62

Tid brugt af moren 0,43 0,48 0,48

Kilde:	Rockwool	Fondens	Forskningsenhed

Jo tættere et tal er på ét, desto mere ulige er et gode fordelt. Hvis 
tallet er nul, får alle præcis samme mængde.

aktiviteter	tæller	med.	Det	gælder	fx	at	tale	sammen,	
hjælpe	med	lektier,	at	lege,	transportere,	følge,	putte,	
påklæde	og	vaske.

I	forhold	til	dette	er	gini-koefficienten	for	fædre	0,47,	
imens	den	for	mødre	er	0,43.	Igen	en	betydelig	grad	af	
ulighed.

Uligheden	på	dette	punkt	er	dog	større	især	for	mænd	i	
både	Storbritannien	og	Canada,	som	der	er	sammenlig-
net	med	i	analysen.

I	de	lande	er	gini-koefficienten	for	fædrenes	brug	af	tid	
sammen	med	børnene	på	henholdsvis	0,60	og	0,62.	Så	
store	koefficienter	fås	kun,	hvis	nogle	fædre	glimrer	ved	
et	næsten	totalt	fravær	i	deres	børns	liv.

De	to	ulighedsmål	–	penge	og	tid	brugt	på	børn	–	teg-
ner	til	sammen	et	billede	af,	at	uligheden	i	fordeling	af	
børneomsorg	undervurderes,	når	man	alene	fokuserer	
på	familiens	indkomst.
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Ældre par får ikke mere tid sammen af, at han 
trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet

M	 odne	kvinder	skal	næppe	forvente	mere	tid	med 
	 deres	ægtefælle,	den	dag	han	beslutter	at	træk-

ke	sig	tilbage	fra	arbejdsmarkedet.	Nok	giver	stop	for	
arbejde	mere	tid,	herunder	fritid.	Men	den	ekstra	fritid	
bruger	han	på	sig	selv	og	altså	ikke	sammen	med	hende.

Det	viser	en	ny	analyse	fra	Rockwool	Fondens	Forsk-
ningsenhed,	som	bygger	på	svar	fra	par	i	alderen	55-74	
år.	I	alt	1.166	par	har	deltaget	i	undersøgelsen,	der	er	
fra	2008	og	2009,	og	der	indgår	både	pensionerede	og	
ikke-pensionerede	mænd	og	kvinder.

Mænd,	der	lader	sig	pensionere	eller	som	går	på	efter-
løn,	får	i	gennemsnit	halvanden	times	ekstra	fritid	efter	
tilbagetrækningen,	jf.	tabel	7.	Men	det	giver	altså	ikke	
ekstra	fritid	sammen	med	partneren.

Helt	anderledes	forholder	det	sig,	når	kvinder	trækker	
sig	tilbage.	De	formår	at	knibe	mere	fritid	ud	af	deres	
dage	–	hele	2,9	ekstra	timer	i	gennemsnit	–	og	bruger	
oveni	1,7	timer	sammen	med	partneren.

Det	kan	måske	umiddelbart	overraske,	at	tilbagetræk-
ning	fra	arbejdsmarkedet	kun	giver	nogle	få	ekstra	
daglige	timers	fritid.	Forklaringen	er,	at	mange	ting	ikke	
regnes	med	i	begrebet	fritid.

Fritid	er	den	tid,	man	har,	når	man	har	overstået	alt	an-
det	–	fx	at	arbejde,	at	pendle,	at	gøre	rent	og	lave	mad,	
at	sove	og	de	aktiviteter,	der	falder	ind	under	begrebet	
personlig	pleje.

Fritid	kan	derudover	opgøres	på	forskellig	vis.	Den	mest	
snævre	definition	–	kaldet	A	–	er	tid	brugt	på	socia-
le	aktiviteter.	B-definitionen	er	det	samme	som	A	plus	
alle	mulige	andre	aktiviteter,	såsom	at	læse,	se	tv,	bruge	

computer	eller	dyrke	sport.	Den	tredje	–	kaldet	C	–	
adskiller	sig	fra	B	ved	også	at	omfatte	måltider.	Det	er	
denne	tredje	definition,	der	her	er	brugt	i	ovenstående	
sammenligning	mellem	mænd	og	kvinder.

Samtidig tilbagetrækning – ikke mere tid sam-
men

Det	diskuteres	ofte,	hvad	der	driver	mennesker	til	at	
trække	sig	tilbage	fra	arbejdsmarkedet.	Måske	gider	de	
ikke	arbejde	mere.	Måske	kan	de	ikke.	Måske	gør	de	
det,	når	økonomien	er	på	plads.	Eller	måske	gør	de	det	
for	at	kunne	bruge	mere	tid	sammen	med	deres	partner.

Det	sidste	–	mere	tid	med	partnere	–	høres	ofte	som	
begrundelse	for,	at	han	og	hun	trækker	sig	tilbage	fra	
arbejdsmarkedet	mere	eller	mindre	samtidigt.	Hvis	det	
argument	var	holdbart,	ville	man	måske	forvente	at	
kunne	se	et	resultat	i	det	virkelige	liv.	Et	resultat	i	ret-
ning	af,	at	par,	der	trækker	sig	tilbage	nogenlunde	sam-
tidig,	rent	faktisk	bruger	mere	tid	sammen	end	andre.	
Men	sådan	er	det	ikke,	jf.	tabel	8.

Af	tabel	8	fremgår,	hvor	meget	fritid	han	og	hun	bruger	
sammen	–	delt	op	efter	A,	B	og	C	som	bekrevet	ovenfor.	
Den	øverste	række	viser	det	fælles	tidsforbrug	for	par,	
som	har	trukket	sig	tilbage	nogenlunde	samtidig.	Den	
nederste	derimod	viser	det	samme	for	par,	hvor	der	har	
været	tidsmæssig	afstand	imellem,	hvornår	han	og	hun	
har	trukket	sig	tilbage.

De	forskelle,	der	ses	i	tidsforbruget,	er	så	små,	at	tallene	
–	og	dermed	den	fælles	fritid	–	stort	set	er	den	samme,	
uanset	om	man	har	trukket	sig	tilbage	samtidigt	eller	ej.

Tabel 7: Brug af ekstra fritid ved pensionering – ham og hende

Ekstra 
individuel fritid …

… heraf ekstra tid brugt 
sammen med partneren

Han trækker sig tilbage
1,5 time til ham, 
hvilket er 25 pct. ekstra

—

Hun trækker sig tilbage 2,9 timer til hende, 
hvilket er 50 pct. ekstra

1,7 timer, 
hvilket er 48 pct. ekstra

Note:	Tabellen	tager	udgangspunkt	i	den	bredeste	definition	af	fritid	–	so-
ciale	aktiviteter	som	fx,	at	læse,	se	tv,	bruge	computer,	dyrke	sport	og	spise.
Kilde:	Rockwool	Fondens	Forskningsenhed

Mens han bruger den ekstra fritid ved tilbagetrækning på sig 
selv, så bruger hun en stor del af sin ekstra tid sammen med 
partneren.

Tabel 8: Fritid brugt sammen på en gennemsnitsdag

Fælles fritid A Fælles fritid B Fælles fritid C

Samtidig tilbagetrækning 1,0 time 4,3 timer 5,2 timer

Ikke-samtidig tilbage-
trækning

0,8 time 4,2 timer 4,9 timer

Note:	Den	gennemsnitlige	tid	efter	tilbagetrækning	er	her	3	år	for	både	
kvinder	og	mænd.	Kilde:	Rockwool	Fondens	Forskningsenhed

Fritiden brugt sammen med partneren er reelt den samme, uan-
set om man har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet samtidig 
eller ej. De forskelle, der ses, er så små, at de kan være udtryk 
for tilfældigheder.
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