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Sort arbejde er på retur i Tyskland
Omfanget af sort arbejde i Tyskland er 
mindre i forhold til tidligere.

Det viser resultaterne fra Rockwool 
Fondens Forskningsenhed, som via 14 in-
terviewundersøgelser i samarbejde med 
professor og økonomisk vismand Lars P. 
Feld fra Albert-Ludwigs-Universitetet i 
Freiburg har undersøgt det sorte arbejde i 
Tyskland fra 2001 til 2008.

I 2008 svarede det antal timer, der blev 
arbejdet sort, til 2,3 pct. af de timer, der 
blev arbejdet i den formelle økonomi. I 
2001 var den tilsvarende andel 4,1 pct. 

Tendensen i retning af mindre sort ar-
bejde er dog ikke udtryk for, at der er fær-
re tyskere, som arbejder sort. Andelen lig-
ger stabilt på omkring ti pct. gennem hele 
perioden.

”Det er omkring hver tiende tysker, der 
arbejder sort. Sådan har det været, lige 
siden vi begyndte at måle omfanget om-
kring årtusindskiftet. Når det sorte arbejde 
alligevel udgør en vigende del af økono-
mien, er det fordi, at de, der arbejder sort, 
gør det færre og færre timer,” siger Lars 
P. Feld.

Det gennemsnitlige tidsforbrug blandt 
de sortarbejdende er faldet med godt tre ti-
mer – fra otte til fem timer om ugen. 

Truslen om at blive opdaget
At omfanget af det sorte arbejde tilsyne-
ladende er på retur kan hænge sammen 
med den indsats, der bliver gjort for at be-
grænse det sorte arbejde.

Som det fremgår af dette nyhedsbrev, 
er det nemlig især den del af befolknin-
gen, som mener, at der er en lille risiko for 
at blive afsløret, der arbejder sort. De er 
dobbelt så aktive på det sorte arbejdsmar-
ked i forhold til de borgere, som mener, at 
risikoen er stor.

Dette kan dog dække over andre for-
skelle end blot vurdering af risikoen, men 
også når man kontrollerer for køn, alder, Indhold> Side 2

stilling osv., er sandsynligheden for, at en 
person svarer ja til at have arbejdet sort, 
mindre, hvis vedkommende mener, at ri-
sikoen er stor eller meget stor. Det gælder 
både for mænd og kvinder.

Denne undersøgelse belyser i øvrigt en 
række forskellige aspekter af det sorte ar-
bejde – fx spørgsmål om løn, særlige bran-
cher, og om hvilke grupper på arbejdsmar-
kedet, der især arbejder sort.

”Vi har også undersøgt, hvor de mest 
sortarbejdende bor, og det viser sig, at det 
sorte arbejde er relativt mest udbredt i de 
nye forbundslande i øst. I 2008 sagde 16 
pct. i øst ja til sort arbejde, mod 8 pct. i 
vest,” siger Lars P. Feld.

FIGUR 1

Sort arbejde i forhold til BNP 

Note: Figuren viser antallet af arbejdstimer i den sorte sektor i Tyskland i pct. af antal arbejdstimer i den for-
melle økonomi. Den rette linje viser tendensen baseret på de enkelte års undersøgelser i 2001 og igen i 2004-08.

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Der bliver lavet mindre og mindre sort arbejde i Tyskland. I 2008 svarede de 

sorte timer til 2,3 pct. af de timer, der bliver arbejdet i den formelle økonomi. 

I 2001 var den tilsvarende andel 4,1 pct.
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Indhold

Det sorte arbejde udgør en mindre del af den samlede økonomi

Det sorte arbejde har det seneste årti udgjort en vigende andel af den samlede tyske 
økonomi. I 2008 svarede det antal timer, der blev arbejdet sort, til 2,3 pct. af det 
arbejde, der blev lagt i den formelle økonomi. Tilbage i 2001 var der tale om 4,1 pct.   Side 3

Hver tiende arbejder sort

Andelen af befolkningen, der arbejder sort, har stort set været konstant siden 2001. 
Hver tiende tysker udfører sort arbejde i løbet af et år. Aldersfordelingen er dog 
meget skæv – især unge arbejder sort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Side 5

Tyskerne bruger mindre tid på sort arbejde

De sortarbejdende tyskere har forkortet deres sorte arbejdsuge de senere år. Især 
kvinderne arbejder sort færre timer end tidligere. De sortarbejdende kvinders ar-
bejdsuge var i 2001 på knap 8 timer – den var i 2008 faldet til ca. 3,5 timer  . . . . . . .  Side 7

Stort set ingen stigning i sort timeløn

Betalingen for at få udført sort arbejde har siden årtusindskiftet været forholdsvis 
konstant. I 2001 lå gennemsnitslønnen på 10 euro, mens den i 2008 var 11 euro. I 
samme periode var der en inflation på 14 pct.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Side 8

Mere sort arbejde i øst end i vest

Der bliver arbejdet mere sort i de delstater, som tidligere udgjorde Østtyskland, i 
forhold til resten af landet. I 2008 havde hele 16 pct. af de voksne indbyggere i øst 
arbejdet sort, mens det tilsvarende var gældende for 8 pct. i vest  . . . . . . . . . . . . . . .  Side 9

Hvad påvirker sandsynligheden for at arbejde sort?

Unge, ugifte, faglærte mænd har større sandsynlighed for at arbejde sort end ældre, 
gifte kvinder med funktionærstatus. Via en såkaldt regressionsanalyse undersøges 
tendensen til sort arbejde, når der renses for diverse socio-økonomiske faktorer  . . . .  Side 11 

Hver sjette arbejdstime i byggesektoren er sort

I byggesektoren udgjorde de sorte timer 17 pct. af den samlede aktivitet i 2006-
2008. Andre sektorer, hvor det sorte arbejde fylder meget, er landbrug, havear-
bejde, transport og hotel og restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

Risikoen for at blive opdaget betyder noget

De tyskere, der mener, at der kun er lille risiko for, at sort arbejde bliver afsløret af 
myndighederne, er også dem, der har størst tendens til rent faktisk at arbejde sort. 
18 pct. af dem, der anser risikoen for lille, arbejder sort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13

Skatteprocenten spiller en mindre rolle

Der er ikke nogen klar sammenhæng mellem tyskeres oplevede marginalskat og 
deres villighed til at arbejde sort. Umiddelbart skulle man tro, at de, der har en høj 
skat, også er mere villige til at arbejde sort. Men sådan forholder det sig ikke  . . . . . . side 14

Befolkningens holdning: Sort arbejde er ikke det værste, man kan fortage sig

Rent moralsk finder tyskerne det mere forkasteligt, at nogle tager toget uden en 
billet, end det er, at de arbejder sort. Flertallet finder også, at sort arbejde er mere 
acceptabelt end at snyde i skat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15
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Det sorte arbejde udgør en mindre del 
af den samlede økonomi 

Sort arbejde fylder mindre i den tyske øko-
nomi end tidligere. Det viser Rockwool 
Fondens Forskningsenheds undersøgelser 
af det sorte arbejde.

Forskningsenheden har i perioden 
2001 til 2008 gennemført 14 interviewun-
dersøgelser med det formål at belyse det 
sorte arbejdes omfang i Tyskland. 

Hver undersøgelse omfatter interview 
med knap 1.100 personer i alderen 18-74 
år, som udgør et repræsentativt udsnit af 
befolkningen. De interviewede garanteres, 
at deres svar om, hvorvidt og hvor meget 
de arbejder sort, bliver behandlet ano-
nymt.

Resultaterne viser, at der i Tyskland er 
en tendens til, at sort arbejde udgør en vi-
gende andel af den samlede økonomi: 

I 2008 svarede det antal timer, der blev 
arbejdet sort, til 2,3 pct. af de timer, der 
blev arbejdet i den formelle økonomi. Det 
er færre timer og en mindre andel end i 
begyndelsen af perioden. Fire år tidligere, 
i 2004, var den tilsvarende andel 3,1 pct., 
og tilbage i 2001 var der tale om 4,1 pct. 
Andelen svinger dog fra år til år, så et fald 
bliver fulgt af en stigning, men ikke helt 
til niveauet før.

600.000 færre fuldtidsstillinger
Også når man omregner de sorte timer til 
fuldtidsstillinger, er der sket et fald. I 2001 
svarede de sorte timer til lidt over 1,6 mil-
lioner stillinger. Det tal faldt i 2008 til ca. 
en million stillinger – altså et fald på godt 
600.000.

Trods faldet er der dog stadig tale om 
en betydelig mængde arbejdskraft, der 
lægges, uden at der betales den skat og de 
sociale bidrag, der skulle. 

Hvis man forestiller sig, at blot en tred-
jedel i stedet havde været beskattet arbej-
de, ville det i alt svare til ca. 350.000 eks-
tra stillinger i 2008.

Indsats mod skattesnyd
Faldet i det sorte arbejde er sket i en peri-
ode, hvor Forbundsdagen har gennemført 
skatte- og arbejdsmarkedsreformer for at 
øge beskæftigelsen og nedbringe incita-
mentet til at snyde i skat.

FIGUR 2

Sort arbejde i forhold til BNP

Note: Figuren viser antallet af arbejdstimer i den sorte sektor i Tyskland i pct. af antal arbejdstimer i den for-
melle økonomi. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Omfanget af sort arbejde svinger fra år til år, men tendensen går i retning af, 

at der bliver mindre af det i Tyskland. I 2008 svarede de sorte timer til 2,3 pct. 

af de timer, der bliver arbejdet i den formelle økonomi. I 2001 var den tilsva-

rende andel 4,1 pct. Om det også er en langsigtet tendens, det må tiden vise.

FIGUR 3

Sort arbejde omregnet til fuldtidsstillinger 

Note: Det ugentlige timetal, der arbejdes sort, pr. tysker i alderen 18-74 år er i denne beregning omregnet til 
fuldtidsstillinger pr. år. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Når man omregner antallet af sorte timer til fuldtidsstillinger, svarer det sor-

te arbejde til en million stillinger i 2008. 
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Skattereformen fra 2000 reducerede 
skatten på arbejdsindkomst ved gradvist 
at sænke marginalskatten og hæve per-
sonfradraget fra 2001 til 2005. Og med ar-
bejdsmarkedsreformen i 2003 blev ordnin-
gen med de lempeligt beskattede såkaldte 
Mini-Job ændret for at gøre den mere at-
traktiv for arbejdstagere og arbejdsgivere. 

Den faldende tendens i det sorte arbej-
des omfang kan altså være et tegn på, at 
disse initiativer har virket. 

Andre forhold, som kan have påvirket 
omfanget, er mere kontrol og flere kam-
pagner mod sort arbejde, som også er gen-
nemført efter årtusindskiftet. Det kan både 
have påvirket det reelle omfang af det sor-
te arbejde og have en betydning i forhold 
til befolkningens villighed til at svare ær-
ligt på spørgsmål om, hvorvidt de arbej-
der sort.

En eventuel effekt af momsforhøjelsen 
fra 16 til 19 pct. pr. 1. januar 2007 må for-
modes at have trukket i den modsatte ret-
ning.

Påvirket af konjunkturerne
Forklaringen på det sorte arbejdes omfang 
kan måske også findes i udviklingen i den 
formelle økonomi. Det kan nemlig være, 
at en øget aktivitet der modsvares af et til-
svarende fald i den uformelle del.

Udviklingen inden for bygge- og an-
lægssektoren tyder på, at der kan være 
denne sammenhæng. Frem til 2008 skete 
der en bedring af den formelle økonomi, 
samtidig med at der skete et fald i det sorte 
arbejde i byggesektoren. Det kunne tyde 
på, at der er en vekselvirkning mellem de 
to økonomier.

Udviklingen i det sorte arbejde inden 
for byggesektoren er særlig interessant, 
fordi denne sektor fylder mest på det sorte 
arbejdsmarked. En hovedårsag til, at det 
samlede omfang af sort arbejde er falden-
de, kan altså være, at der er sket et fald i 
byggesektoren.

Den undersøgte periode er dog for kort 
til, at man kan slutte, at der er denne sam-
menhæng generelt.

Hvad er sort arbejde?
Sort arbejde er her defineret som 
produktive – og i sig selv lovlige – 
økonomiske aktiviteter, der burde 
indberettes og beskattes, men som 
ikke bliver det, fordi køber og sæl-
ger er enige om ikke at fortælle 
myndighederne om dem. 

Sort arbejde defineres altså som en 
specifik delmængde af den sam-
lede skyggeøkonomi, hvor begge 
parter er bevidste om – og har en 
økonomisk fordel af – at holde 
skattevæsenet og andre relevante 
myndigheder udenfor. De deler så 
at sige sparet skat og moms mv. 
i porten. Det almindelige skatte-
snyd, hvor kun den ene part ken-
der til unddragelsen, indgår ikke. 
Det samme gælder illegale aktivi-
teter som salg af narkotika og ruf-
feri.

Selvom termen sort arbejde bru-
ges, omfatter definitionen både 
egentligt arbejde, fx når bilme-
kanikeren ordner en karburator 
uden regning, og handler, som når 
landmanden sælger en gris i stald-
døren uden regning. Det vil sige, 
at sort arbejde bruges som fælles-
betegnelse for sorte aktiviteter. 

Betalingen kan enten foregå kon-
tant, som i eksemplerne ovenfor, 
eller ved en byttehandel, som når 
blikkenslageren klarer malerens 
sanitet i badeværelset, mod at ma-
leren maler blikkenslagerens stue. 
Med andre ord er nogle vennetje-
nester af et vist omfang også om-
fattet af begrebet.
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Hver tiende arbejder sort

Til trods for at det samlede omfang falder, 
er der lige så mange tyskere som tidligere, 
der tjener penge ved at arbejde sort.

I 2008 svarede ti pct. i aldersgruppen 
fra 18 til 74 år ja til, at de havde arbejdet 
sort i løbet af de sidste 12 måneder. 

Denne andel – altså at hver tiende ar-
bejder sort – er stort set den samme i alle 
interviewundersøgelser, som Rockwool 
Fondens Forskningsenhed har gennemført 
siden 2001. 

Den eneste undtagelse er 2006, hvor 
undersøgelsen viste en markant mindre 
andel, nemlig 6 pct. Allerede i 2007 var 
andelen dog steget til ti pct. igen, og resul-
taterne fra 2006 skal i det hele taget fortol-
kes med forsigtighed.

Når man ser på udviklingen samlet set 
fra 2001 til 2008, er der altså ikke noget, 
som tyder på, at der er færre tyskere, som 
arbejder sort.

Dobbelt så mange mænd
Samme status quo ses, når man fokuse-
rer på kønnene hver for sig og i relation 
til hinanden: Omtrent dobbelt så stor en 
andel mænd som kvinder er aktive på det 
sorte arbejdsmarked.

I 2008 svarede 13 pct. af mændene ja 
til, at de havde arbejdet sort inden for de 
sidste 12 måneder, mod 7 pct. af kvinder-
ne. Denne fordeling mellem kønnene har 
mere eller mindre været den samme i alle 
undersøgelser siden 2001.

I gennemsnit siger 6 pct. af kvinder-
ne i løbet af perioden, at de arbejder sort, 
mens det gælder 13 til 14 pct. af mændene.

Yngre er mest aktive
Måske er det ikke overraskende, at det er 
blandt de yngre aldersgrupper, at man fin-
der flest sortarbejdende. Det gælder især 
blandt unge under 30 år.

Som det fremgår af tabel 1, svarede 19 
pct. af de 20-29-årige i 2008 ja til have ar-
bejdet sort. Det er næsten dobbelt så man-
ge som gennemsnittet for alle aldersgrup-
per mellem 18 og 74 år.

De 40-59-årige ligger lige på eller under 
gennemsnittet på ti pct., mens den ældre 
del af befolkningen ligger lavere endnu.

Billedet har været forholdsvist stabilt 
siden 2001 bortset fra de 30-39-årige, der 

ser ud til at ligge noget lavere i 2008 end 
syv år tidligere.

Potentialet for sort arbejde – hver 
fjerde vil gerne
At yngre er mere aktive end ældre, og 
mænd er mere aktive end kvinder på det 
sorte arbejdsmarked, er ikke alene et 
spørgsmål om holdninger. Det kan også 
hænge sammen med de muligheder, som 
de forskellige befolkningsgrupper har for 
at arbejde sort. 

 Rockwool Fondens Forskningsenhed 
har spurgt de borgere, som ikke selv har 
arbejdet sort, om de ville gøre det, hvis 
de fik chancen. Resultaterne fremgår af ta-
bel 2.

Blandt alle tyskere mellem 18 og 74 år 
er det således ti pct., der både vil og fak-
tisk har arbejdet sort inden for de sidste 
12 måneder, men til de ti pct. kan man 
lægge ca. 15 pct., der ganske vist ikke har, 
men gerne vil. Potentialet for sort arbejde 
er altså på omkring en fjerdedel af befolk-
ningen i den arbejdsdygtige alder.

TABEL 1

Andel der svarer ja til at have arbejdet sort i løbet af de sidste   

12 måneder

Har arbejdet sort

2001 2004 2005 2006 2007 2008

Procent

Mænd 15 13 14  8 16 13

Kvinder  6  5  9  4  4  7

18-19 år 17 24 14  8 10 18

20-29 år 19 13 21 10 14 19

30-39 år 13 12 13  8 13  8

40-49 år 10 10  9  5 11  9

50-59 år  7  5  9  6  9  8

60-69 år  6  3  8  3  4  6

70-74 år  1  3  3  1  2  4

Total 18-74 år 10  9 11 6 10 10

Note: 18-74-årige. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

En ud af ti arbejder sort. Billedet er stort set det samme i hele perioden fra 

2001 til 2008.
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Der er forskel på kønnene, men hos 
kvinderne er der flere blandt dem, der 
ikke har arbejdet sort, der er positivt ind-
stillet over for tanken om at gøre det, end 
blandt mænd, der ikke har arbejdet sort. 
Ser man på potentialet, svinder forskelle-
ne mellem kønnene derfor ind. Potentialet 
er kun omkring en tredjedel større blandt 
mænd end blandt kvinder. 

Tilsvarende svinder forskellene mel-
lem aldersgrupperne ind, hvis alle havde 
samme muligheder. I den situation vil-
le det ikke være nogle få procent af de 
70-74-årige, der arbejdede sort, men om-
kring hver tiende. Og i stedet for fem pct. 
af de 60-69-årige ville det snarere være 
hver femte. Forskellene mellem alders-
grupperne ville altså være markant min-
dre.

Når befolkningen både svarer på, om 
de har arbejdet sort, og om de gerne ville, 
indsnævres forskellene mellem mænd og 
kvinder og mellem aldersgrupperne mar-
kant.

Forskel på faggrupper
Ser man på andelen af sortarbejdende i de 
forskellige stillingsgrupper i Tyskland, be-
finder de ufaglærte, funktionærer og pen-
sionister sig omkring eller under lands-
gennemsnittet i perioden fra 2001 til 2008.

Funktionærgruppens deltagelse ser dog 
ud til at være svagt stigende fra 7 pct. i 
2001 til 10 pct. i 2008, mens de ufaglær-
te og pensionisterne ligger stabilt på hen-
holdsvis 7-8 pct. og 3-4 pct., når man ser 
bort fra 2005. 

At deltagelsen er lavere blandt pensi-
onisterne er forventeligt, når man tager i 
betragtning, at andelen af sortarbejdende 
som nævnt falder med alderen.

I den høje ende i forhold til sort ar-
bejde ligger faglærte, selvstændige og ar-
bejdsløse. Her er der flere, som arbejder 
sort, i forhold til gennemsnittet.

Blandt faglærte og arbejdsløse er der 
dog sket et fald fra 2001 til 2008. I 2001 
tilkendegav 21 pct. af de arbejdsløse, at de 
havde arbejdet sort, mens det var 12 pct. 
i 2008. Tilsvarende er deltagelsen blandt 
faglærte faldet fra 19 pct. til 12 pct. i sam-
me periode.

Højst ligger personer under uddannelse 
med andele på mellem 15 og 27 pct., hvis 
vi ser bort fra den lave frekvens i 2006.

TABEL 2

”Potentialet” for sort arbejde:  Andel der svarer ja til at have arbejdet 

sort i løbet af de sidste 12 måneder, eller som gerne ville arbejde sort, 

hvis de fik muligheden

Har arbejdet sort eller vil gerne

2001 2004 2005 2006 2007 2008

Procent

Mænd 31 29 31 24 32 28

Kvinder 21 20 26 17 21 22

18-19 år 47 55 44 41 32 34

20-29 år 40 34 42 28 37 40

30-39 år 29 32 32 25 32 26

40-49 år 26 23 29 19 28 23

50-59 år 23 21 27 21 22 22

60-69 år 17 12 20 13 18 19

70-74 år  8 14 14  8  8 14

Total 18-74 år 26 24 29 20 26 25

Note: Tyskland, 18-74-årige. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Når befolkningen både svarer på, om de har arbejdet sort, og om de gerne 

ville, indsnævres forskellene mellem mænd og kvinder og mellem aldersgrup-

perne markant.

TABEL 3

Andel der svarer ja til at have arbejdet sort i løbet af de sidste   

12 måneder

Har arbejdet sort

2001 2004 2005 2006 2007 2008

Procent

Selvstændige og medhjælpende 
ægtefæller

12  2 10 13 19 13

Funktionærer  7  9 10  4 10 10

Faglærte 19 17 14  8 17 12

Ufaglærte  8  9 14  7  8  7

Arbejdsløse 21 17 19 10 15 12

Pensionister  4  4  6  3  3  4

Under uddannelse (lærlinge, 
universitetsstuderende etc.)

27 15 15  7 15 23

Andre (fx hjemmearbejdende 
husmødre og værnepligtige)

 9  6 11  5  6 10

Total 18-74 år 10  9 11  6 10 10

Note: Tyskland, 18-74-årige. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Faglærte, personer under uddannelse, arbejdsløse og selvstændige arbejder 

mere sort end gennemsnittet, mens det forholder sig omvendt for ufaglærte, 

funktionærer og pensionister.
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Forskel på uddannelser

Ser man på uddannelser, er billedet i de 
fleste målinger fra 2001 til 2008, at respon-
denter med en længerevarende uddannel-
se eller ingen erhvervskompetencegivende 
uddannelse ligger under landsgennem-
snittet. Det hænger formentligt sammen 
med, at disse grupper har mindre at byde 
på inden for de områder, hvor der typisk 
bliver arbejdet sort.

Omkring – eller over – gennemsnit-
tet ligger til gengæld respondenter med 
en handels- eller håndværksuddannelse 
(herunder lærlinge) og studerende, hvil-
ket blandt andet hænger sammen med, at 
håndværksmæssig kunnen er efterspurgt 
som sort arbejde, og at de studerende har 
alderen til at arbejde sort.

Tyskerne bruger mindre tid på sort arbejde

Gennem de senere år har tyskerne skåret 
markant ned på den tid, de bruger på sort 
arbejde.

Fra 2001 til 2008 er det gennemsnitli-
ge tidsforbrug på sort arbejde blandt dem, 
der arbejder sort, faldet med godt tre timer 
– fra otte til fem timer om ugen. Det svarer 
til, at den sorte arbejdsuge i gennemsnit er 
forkortet med godt en tredjedel.

I samme periode har antallet af tyske-
re, der arbejder sort, stort set været kon-
stant. At det samlede omfang af sort ar-
bejde falder i Tyskland, skyldes altså ikke, 
at der er færre, som arbejder sort, men at 
de, der arbejder sort, typisk gør det i færre 
timer end tidligere.

Største fald blandt kvinderne
Arbejdstiden er faldet mest blandt landets 
kvinder. Som det fremgår af tabel 4, har 
de mere end halveret deres ugentlige ar-
bejdstid fra knap 8 timer i 2001 til ca. 3,5 
timer i 2008. Mens mændenes arbejdstid 
er faldet mere moderat med omkring en 
fjerdedel fra ca. 8,5 timer til ca. 6 timer.

Når en mand først går i gang med det 
sorte arbejde, så gør han det altså typisk i 
væsentlig længere tid end hans kvindelige 
medborgere.

Forskellene mellem kønnene forstær-
kes af, at omtrent dobbelt så stor en andel 
mænd som kvinder arbejder sort. Blandt 
mændene er der altså flere, som arbejder 
sort, og de arbejder mere. Samlet set udfø-
rer mændene dermed langt flere arbejdsti-
mer på det sorte arbejdsmarked end kvin-
derne.

TABEL 4

Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug på sort arbejde blandt 

sortarbejdende mænd og kvinder 

2001 2004 2005 2006 2007 2008

Timer : Minutter pr. uge

Mænd   8 : 27   7 : 52   8 : 14   6 : 19   6 : 33   6 : 10

Kvinder   7 : 51   6 : 46   4 : 28   6 : 34   5 : 23   3 : 38

I alt   8 : 14   7 : 30   6 : 40   6 : 25   6 : 16   5 : 06

Note: Gennemsnit for 18-74-årige der har svaret ja til at have arbejdet sort i løbet af de sidste 12 måneder. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

De sortarbejdende tyskere har forkortet deres gennemsnitlige sorte arbejdsuge 

fra otte timer i 2001 til fem timer i 2008. 

De 30-39-årige arbejder flest timer
Det er ikke entydigt sådan, at unge arbej-
der lang tid og ældre kort tid, når de ar-
bejder sort. Derimod er det gruppen mel-
lem 30 og 39 år, der har den længste sorte 
arbejdsuge på næsten 8,5 timer, når man 
ser på perioden 2001 til 2008 som helhed. 

De 18-29-årige og de 40-59-årige, der 
arbejder sort, gør det i gennemsnit mel-
lem 6,5 og knap 7 timer om ugen, mens de 
60-74-årige ligger en time lavere.

Hvis man ser bort fra et enkelt år med 
et særlig højt gennemsnit, bliver afstan-
den mellem de 30-39-årige og de øvrige 
desuden snævret noget ind, så alt i alt er 
der altså ikke så stor forskel på de forskel-
lige aldersgrupper med hensyn til, hvor 
længe man arbejder sort, når man vel at 
mærke først er kommet i gang.
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Arbejdsløse topper listen

Når man ser på forskellige grupper på 
arbejdsmarkedet, ligger de arbejdsløse 
højest. De arbejdsløse, der arbejder sort, 
gør det i gennemsnit næsten ni timer om 
ugen. De efterfølges af personer under ud-
dannelse samt faglærte og ufaglærte, der 
alle ligger på omkring seks en halv til syv 
timer ugentligt.

Færrest timer blandt de sortarbej-
dende bruger pensionister og funktio-
nærer med henholdsvis fem en halv og 
fire ugentlige timer. Funktionærerne lig-
ger konsekvent under gennemsnittet i 
hele perioden fra 2001 til 2008, mens 
pensionisterne i både 2001 og 2004 hav-
de et relativt højt tidsforbrug på næsten 
ni timer – hvorefter det faldt markant. 

Stort set ingen stigning i sort timeløn
Betalingen for at få udført sort arbejde 
har været forholdsvis konstant gennem 
de knap ti år, undersøgelserne dækker, 
bedømt ud fra en gennemsnitsløn på 10 
euro i timen i 2001 og 2004 og 11 euro i 
2008. I samme periode har der har været 
en inflation på omkring 14 pct. målt på 
forbrugerpriserne

I de mellemliggende år 2005-07 var 
gennemsnitsbetalingen for sort arbejde 
dog oppe på 12-13 euro i timen, så var 
man stoppet der, ville man have fået et an-
det billede.

Billedet genfindes, når man ser på løn-
nen for mænd og kvinder hver for sig. 

Hvor der i 2001 var en ret stor forskel i 
mændenes favør, blev lønforskellen siden 
formindsket. I perioden 2004 til 2007 steg 
kvindernes løn nemlig betragteligt, og 
i 2007 var deres løn ligefrem højere end 
mændenes.

I 2008 er mændenes løn dog igen høje-
re end kvindernes, og den relative forskel 
mellem mænd og kvinder er som i 2001. 
En gennemsnitsløn for kvinder på 16 euro 

TABEL 5

Timeløn for sort arbejde

Har arbejdet sort

20011) 2004 2005 2006 2007 2008

Euro

Mænd 11 11 15 12 12 12

Kvinder   8   9 10 11 16   9

18-29 år   9   9 14 10 12   9

30-39 år 11 12 14 13 (13) (10)

40-49 år 13 10 12 (14) (17) 13

50-59 år 10 (11) 14 (11) (13) (13)

60-74 år   9 ( 9) 12 (11) ( 9) (13)

Total 18-74 år 10 10 13 12 13 11

Note: Gennemsnit for 18-74-årige der har svaret ja til at have arbejdet sort i løbet af de sidste 12 måneder. Tal i 
parentes bygger på færre end 20 observationer. 1) Beløb angivet i DM i 2001 er omregnet til euro til kurs 1,95583. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Timelønnen for at udføre sort arbejde var 10 euro i 2001 og 11 euro i 2008. I 

samme periode har der været en inflation på omkring 14 pct. 

FIGUR 4

Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug på sort arbejde blandt 

sortarbejdende fordelt på stilling 

Note: Gennemsnit for 2001 og 2004-08 for 18-74-årige der har svaret ja til at have arbejdet sort i løbet af de 
sidste 12 måneder.

 KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED

Pensionister og funktionærer arbejder mindst sort, mens de arbejdsløse topper 

den sorte arbejdsstatistik, når man ser på timetallet blandt dem, der faktisk 

arbejder sort.
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i 2007, hvor stikprøven desuden var rela-
tivt lille, og 15 euro for mænd i 2005 skal 
nok betragtes som et udslag af tilfældig-
heder.

Ser man på alder, er den overordnede 
tendens, at de yngste og de ældste tjener 
mindst. At de ældste i nogle af årene tje-
ner lige så meget som de midaldrende kan 
igen skyldes, at tallene er usikre, fordi der 
i sagens natur er relativt få svar fra de æld-
ste.

Forskel på faglærte og ufaglærte
Der er forskel på, hvad man får for sit sor-
te arbejde afhængigt af, om man er faglært 
eller ufaglært.

Generelt ligger timeprisen over gen-
nemsnittet for sort arbejde udført af selv-
stændigt erhvervsdrivende, funktionærer 
og faglærte.

Ufaglærte, arbejdsløse og pensionister 
ligger derimod under gennemsnittet. 

For personer under uddannelse er ti-
mebetalingen mere varierende over perio-
den – skiftevis over og under gennemsnit-
tet. Det kan skyldes, at denne gruppe både 
omfatter fx håndværksuddannelser og vi-
deregående uddannelser og dermed både  
aktuelle kvalifikationer, der kan kaste en 
relativt høj løn af sig på det sorte arbejds-
marked, og det modsatte. Personer, der er i 
gang med en videregående uddannelse, vil 
nok sjældent arbejde sort med noget, der 
har med deres arbejde som færdiguddan-
nede at gøre, mens lærlinge sagtens kan.

Aflønning i gentjenester
Betalingen for sort arbejde falder ofte ikke 

i kontanter, men derimod i en form for 
gentjeneste eller anden modydelse af øko-
nomisk værdi. Det kan fx være en meka-
niker, som reparerer en murers bil mod til 
gengæld at få pudset garagen.

Faktisk ser det ud til, at det sorte ar-
bejde oftere bliver betalt i gentjenester end 
i kontanter. I 2008 skete 40 pct. af beta-
lingen udelukkende i form af gentjene-
ster mod kun 23 pct., som udelukkende 
fik kontanter. Herudover svarede 37 pct., 
at de både havde modtaget gentjenester og 
kontanter som betaling.

Dette billede går igen for hele perioden 
fra 2001 til 2008. I årene 2004 til 2007 ud-
gjorde gentjenester endda omkring halv-
delen af betalingerne. 

TABEL 6

Betalingen for sort arbejde

Har arbejdet sort

2001 2004 2005 2006 2007 2008

Procent

Kontant betaling 25 24 15 18 23 23

Modydelse (gentjeneste/ting) 37 55 54 54 47 40

Både kontant betaling og 
modydelse

38 21 30 28 30 37

Sum 100 100 100 100 100 100

Note: Gennemsnit for 18-74-årige der har svaret ja til at have arbejdet sort i løbet af de sidste 12 måneder. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Gentjenester er den hyppigste betalingsform for sort arbejde. I perioden fra 

2004 til 2006 fik over halvdelen af de sortarbejdende alene betaling i form af 

modydelser.

Mere sort arbejde i øst end i vest
Der bliver arbejdet mere sort i de nye for-
bundslande i øst end i de gamle i det tidli-
gere Vesttyskland, og det ser ud til, at for-
skellene mellem de to dele af landet øges.

I øst sagde 16 pct. ja til at have arbej-
det sort i 2008, mod 8 pct. i vest. Syv år 
tidligere – i 2001 – var der stort set ikke 
forskel på de to områder.

Forskellen er især øget i de senere år, 
hvor tendensen er gået i retning af mere 
sort arbejde i øst og mindre i vest.

Det er især mændene og de unge, som 
trækker gennemsnittet op i øst.

I 2008 er det 22 pct. af mændene i øst, 
der arbejder sort. Omkring hver femte 
mand i øst arbejder altså sort. Det er væ-
sentligt flere end i vest, hvor mændene lig-
ger på 10 pct. 

Tilsvarende er der markant forskel på 
de unge i øst og vest. Hvor omkring hver 
fjerde af de unge mellem 18 og 29 år ar-
bejder sort i øst, er det kun omkring hver 
sjette i vest. Andelen ligger på 28 pct. i øst 
i 2008 og 16 pct. i vest.

Denne forskel mellem jævnaldrende i 
øst og vest gælder for alle aldersgrupper. 
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gende tendens til sort arbejde blandt funk-
tionærer i Tyskland.

Også blandt faglærte er der flere sort-
arbejdende i øst end i vest. I denne stil-
lingskategori er det sorte arbejde generelt 
vigende i Tyskland. Noget kunne tyde på, 
at årsagen til denne udvikling skal søges 
i vest. I 2008 arbejdede 10 pct. af de fag-
lærte i vest sort. Året før sagde 18 pct. ja til 
det samme, men denne andel har dog også 
svinget i årene før.

Tilsvarende svarer væsentligt flere 
ufaglærte i øst end i vest ja til, at de ar-
bejder sort. Og hvor niveauet er vigende i 
vest, har det været forholdsvist konstant i 
øst. I 2008 var der 19 pct. sortarbejdende 
ufaglærte i øst mod kun 3 pct. i vest.

Til gengæld har niveauet blandt ar-
bejdsløse generelt været lidt lavere i øst 
end i vest, når man ser på perioden fra 
2001 til 2008 som helhed.

Med hensyn til lønnen for det sorte ar-
bejde har den i hele perioden fra 2001 til 
2008 været højere i vest end i øst. I vest 
har den i gennemsnit ligget på 13 euro i 
timen, mens den har været 9 euro i øst. 

Men arbejder man faktisk mere sort 
i øst?
Når man ser på andelen, der arbejder sort, 
er der ikke tvivl om, at niveauet er højere 
i øst end i vest. Mændene arbejder mere 
sort, kvinderne arbejder mere sort, de 
unge arbejder mere sort og så videre.

Men hvis det ikke er de samme typer 
mennesker, som sammenlignes, er det må-
ske alligevel forkert at konkludere, at per-
soner bosat i de delstater, der tidligere ud-
gjorde Østtyskland, er mere villige til at 
arbejde sort end deres landsmænd mod 
vest.

Problemet kan opstå, hvis flere fakto-
rer spiller ind samtidigt. Hvis der fx er fle-
re højtuddannede mænd i vest end i øst, 
kan uddannelsesniveauet måske alene for-
klare forskellen mellem mændenes sorte 
arbejde i vest og øst.

På samme måde kan økonomiske, so-
ciale og beskæftigelsesmæssige forskelle 
mellem øst og vest forklare, at relativt flere 
arbejder sort i øst end i vest.

Kontrollerer man for dette i en såkaldt 
multipel regressionsanalyse, viser det sig 
dog, at disse faktorer ikke alene forklarer 
forskellene.

For sammenlignelige grupper består 

FIGUR 5

Andel af befolkningen i hhv. nye (Øst) og gamle (Vest) forbundslande  

der har arbejdet sort 

Note: 18-74-årige. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Der er en større andel af befolkningen, som arbejder sort i øst end i vest, og 

forskellen mellem nye og gamle forbundslande ser ud til at vokse.

TABEL 7

Har arbejdet sort inden for de sidste 12 måneder. I procent

  Øst Vest

Mænd 22 10

Kvinder 9 6

18-29 år 28 16

30-39 år 30 4

40-49 år 11 9

50-59 år 9 8

60-74 år 6 5

I alt 16 8

Note: 18-74-årige, 2008. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Det er stort set ligegyldigt, om man spørger ung eller gammel, mand eller 

kvinde: Flere arbejder sort i øst end i vest. 

Næsten alle stillingskategorier

Forskellene mellem øst og vest går igen, 
når man sammenligner stillingskategorier.

Eksempelvis angiver 17 pct. af funktio-
nærerne i øst, at de arbejder sort i 2008, 
mod 9 pct. i vest. Tidligere var forskellen 
mindre. Stigningen i øst er derfor stærkt 
medvirkende til, at der generelt er en sti-
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Er man mand, ung, ugift og faglært, er der 
større sandsynlighed for, at man som tys-
ker arbejder sort, end hvis man er kvinde, 
ældre, gift og funktionær.

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
har analyseret, hvilke faktorer der påvir-
ker sandsynligheden for, at en borger ar-
bejder sort.

Ved at bruge en såkaldt regressionsana-
lyse kan man undersøge, om der er bag-
vedliggende faktorer, der spiller ind, når 
tallene eksempelvis viser, at flere mænd 
end kvinder arbejder sort. De andre fak-
torer kan være, at de to køn har forskel-
lige udgangspunkter. At mændene fx har 
gennemført andre uddannelser end kvin-
derne. Det kan altså vise sig, at det, der 
tilsyneladende er en forskel på mænd og 
kvinder, i virkeligheden skyldes deres ud-
dannelsesbaggrund.

Med regressionsanalysen kan man også 
undersøge, om forskelle mellem fx mænd 
og kvinder består, når tallene renses for 
andre socio-økonomiske faktorer.

I analysen er det blevet undersøgt, om 
sandsynligheden for at arbejde sort vari-
erer med følgende variable: Køn, alder, ci-
vilstand, om man har børn, stilling, ud-
dannelse, nettoindkomst, antal måneder i 
arbejdsløshed, om man bor i øst eller vest, 
ejerforhold til bolig og året for interviewet.

Når man kontrollerer for disse varia-
ble, viser tallene, at det fortsat er meget 
sikkert, at det at være mand øger sandsyn-
ligheden for at arbejde sort.

Tilsvarende øger det sandsynligheden 
for at arbejde sort betydeligt, hvis man er 
under 30 år. Mens det mindsker sandsyn-
ligheden at være over 60.

Ægtefæller
Det har også betydning, om man er gift 
eller ej. Har man en ægtefælle, mindsker 

Hvad påvirker sandsynligheden for at arbejde sort?
det nemlig sandsynligheden for, at man 
arbejder sort.

Modsat øger det sandsynligheden for at 
arbejde sort, hvis man er faglært i mod-
sætning til funktionær. 

Til gengæld ser det ikke ud til, at fakto-
rer som indkomst, varigheden af arbejds-
løshed og hvorvidt man har en ejerbolig, 
øger eller mindsker sandsynligheden for 
at arbejde sort.

Andre variable
Udover socio-økonomiske variable kan 
der også være andre forhold, som påvirker 
sandsynligheden for at arbejde sort.

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
har undersøgt tre faktorer, der kan påvirke 
en persons beslutning om at arbejde sort, 
nemlig: Oplevelsen af risiko for at blive 
opdaget og straffet for det, marginalskat 
og den sociale accept af sort arbejde og 
andre normer. 

Selv når man kontrollerer for disse 
forhold, kan man med sikkerhed sige, at 
mænd har en højere sandsynlighed for at 
arbejde sort end kvinder.

Derimod kan man ikke med samme 
sikkerhed sige, at alder, ægteskab og stil-
ling påvirker sandsynligheden. I hvert fald 
ikke når man ser på befolkningen under 
et.

Kigger man på de to køn hver for sig, 
er det dog fortsat sådan, at det øger sand-
synligheden for, at en mand arbejder sort, 
hvis han er yngre, og det mindsker sand-
synligheden, hvis han er ældre og bor i et 
af de gamle forbundslande. 

For kvindernes vedkommende øger det 
sandsynligheden, hvis hun er midaldren-
de, og det mindsker sandsynligheden, hvis 
hun er gift.

forskellene for mændenes vedkommende. 
Det øger simpelthen sandsynligheden for 
at arbejde sort, hvis man bor i øst i mod-
sætning til i vest.

For kvindernes vedkommende forhol-
der det sig dog anderledes. Kontrollerer 

man for ovennævnte faktorer, er der den 
samme sandsynlighed for at arbejde sort i 
øst og vest. Hvis befolkningssammensæt-
ningen i øst og vest var den samme, vil-
le kvinderne i de to områder altså arbejde 
lige meget sort.
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Der er en betydelig aktivitet i byggesekto-
ren, som ikke bliver opgivet til skattevæse-
net eller andre relevante myndigheder.

De sorte timer i denne sektor havde et 
omfang svarende til næsten 21 pct. af de ti-
mer, der officielt blev arbejdet, og udgjorde 
dermed 17 pct. af samtlige timer i byggeri-
et i 2006-08. Cirka hver sjette arbejdstime 
er altså sort.

Byggesektoren er den sektor, hvor det 
sorte arbejde er mest udbredt i Tyskland.

Andre sektorer, hvor det sorte arbejde 
fylder meget, er landbrug mv. inkl. havear-
bejde, transport og hotel og restauration. I 
disse sektorer har det sorte arbejde et om-
fang svarende til henholdsvis 12,9, 6,3 og 
4,3 pct. af det antal timer, der officielt bli-
ver arbejdet. 

I de øvrige sektorer fylder det sorte ar-
bejde mindre og mindst inden for fremstil-
lingsvirksomhed.

Byggesektoren fylder også mest
Også når man kigger på det sorte arbejdes 
fordeling på tværs af sektorer, fylder bygge 
og anlæg mest. Over en tredjedel af alle 
sorte timer foregik i denne sektor i 2006-
08.

Derefter kommer personlige tjeneste-
ydelser (fx klipning), transport (fx flyt-
ning), handel og reparation (fx mekaniker-
arbejde) og landbrug mv. (herunder have-
arbejde) med ca. ti pct. af timerne. Hotel 
og restauration (fx servering), og hvad vi 
her kalder økonomiske tjenesteydelser (fx 
it-arbejde), fylder ca. 5 pct., og fremstil-
lingsvirksomhed (fx skrædderarbejde) ca. 
1 pct.

Sort arbejde handler altså ikke så me-
get om produktion af varer til videresalg, 
men mere om arbejds- og tjenesteydelser. 
Eksempelvis består meget sort arbejde in-
den for handel og reparation af reparation 
af biler og cykler mv., mens salg kun ud-
gør en mindre del.

Mere i dårlige tider?
Det er nærliggende at tro, at omfanget af 
det sorte arbejde påvirkes af udviklingen 
i den generelle samfundsøkonomi. Inden 
for bygge og anlæg kunne det se ud til, at 
der netop er denne sammenhæng. Altså, 
at faldende aktivitet i den formelle øko-

FIGUR 6

Sorte timer i procent af officielle arbejdstimer, 2006-08

Note: Figuren viser antallet af sorte timer i procent af registrerede timer i den formelle del af økonomien i ud-
valgte sektorer. Gennemsnit af årene 2006-08. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Bygge og anlæg er den sektor i Tyskland, hvor det sorte arbejde er mest 

udbredt. I 2006-08 udgjorde de sorte timer godt en sjettedel af alle timer i 

sektoren.

Hver sjette arbejdstime i byggesektoren er sort 

FIGUR 7

Samtlige sorte timer fordelt på sektorer, 2006-08 

Note: Figuren viser antallet af sorte timer i fordelt på ni sektorer. Søjlerne summer til 100. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Det sorte arbejde i bygge og anlæg fylder godt og vel en tredjedel af alle sorte 

timer i Tyskland.
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nomi medfører øget aktivitet i den sorte 
økonomi. 

Omfanget af sort arbejde i denne sektor 
steg nemlig betydeligt fra 2001 til 2004-05 
samtidig med, at der skete en forværring i 
den formelle økonomi. 

Dette underbygges af, at omfanget af 

Der er en sammenhæng mellem oplevel-
sen af risiko for at blive afsløret i måne-
skinsarbejde, og om en tysker rent faktisk 
arbejder sort eller ej.

Hvis man mener, at risikoen for, at det 
sorte arbejde bliver afsløret, er lille, er 
sandsynligheden for, at man arbejder sort, 
større, end hvis man tror, at der en stor 
risiko. 

Blandt borgere, som mener, at der er en 
stor eller meget stor risiko for at blive op-
daget, arbejder 6-7 pct. i gennemsnit sort, 
i undersøgelserne fra 2001 til 2008 under 
et.

 Blandt de borgere, som vurderer, at ri-
sikoen er lille, er der væsentligt flere, der 
arbejder sort, nemlig 11 pct. Og blandt 
borgere, som anser risikoen for meget lil-
le, arbejder 18 pct. sort.

Denne sammenhæng mellem oplevel-
sen af risikoen og andelen, som arbejder 
sort, gælder også, når man undersøger, om 
resultaterne er påvirket af andre forhold.

Det forholder sig eksempelvis sådan, at 
mænd generelt mener, at der er en min-
dre risiko for at blive opdaget end kvin-
der. Dette forhold kan betyde, at det ikke 
er risikoen for at blive opdaget, som reelt 
påvirker det sorte arbejde, men mere om 
personen er mand eller kvinde.

Men selv når man kontrollerer for køn, 
alder, stilling mv., kan det konkluderes – 
med statistisk sikkerhed – at det mindsker 
sandsynligheden for, at en person svarer 
ja til at have arbejdet sort, hvis personen 
mener, at risikoen for at blive opdaget er 
stor eller meget stor. Det gælder både for 
mænd og kvinder.

Har øget kontrol en effekt?
Idet risikoen for at blive opdaget ser ud til 
at have en betydning, er det nærliggende 

Risikoen for at blive opdaget betyder noget

at tro, at en øget kontrolindsats mod sort 
arbejde har en effekt.

På baggrund af resultaterne i de tidlige-
re artikler virker andelen af befolkningen, 
der arbejder sort, dog mere eller mindre 
upåvirket af den øgede indsats, selv om de 
interviewedes svar tyder på, at den er ble-
vet bemærket.

Til gengæld kunne det fald i de sortar-
bejdendes gennemsnitlige tidsforbrug på 
det, som svarene også giver, måske anty-
de, at man enten er blevet mere forsigtig 
og afstår fra noget sort arbejde eller har 
ændret holdning til, hvor grænsen går.

Fordeler man befolkningen mellem 

det sorte arbejde inden for bygge og anlæg 
efterfølgende er faldet fra 2004-05 til 2006-
08 samtidig med, at der skete en bedring i 
den formelle økonomi.

Men igen: Perioden er for kort til, at 
man kan slutte, at det forholder sig sådan 
generelt.

FIGUR 8

Andel af befolkningen, som arbejder sort, alt efter hvor stor risiko man 

tror, der er for at blive opdaget 

Note: Andel af befolkningen mellem 18 og 74 år, der angiver, at de har arbejdet sort inden for de seneste 12 
måneder, fordelt på befolkningsgrupper med forskellige vurderinger af risikoen for at blive opdaget. Gennem-
snit for undersøgelser gennemført 2001-08. *I denne gruppe indgår også respondenter, som ikke har svaret 
på spørgsmålet. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Jo mindre risiko man ser ved at arbejde sort, desto mere arbejder man sort.
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dem, som mener, at der er en stor risiko 
for at blive opdaget, og dem som mener, at 
risikoen er lille, er der en lille overvægt i 
den sidste gruppe.

I 2008 svarede 37 pct., at de anså ri-
sikoen for meget stor eller temmelig stor, 
mens 51 pct. mente, at den var temmelig 
lille eller meget lille. 12 pct. svarede ”ved 
ikke” eller svarede ikke.

Det er altså omkring halvdelen af be-
folkningen, som mener, at risikoen for at 
blive opdaget er temmelig lille eller meget 
lille. 

Betyder straffen noget?
Rockwool Fondens Forskningsenhed har 
også undersøgt, om straffen har betydning 
i forhold til befolkningens adfærd på det 
sorte arbejdsmarked. 

Resultaterne viser dog ikke en sikker 
sammenhæng mellem den formodede straf 
– om det enten er efterbetaling af skat, 
bøde eller fængsel – og tilbøjeligheden til 
at arbejde sort. Det ser ud til, at det mere 
er risikoen, man som borger forholder sig 
til, end det er straffens størrelse.

I den forbindelse er det interessant, at 
en stor del af befolkningen faktisk tror, at 
det er straffrit at arbejde sort. Eksempelvis 
mente hver tredje i 2008, at straffen for 
at arbejde sort for 2.500 euro er lig nul, 
selvom skatteunddragelse i dette omfang 
kan udløse bødestraf. Hver tiende mener 
endda, at det er straffrit at undlade at selv-
angive en indtægt på 10.000 euro.

Skatteprocenten spiller en mindre rolle

FIGUR 9

Sammenhæng mellem sort arbejde og den selvopfattede marginalskat

Note:. Figuren viser den andel af befolkningen mellem 18 og 74 år, der angiver, at de har arbejdet sort inden for 
de seneste 12 måneder. Marginalskat består af indkomstskat og sociale bidrag. Gennemsnit for perioden 2004-08. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Der ikke er nogen klar tendens til, at personer, som efter deres egen opfattelse 

betaler en høj marginalskat, arbejder mere sort end personer, som mener, at 

de har en lav marginalskat.

Modsat hvad man måske kunne forvente, 
er der ikke en klar sammenhæng mellem 
det sorte arbejde og en persons skattepro-
cent.

En høj marginalskat burde ellers alt 
andet lige være et incitament til at arbej-
de sort – idet skattebesparelsen og dermed 
den økonomiske gevinst er større. Men 
når man deler befolkningen op i forhold 
til den marginalskat, som de selv mener, 
de betaler, så viser der sig ikke nogen klar 
tendens til, at borgere med høj marginal-
skat arbejder mere sort, end dem der har 
en lav marginalskat.

De interviewede blev spurgt, hvor me-
get de cirka ville have tilbage af en ekstra 
indkomst på 100 euro om måneden efter at 
have betalt skat og sociale bidrag.

Generelt ligger andelen af befolknin-
gen, som arbejder sort, stabilt mellem 9 
og 12 pct., ligegyldigt om den selvopfat-
tede marginalskat er høj eller lav.

Kun gruppen, som ifølge dem selv be-
taler den næsthøjeste marginalskat på 80-
89 pct., stikker ud fra mængden Det vil 
sige dem, der mener, de ville have mel-
lem 11-20 euro tilbage efter skat og sociale 
bidrag, hvis de tjener 100 euro ekstra. I 
denne gruppe arbejder 15 pct. sort. Dette 
kunne understøtte teorien om, at margi-
nalskatten har en betydning.

Teorien svækkes dog af, at den befolk-
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ningsgruppe, som angiver, at de betaler 
den højeste marginalskat, samtidig har 
den næstlaveste frekvens for at udføre sort 
arbejde. Den eneste gruppe, som har en 
lavere frekvens, er svarpersonerne i ved-
ikke/uoplyst-kategorien.

Der er altså ikke en klar tendens til, at 
en høj marginalskat øger sandsynligheden 
for at arbejde sort. Og de to grupper med 

den højeste marginalskat svarer stik mod-
sat hinanden.

I en analyse svarende til dem, der har 
været henvist til andre steder i nyhedsbre-
vet, hvor man samtidig lader en række an-
dre relevante faktorer indgå, har marginal-
skat da heller ikke nogen statistisk sikker 
indflydelse på sandsynligheden for at have 
arbejdet sort.

Det er mere accepteret i befolkningen, at 
en person arbejder sort, end at vedkom-
mende tager toget eller bussen uden billet.

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
har undersøgt tyskernes accept af sort ar-
bejde set i forhold til andre lovovertrædel-
ser og regelbrud.

Resultaterne fra 2008 viser, at hver 
tredje er helt afvisende, når de bliver 
spurgt om deres generelle holdning til sort 
arbejde.

Det vil sige, at de på en skala fra 1 til 
10 over, hvor acceptabel de synes en hand-
ling er, svarer 1, og dermed udtrykker, at 
de – altid og i enhver situation – er helt 
afvisende over for sort arbejde. I modsæt-
ning til hvis de svarede 10, som udtrykker 
fuld accept i enhver situation.

På samme skala ligger den gennem-
snitlige holdning til sort arbejde på 3,8. 
Jo tættere på 1, jo mere skeptisk er man.

Til trods for at mange er kritiske over 
for sort arbejde, er holdningen til denne 
lovovertrædelse mere liberal end til at køre 
med tog eller bus uden at betale. Det er 
hver anden i befolkningen helt afvisen-
de over for. Scoren er i dette tilfælde 2,5 
i gennemsnit, hvilket altså er noget tæt-
tere på 1.

Sort arbejde er også mere accepteret 
end skattesnyd i al almindelighed. Hver 
anden i befolkningen er helt afvisende 
over for, at man generelt snyder i skat.

Den handling, som flest finder helt 
uacceptabel, er socialt bedrageri. Tre ud af 
fire mener, at denne handling er helt uac-
ceptabel, og scoren er helt nede på 1,6 i 
gennemsnit. Altså tæt på 1, som er lig med 
ingen accept overhovedet.

Befolkningens holdning: 
Sort arbejde er ikke det værste, man kan foretage sig

Mænd og kvinder

Ser man på holdningen til sort arbejde hos 
mænd og kvinder, er det generelle billede i 
Rockwool Fondens Forskningsenheds un-
dersøgelser fra 2001 til 2008, at mændene 
har en mere liberal holdning til sort ar-
bejde end kvinderne.

I undersøgelsen for 2008 er der dog 
ikke forskel på de to køn, når de bliver 
spurgt om deres generelle holdning til sort 
arbejde. Scoren på dette spørgsmål er 3,8 
hos både mænd og kvinder. 

TABEL 8

Accepten af forskellige lovovertrædelser

Gennemsnit på en 
skala fra 1 til 10 1)

Finder handlingen 
helt uacceptabel 2)

Modtage sociale ydelser uden at være 
berettiget til det

1,6 73,1

Køre med tog eller bus uden gyldig billet 2,5 49,4

Nogen arbejder sort 3,8 28,2

Sort arbejde:

 Privat for privat 4,8 22,0

 Firma for privat 2,9 42,6

 Privat for firma 2,1 59,7

 Firma for firma 1,8 66,7

Snyde i skat, hvis man har muligheden 2,7 47,2

Note: 18-74 år, 2008. 1) Baseret på svar i intervallet 1-10, hvor 1 er helt uacceptabelt og 10 er i høj grad accep-
tabelt. 2) Deltagere, der ikke har svaret eller har svaret ”ved ikke”, er inkluderet i disse beregninger.  Afhængigt af 
spørgsmål og survey var det mellem 0 og 6 pct., der ikke gav et konkret svar i intervallet 1-10. 

KILDE: ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED.

Det ikke så slemt at arbejde sort i forhold til andre lov- og regelbrud, mener 

tyskerne. Befolkningens accept af sort arbejde afhænger dog af, hvem der ar-

bejder sort, og hvem de gør det for. ”Vennetjenester” er mere accepterede end 

sort arbejde mellem firmaer.



Når en privatperson laver en aftale med 
en anden privatperson – fx at male en car-
port uden regning – mener omkring tre ud 
af fire, at det er ok, om end der jo nok 
er forskellige holdninger til, hvor grænsen 
går. Det ser altså ud til, at der blandt fler-
tallet af befolkningen er en forståelse for, 
at man ikke inddrager skattevæsenet eller 
andre myndigheder i private transaktio-
ner. På skalaen fra 1 til 10 ligger den gen-
nemsnitlige holdning til sort arbejde mel-
lem privatpersoner på 4,8 i 2008.

Derimod er det langt mindre accepte-
ret, hvis et firma udfører sort arbejde for et 
andet firma. Scoren ligger her på 1,8. Det 
er meget tæt på den totale afvisning. 

I en form for mellemkategori ligger 
transaktioner mellem private og firmaer. 
En privatpersons sorte arbejde for et firma 
får scoren 2,1 og den omvendte konstella-
tion – altså et firmas sorte arbejde for en 
privatperson – får scoren 2,9.

Den højere accept af ikke-organiseret 
sort arbejde kan også have noget at gøre 
med det sociale aspekt. Når man får en be-
kendt til at montere det nye naturgasfyr 
i kælderen, kan det være, at der er andet 
end kontanter på spil – fx godt venskab.

Hvorimod sort arbejde udelukkende 
for egen vindings skyld er mere ildeset.

I en samlet analyse, hvor alle de varia-
ble, der hidtil har været nævnt, indgår, vi-
ser det sig da også, at accepterer man sort 
arbejde i kategorien ”privat for privat”, 
øger det også sandsynligheden for, at man 
har svaret ja til selv at have arbejdet sort.

 

Moralen vokser med alderen

Med hensyn til unge og ældre er accepten 
af sort arbejde højere hos de yngre gene-
rationer.

Der er altså et sammenfald mellem del-
tagelse i sort arbejde og holdningen til sort 
arbejde. Der er flere, som arbejder sort 
blandt unge, og accepten er højere.

Hvis der også er en sammenhæng mel-
lem holdningen og deltagelsesniveauet, 
kan der være tale om en alderseffekt, så 
de yngre fra de nuværende undersøgelser 
bliver mere skeptiske over for sort arbejde 
i takt med, at de bliver ældre.

Men der kan også være tale om en ge-
nerationseffekt – altså at normerne har 
ændret sig, og den ældre generation er 
mere regelret end den yngre.

Selvom der er forskel på synet på sort 
arbejde mellem unge og ældre, er rangord-
ningen af forskellige lovovertrædelser dog 
den samme. På tværs af aldersgrupperne 
anses socialt bedrageri som mest uaccep-
tabelt.

Jo mere organiseret, desto mindre 
accepteret
Holdningen til sort arbejde afhænger også 
af, hvem der arbejder sort.

Der er langt større forståelse for, at en 
person supplerer husholdningsbudgettet 
med en ”vennetjeneste” her og der, frem 
for at han eller hun har sort arbejde som 
organiseret indtægt. Det er altså graden af 
organisering, der er afgørende for, hvor 
mange der finder det acceptabelt.
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