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- Ny stigning i den sorte sektors omfang
- To ud af tre danskere ser med sympati på den sorte sektor

Nye målinger af den sorte sektor

Af forskningschef, cand.polit. Gunnar Viby Mogensen,
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Målingerne af den sorte sektors omfang i Danmark viste
fra begyndelsen af 1980’erne ganske kraftige stigninger,
som blev bremset lidt i en mellemperiode omkring
1988/89. Derpå steg sektoren igen til et nyt toppunkt
omkring 1991, hvor der fulgte en jævn tendens til fald
frem til omkring 1996.

Siden 1994, hvor Rockwool Fondens Forskningsenhed
gik over til en forbedret spørgeskemateknik, er der blevet
gennemført målinger hvert år af den sorte sektors omfang
- forstået som økonomiske aktiviteter, der skulle beskat-
tes, men ikke er blevet det, fordi køber og sælger har delt
fordelen ved den sparede skat og moms m.v. mellem sig.
Den særlige form for skattesnyd, der foregår i den sorte
sektor, giver altså en særlig lav pris på varer og tjeneste-
ydelser i denne sektor.

I hvert af årene mellem 1994 og 1998 er der blevet gen-
nemført store interviewundersøgelser med fra 1.000 til
lige knap 4.500 svarpersoner, ved hjælp af de erfarne
interviewerkorps i Socialforskningsinstituttet og Dan-
marks Statistik. Andelen af svarpersoner, som angiver at
have udført sorte aktiviteter inden for det sidste år, har
svinget omkring 25%, og deres ugentlige arbejdstid har
ligget i intervallet 2-4 timer.

Med kendskab til, hvor mange personer, der arbejder
sort, og med kendskab til deres arbejdstid, kan man selv-
sagt beregne det samlede antal sorte arbejdstimer i Dan-
mark pr. år. Sættes dette tal for sorte arbejdstimer over

for det samlede antal “hvide” arbejdstimer i 1998, viser
de sorte timer sig at svare til ca. 3% af de “hvide timer”.

Forudsætter man, at der næppe er afgørende produktivi-
tetsforskelle mellem de to sektorer, vil man kunne overfø-
re denne timetalsandel til den tilsvarende andel af brutto-
nationalproduktet i markedets priser, hvilket i så fald
svarer til omkring 34 mia. kr. i 1998.

En sådan beregning forudsætter, at et givet stykke arbejde
af en given kvalitet har den samme reelle værdi, uanset
om samfundet har eller ikke har pålagt dette stykke arbej-
de en skat. Det nævnte omfang af sort arbejde på 34 mia.
kr. i 1998 svarer altså til, hvad arbejdet ville være værd,
hvis det blev udført på det formelle marked.

Antallet af “sorte arbejdstimer” svarer til omkring 88.000
fuldtidsstillinger. Men man må ikke forestille sig, at man
så også politisk blot kunne beslutte sig for at søge at få de
sorte timer konverteret til alle disse stillinger i den for-
melle (“hvide”) økonomi. I en repræsentativ interviewun-
dersøgelse for Rockwool Fondens Forskningsenhed i
januar i år svarede næsten to tredjedele, som havde købt
på det sorte marked, at uden det sorte markeds lave priser
ville de enten have udført aktiviteten som gør-det-selv
arbejde, eller ville simpelthen have undladt at få den
udført. Kun omkring godt en tredjedel ville altså ved
denne undersøgelse gå fra det sorte til det formelle (“hvi-
de”) marked.

Hvis man alternativt ville værdisætte den sorte sektor,
som den er målt her, med de faktisk betalte sorte priser,
ville man naturligvis have fået et lavere tal - nemlig knap
16 mia. kr., svarende til 1,4% af BNP.

Det skal understreges, at der naturligvis også ved siden af
underdeklarationen i form af sort arbejde - dvs. til en
særlig lav pris - foregår “almindeligt skattesnyd” i Dan-
mark, hvor aktiviteter til fuld pris går uden om skatte-
myndighederne. Trækker man her på skandinaviske erfa-
ringer, vil dette “almindelige skattesnyd” kunne skønnes
at udgøre ca. 11 mia. kr. i Danmark i 1998, således at den
samlede skyggeøkonomi herhjemme i så fald ville udgøre
ca. 45 mia. kr. i 1998, eller ca. 3,9% af BNP.
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Samler vi os om størrelsen af “den rene sorte sektor”,
svarede den tilbage i 1994 til 3,4% af BNP. Mellem 1995
og 1996 faldt andelen fra 3,1 til bundpunktet 2,6% af
BNP. Derpå satte en fornyet stigning ind i den sorte sek-
tors omfang, først forsigtigt til 2,7% i 1997, og derpå
ganske kraftigt til de allerede nævnte 3,0% af BNP i
1998. Mellem 1996 og 1998 blev den sorte sektors om-
fang således forøget med 15%.

Når man leder efter forklaringer på opsving i den sorte
sektors omfang, vil den foreliggende viden - dvs. økono-
misk teori om skatteunddragelse m.v. - normalt søge at
henføre opsvinget til stigende skattetryk, faldende moral,
eller en svækket opfattelse i befolkningen af, hvor alvor-
lige sanktioner man kan blive udsat for fra skattemyndig-
hedernes side, hvis aktiviteterne afsløres.

Endelig har nogle af de tidligere forskningsresultater fra
Rockwool Fondens Forskningsenhed tydet på effekter af
stærkt medie-dækkede politiske tiltag, inkl. razziaer om-
kring rengøringsselskaber og i restaurantkøkkener m.v.,
og formentlig også påbegyndelsen af perioder med høj-
konjunktur, hvor en del håndværkere så ud til at have fået
mindre tid til rådighed uden for “den normale beskæfti-
gelse”.

Hverken udviklingen i skattetrykket, i skattemoralen eller
i befolkningens respekt for skattevæsenets sanktioner
ville, som vi nu skal se på det, antyde, at den sorte sektor
skulle have været i stigning siden 1996 - hvad den altså
faktisk er.

Selvom det samlede skattetryk har været omtrent kon-
stant, er marginalskatten faldet beskedent. Med det høje
skattetryk, og dermed den store prisforskel mellem det
hvide og det sorte marked er det imidlertid tvivlsomt,
hvor meget sådanne beskedne sænkninger af marginal-

skatten overhovedet ville have kunnet påvirke omfanget
af den sorte sektor. Men hertil kommer, at 3 ud af 4 svar-
personer ved en repræsentativ undersøgelse, gennemført
af Gallup i januar 1999 for Forskningsenheden, mener, at
de har det samme eller mindre tilbage efter skat m.v. i
dag, sammenlignet med for 5 år siden. For halvandet år
siden gav en tilsvarende analyse samme resultat. Et meget
stort befolkningsflertal kan altså ikke i skatteudviklingen
se nogen grund til at arbejde mindre sort.

En analyse af alle foreliggende seriøse danske målinger af
skattemoralen tyder på, at den andel af den voksne be-
folkning, som billiger skattesnyd, på den ene side er me-
get høj, nemlig i 1998 på 63% - således at man altså med
god grund vil kunne konstatere, at omkring 2 ud af 3
danskere enten udfører, eller gerne ville udføre sorte
aktiviteter. For svarpersoner under 30 år er andelen med
positiv indstilling til sort arbejde faktisk hele 81%.

Et indeks for udviklingen i skattemoralen siden 1980
viser, at den andel af den voksne befolkning, som billiger
skattesnyd, steg fra midt i 1980’erne til omkring 1991,
hvorpå befolkningen ser ud til at have besindet sig en
smule, så andelen, der accepterer skattesnyd, nu efter alt
at dømme er lidt lavere end i 1991, men stadig omkring
12% højere end i 1980. Heri ligger, at der altså ikke i de
sidste par år har været tale om noget yderligere fald i
moralen, som kunne begrunde den nye stigning i den
sorte sektors omfang.

Heller ikke udviklingen i befolkningens respekt for risi-
koen for sanktioner fra skattemyndighederne kan give
noget bidrag til forklaringen - respekten har altid været
særdeles beskeden, og fra 1996 til 1998 steg andelen,
som anså risikoen for at være “ret lille” eller “meget
lille”, fra 77 til 81% af svarpersonerne.

Mens disse 3 traditionelt stærke faktorer altså ikke kan
forklare den fornyede stigning i den sorte sektors omfang,
kan der muligvis have været en effekt af højkonjunkturen
i bygge- og anlægssektoren - omend med modsat fortegn
af, hvad tidligere resultater havde antydet.

Selvom en egentlig analyse forudsætter længere tidsseri-
er, kunne der godt i de foreliggende tal ligge en antydning
af, at den kraftige stigning i beskæftigelsen i bygge- og
anlægssektoren (på “de hvide markeder”), som den der
faktisk er forekommet gennem hele perioden her, i stedet
for at begrænse den sorte sektor tværtimod har forøget
den. Det kunne nemlig være sket, hvis efterspørgslen
efter reparationer og vedligeholdelse m.v. på boliger -
bl.a. stimuleret af kraftige belåninger af ejendomme med
store friværdier - har ført til kapacitetsproblemer på “det
hvide marked”.

Parcelhusejernes alternativ har da været at gøre arbejdet
selv, eller at forsøge på at få nogle af sektorens håndvær-
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kere til alligevel at udføre aktiviteterne, nemlig “uden
regning”, dvs. sort. Formodningen underbygges i alle
tilfælde af, at de håndværkere, som i forvejen var aktive
med “sort tidsforbrug” i boligsektoren, faktisk har opnået
meget kraftige sorte lønstigninger netop i disse to sidste
år, og samtidig har sat deres sorte timetal i sektoren be-
tragteligt op.

Det kan altså ikke udelukkes, at højkonjunkturen i bolig-
sektoren har et stort medansvar for den fornyede stigning
i den sorte sektors omfang.

Stigningen er jo heller ikke blevet bremset af folks ople-
velser omkring skattetrykket, af en kraftigt forbedret
skattemoral, eller af forøget bekymring for, hvad det
kunne koste at blive opdaget.

1998-analysen viser i øvrigt, at fordelingen på typer af
sorte aktiviteter nogenlunde svarer til, hvad man fandt i
de forudgående analyser: Den helt dominerende enkelt-
aktivitet (omfattende 36% af den sorte sektors arbejder)
udgøres fortsat af reparations- og vedligeholdelsesaktivi-
teter i boligsektoren. Andre 45% udgøres af et bredt
spektrum af serviceaktiviteter, som reparationer af biler,
rengøring, børnepasning, havearbejde, madlavning og
servering til fester m.v.

Mængden af observationer omkring sorte aktiviteter i
Danmark, og betalingen for dem, er nu så stor, at der har
kunnet laves analyser af lønstrukturen efter stillingsgrup-
pe, og der viser sig her et mønster så tæt på det hvide
markeds struktur - men naturligvis på et (20-30%) lavere
niveau - at der ikke er tvivl om, at den sorte sektor, med
dens betalinger i kontanter og i modydelser, faktisk virker
efter markedsøkonomiens principper.

Paralleliteten til det hvide markeds funktionsmåde under-
streges også af, at der på det sorte marked lige så lidt som
på det hvide er tale om ligeløn: På det sorte marked tjener
mænd i gennemsnit 17% mere end kvinderne for nøjag-
tigt det samme arbejde.

Det har været nemt at få det indtryk fra den offentlige
debat, at arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere m.v.
udfører særligt meget sort arbejde. En samlet analyse af
de senere års spørgeskemaundersøgelser i den sorte sek-
tor viser imidlertid, at der for kontanthjælpsmodtagere,
efterlønsmodtagere og pensionister er en lavere frekvens
for deltagelse i den sorte sektor end for hele befolknin-
gen.

Derimod er den aktive andel for de arbejdsløses ved-
kommende lige så stor som for alle andre (22,5%), og de
arbejdsløse har, når de så er i gang i den sorte sektor, en
hel del længere “sort arbejdstid” end de andre aktive, som
jo også har et “hvidt” job at passe ved siden af.

Generelt gælder det, at de særligt aktive grupper på de
sorte markeder er yngre mænd, og specielt yngre mænd
med en faglært uddannelse. Selve alderens betydning
fremgår af, at blandt svarpersoner under 30 år angav 33%
at have udført sort arbejde inden for de sidste 12 måne-
der, mens det for de 50-59 årige kun drejede sig om 16%.
I øvrigt øger det tilbøjeligheden til deltagelse på de sorte
markeder, hvis svarpersonen er bosat vest for Storebælt,
men meget af denne regionale forskel kan henføres til
forskelle med hensyn til stilling, uddannelse og aldersfor-
deling m.v.

Til de mulige effekter af forekomsten af en sort sektor,
som den vi her har beskrevet for 1998, hører det, at de
sorte indkomster synes at forøge indkomstuligheden.
Andelen af befolkningen, som deltager på de sorte mar-
keder, og omfanget af de sorte indtægter, er dog så be-
skeden, at det knap nok kan måles på de samlede forde-
lingsmål for Danmark - der i øvrigt gennem mange år af
andre grunde har bevæget sig i retning af større ligelig-
hed.

De sorte aktiviteters effekt på den danske indkomstforde-
ling er, ligesom de øvrige her nævnte hovedresultater,
uddybet i den følgende artikel af Søren Pedersen, der
også inddrager de første resultater fra et nyt forsknings-
program i Forskningsenheden, hvor der indsamles data
om de sorte sektorer i vore nabolande, målt ved benyttel-
se af den danske spørgeskemateknik.

Omkring 2 ud af 3 danskere udfører eller ville gerne udføre
sorte aktiviteter.
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Den sorte sektor i Danmark i 1998

Af cand.polit. Søren Pedersen,
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Udbredelsen og omfanget af det sorte arbejde er et af de
emner, der ofte nævnes i forbindelse med diskussioner af
effekterne af det forholdsvis høje danske skattetryk. Høje
marginalskatter og moms driver en kile ind mellem den
pris en vare eller tjenesteydelse koster på det almindelige
“hvide” marked og den pris, som denne vare eller tjene-
steydelse kan leveres for på det sorte marked. Jo højere
marginalskat og jo højere momsen er, desto større er
fordelen ved, at køber og sælger af en potentiel sort ydel-
se “deler i porten” og undlader at betale skat og moms af
den pågældende ydelse.

Sort arbejde er et samfundsmæssigt problem af flere
grunde. For det første udhuler det grundlaget for beskat-
ningen, hvilket alt andet lige medfører, at skatterne ved
uændret offentligt udgiftsniveau må hæves i forhold til en
situation uden sort arbejde. Der er derfor en risiko for at
havne i en ond cirkel med voksende skattesatser og vok-
sende omfang af sort arbejde. Hertil kommer risikoen for,
at befolkningen taber tilliden til effektiviteten og retfær-
digheden af skattesystemet - man vil ikke være “den sid-
ste idiot på vejen”, der altid betaler sin skat efter reglerne.
I værste fald kan befolkningen efterhånden også tabe
respekten for demokratiets mange andre, og nødvendige,
spilleregler.

I det følgende undersøges omfanget af det sorte arbejde i
1998 i Danmark, hvem der gør det, om der er regionale
forskelle i udbredelsen af det sorte arbejde, og hvad vi
ved om de sorte timelønninger.

Undersøgelserne her ligger i forlængelse af en lang række
tidligere undersøgelser, der er lavet i Danmark, og disse
tidligere undersøgelser sammenholdes med 1998-
undersøgelsen for at vurdere, om det sorte arbejde er i
vækst eller i aftagende. Endelig sammenlignes omfanget
af det sorte arbejde i Danmark med omfanget i de lande i

Europa, hvor der foreligger solide analyser af fænome-
nets udbredelse.

Begrebet sort arbejde
Sort arbejde er den almindelige betegnelse for en væsent-
lig del af arbejdet, der undgår beskatning, men som ifølge
loven burde beskattes. Hvis en husejer f.eks. skal have
foretaget en reparation på sit hus, og det koster 2.000 kr.
alene i arbejdsløn, bliver regningen til arbejdslønnen på
2.500 kr., da husejeren jo også skal betale 25% i moms af
beløbet. Håndværkeren skal betale skat af lønnen på de
2.000 kr., hvorfor han får 940 kr. til sig selv med en mar-
ginalskat på 53%. For at husejeren kan betale regningen
til arbejdsløn på 2.500 kr., må vedkommende tjene godt
5.300 kr. ved en marginalskat på 53%. Jo højere margi-
nalskat henholdsvis håndværkeren og husejeren har, desto
større bliver forskellen mellem det beløb, husejeren skal
tjene for at kunne betale håndværkeren og det beløb,
håndværkeren får tilbage til sig selv, i eksemplet hen-
holdsvis 5.300 kr. og 940 kr.

Hvis husejeren og håndværkeren i stedet for bliver enige
om ikke at opgive noget til skattevæsenet, er der gode
muligheder for at finde en pris, der ligger midt imellem
de 940 kr. og 2.500 kr., så begge parter bliver stillet bed-
re. Taberne bliver naturligvis skattemyndighederne og
dermed i sidste ende resten af samfundet.

I de danske spørgeskemaundersøgelser defineres det som
sort arbejde, hvis både køber og sælger af en given øko-
nomisk aktivitet har en fordel i form af sparet skat og
moms m.v. I eksemplet ovenfor har husejeren og hånd-
værkeren jo begge en fordel ved, at arbejdet ikke deklare-
res til skattemyndighederne. Derimod er der tale om
almindeligt skattesnyd - som altså falder uden for begre-
bet her - hvis indkomster fra normal aflønning holdes
uden for selvangivelsen, eller hvis der opgives for høje
fradrag til skattemyndighederne. Et eksempel på almin-
deligt skattesnyd kan være en privat sommerhusejer, der
lejer et sommerhus ud til normal markedspris, men ikke
opgiver indtægten til skattevæsenet. Her har alene som-
merhusejeren en fordel, hvorimod lejeren af sommerhuset
ikke får nogen nedsat pris som følge af skattesnydet. Som
et andet eksempel på almindeligt skattesnyd kan nævnes
snyd med kørselsfradrag, hvor der opgives for lang af-
stand mellem hjem og arbejde.

Begrebet sort arbejde dækker over mere end blot arbejde
i snæver forstand. Således er også sorte handler inklude-
ret, som f.eks. når en landmand sælger æg eller en gris
sort ved stalddøren. Igen er det dog forudsat, at både
køber og sælger har en fordel i form af sparet skat og
moms.

Når der i det følgende bruges betegnelsen “sort arbejde”,
dækker det altså også over sorte handler. Den mere
mundrette betegnelse “sort arbejde” er valgt her fremfor
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den ellers mere korrekte - men mindre mundrette - beteg-
nelse “sorte aktiviteter”.

I dansk skattelovgivning og i spørgeskemaundersøgelser-
ne regnes det også for sort arbejde, hvis der er tale om
salg af varer/tjenester, hvor betalingen sker i form af en
modydelse nu eller senere, jvf. Viby Mogensen (1985). I
almindeligt sprogbrug kaldes dette undertiden for venne-
tjenester. Dette skyldes, at der i skattelovgivningen ikke
skelnes mellem, om en indtægt fremtræder i form af pen-
ge eller andet aktiv af økonomisk værdi (jvf. statsskatte-
loven §§ 4-6).

I Ligningsvejledningen fra Told og Skat fra 1996 er der
nævnt et eksempel, hvor betaling for et stykke arbejde
sker i form af en modydelse. Ifølge eksemplet er selve
værdien af modydelsen skattepligtig: “En murersvend
udførte murerarbejde for en svoger, der var automekani-
ker. Automekanikeren udførte til gengæld reparationsar-
bejder på murerens bil. Mekanikeren blev beskattet af
værdien af murerarbejdet, mens mureren blev beskattet af
værdien af autoreparationerne” (Ligningsvejledningen fra
1996, s. 94-95). Citatet fortsætter: “I disse tilfælde skal
der ske beskatning uanset om arbejdet er udført inden for
den pågældendes fagområde, og uanset om der er skabt et
formuegode, idet der her er ydet vederlag for arbejdsind-
satsen” [forfatterens fremhævning]. Værdien af det ud-
førte arbejde skal altså beskattes uanset, om det udføres
inden for pågældendes fagområde eller ej.

Under afsnittet om “selvbyggere” hedder det i bogen
“Skatten 1998. Snyd ikke Dem selv i skat” (Hans Egon
Kolding, 1998, s. 179): “Hvor selvbyggere - herunder
også ikke-håndværkere - danner en kreds, der i fællesskab
opfører et antal huse til egen beboelse, anses hver af dem
efter Landsskatterettens praksis for skattepligtig af værdi-
en af det arbejde, de andre deltagere har udført for ham,
da dette anses som vederlag for den bistand, han selv har
ydet de andre (LSR 1965-102)”. Selvbyggere nævnes
også som et eksempel i Ligningsvejledningen 1996 s. 94,
hvor der tales om tilfælde, hvor skatteyderen under en
eller anden form modtager vederlag for sin arbejdsind-
sats, f.eks. i form af naturalier eller ved at andre arbejder
vederlagsfrit for skatteyderen, jvf. f.eks. Landsskatteret-
ten 1952.128, 1965.102. En skatteyder er også skatte-
pligtig, hvis han eller hun får en reduktion af ikke fra-
dragsberettigede udgifter som betaling for udført arbejde.
Som eksempel herpå kan nævnes en lejer, som var skatte-
pligtig af en nedsættelse af lejerindskuddet, idet nedsæt-
telsen ansås for ydet som vederlag for lejerens arbejde på
ejendommen.

Der er altså ingen tvivl om, at vennetjenester ud over det
rent bagatelagtige er skattepligtige, selv om flere debattø-
rer i den offentlige debat har argumenteret for, at disse
tjenester ikke er det, eller i alle tilfælde ikke burde være
det.

Det er i øvrigt også vigtigt at bemærke, at de danske
undersøgelser af det sorte arbejde ikke omfatter såkaldt
socialt bedrageri - hvor f.eks. en enlig mor officielt ikke
bor sammen med en mand, men reelt gør det - for at få
mere i f.eks. boligstøtte og børnefamilieydelse.

Hvem arbejder sort?
Der har været foretaget spørgeskemaundersøgelser af det
sorte arbejde i 1980, 1984, 1986, 1988/89, 1991 og hvert
af årene siden 1993. Antallet af gennemførte personinter-
views har varieret mellem 1.000 og lige knap 4.500. Alle
undersøgelserne er gennemført enten af Socialforsk-
ningsinstituttets eller Danmarks Statistiks erfarne inter-
viewerkorps. I perioden 1980-1994 har der været anvendt
en relativt forsigtig, d.v.s. indirekte tilgang til emnet for
ikke at skræmme svarpersonerne, idet det i denne indle-
dende fase blev antaget, at det var et følsomt emne at
spørge til. I lyset af den omfattende debat om emnet gen-
nem flere år blev det i 1994, efter en ganske omfattende
gennemgang af de hidtidige metodemæssige erfaringer,
konkluderet, at tiden var moden til at bruge en mere di-
rekte tilgang i spørgsmålene, jvf. Gunnar Viby Mogensen
m.fl. (1995).

Da det blev besluttet at bruge den nye formulering for
1994, blev der gennemført to omnibusundersøgelser (i
hhv. februar og november) for at øge antallet af gennem-
førte interviews. For at kunne sammenligne med den
gamle metode blev der desuden gennemført en ekstra
omnibusundersøgelse i august måned med en større stik-
prøve end normalt, hvor man benyttede den gamle
spørgsmålsformulering. Omfanget af Danmarks sorte
sektor kunne i 1994 altså måles efter begge metoder.

I figur 1 er vist udviklingen i andelen af danskere, der har
udført sort arbejde, målt med hhv. den gamle og den nye
spørgsmålsformulering for perioden 1980-1998. Da al-
dersafgrænsningen for de enkelte undersøgelsers popula-
tioner varierer, er tallene i figur 1 vist kun for de 20-69
årige. I 1980 var det godt 8%, der havde arbejdet sort.
Denne andel steg til godt 13% i midten af 1980’erne for
derefter at falde svagt til et niveau omkring 12% i slut-
ningen af 1980’erne. Frem til 1994 steg andelen så igen
svagt til omkring 15%.

Som det også ses i figur 1, betød den nye spørgsmålsfor-
mulering, at andelen af voksne danskere (20-69 årige),
der arbejder sort, steg fra godt 15% til knap 29% i 1994.
Tallene er altså udtryk for to forskellige målinger af det
samme fænomen. Forskellen skyldes formentlig, dels at
respondenterne har forstået spørgsmålene bedre, dels at
der er kommet flere aktiviteter med af mindre omfang,
bl.a. i form af sort arbejde hvor betalingen sker som en
modydelse. Dette ses ved, at ved den gamle mere indi-
rekte spørgsmålsformulering blev der i gennemsnit arbej-
det sort i ca. 4 timer om ugen, mens det med den nye
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spørgsmålsformulering kun var ca. 3 timer, jvf. Gunnar
Viby Mogensen m.fl. (1995).

Figur 1 viser også, at andelen af befolkningen, der angi-
ver at have udført sort arbejde inden for det sidste år,
svinger fra år til år. I 1994 var det således knap 29%, der
arbejdede sort. Denne andel falder til godt 23% i 1995 og
til godt 22% i 1996. I 1997 er andelen, der arbejder sort,
igen på det højere 1994-niveau, mens andelen i 1998 er
på niveau med tallene for 1995 og 1996.

Figur 1. Udviklingen i andelen af danskere i alderen 20-
69 år, der udfører sort arbejde, målt med hhv. mere indi-
rekte og mere direkte spørgsmål, 1980-1998
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Som det fremgår af tabel 1, udførte 22,5% af befolknin-
gen i alderen 18-74 år sort arbejde i 1998. Det er navnlig
mændene, de unge og de faglærte arbejdere, der er aktive
på de sorte markeder. I 1998 er det således 30,6% af
mændene mod 14,3% af kvinderne, der har udført sort
arbejde inden for det sidste år. Knap 44% af de 18-19
årige og godt 33% af de unge i alderen 20-29 år har ud-
ført sort arbejde, mod f.eks. 16,2% for de 50-59 årige.
For så vidt angår de faglærte arbejdere, var det næsten
hver tredje, der udførte sort arbejde i 1998. Men også de
unge under uddannelse og de ufaglærte arbejdere er gan-
ske aktive som udbydere af sort arbejde. Billedet, der
tegnes i 1998, af hvem der er særligt aktive i den sorte
økonomi, er meget typisk for alle de danske spørge-
skemaundersøgelser af fænomenet, jvf. f.eks. Viby Mo-
gensen m.fl. (1995), Søren Pedersen (1997) samt Søren
Pedersen og Nina Smith (1998).

I sammenligningen med tidligere undersøgelser skal det
dog bemærkes, at for så vidt angår stillingsvariablen, er
der ikke så stor forskel i 1998 mellem de forskellige
stillingsgrupper som i undersøgelserne for 1995-1997,
jvf. Pedersen (1997).

I øvrigt styrkes troværdigheden i de danske tal af, at det i
Sverige også især er mændene, de unge og de faglærte

arbejdere, der udfører sort arbejde, jvf. Riksrevisionsver-
ket (1998). I Sverige er det ganske vist kun godt 11% af
de 18-74 årige, der udfører sort arbejde. Men de bruger
til gengæld noget mere tid på at arbejde sort, så det sam-
lede omfang af det sorte arbejde i Sverige og Danmark er
på nogenlunde samme niveau, jvf. også senere i artiklen.

For så vidt angår de arbejdsløse, er der ikke umiddelbart
noget i tabel 1, der tyder på, at de hyppigere end andre
danskere - nemlig ca. 23% af tilfældene - deltager på de
sorte markeder. Der vil senere blive vendt tilbage til dette
med en mere detaljeret analyse af de arbejdsløses sorte
aktiviteter.

Tabel 1. Andelen af befolkningen i alderen 18-74 år, der
udførte sort arbejde i 1998, fordelt på køn, alder og stil-
ling

Pct. Antal i alt

Mænd 30,6 1.414
Kvinder 14,3 1.401

18-19 år 43,9   82
20-29 år 33,3 501
30-39 år 26,7 603
40-49 år 23,0 570
50-59 år 16,2 550
60-69 år 10,1 356
70-74 år   8,5 153

Selvstændig/
medarbejdende ægtefælle 23,1 307
Funktionær 22,2 893
Faglært arbejder 32,0 409
Ufaglært arbejder 30,1 296
Arbejdsløs 22,5 102
Pensionist/efterlønner   8,8 499
Under uddannelse 28,4 229
Andet 15,0   80

I alt 22,5 2.815

Note: Tabellen kan umiddelbart sammenlignes med tabel 5.1 i Pedersen
(1997).

Med hensyn til den regionale fordeling af de sorte aktivi-
teter, viser tabel 2 også et kendt mønster: Der er lidt flere,
der udfører sort arbejde vest for Storebælt sammenlignet
med øst for Storebælt. Men hvor store forskellene er
mellem regionerne, varierer fra undersøgelse til undersø-
gelse (Pedersen, 1997).

I 1998 var der flest i Sydjylland (27,9%), der udførte sort
arbejde, mens Hovedstaden og Hovedstadens forstæder lå
lavest. I forhold til den gamle mere indirekte spørgsmåls-
formulering er billedet helt det samme. Også dengang var
der vest for Storebælt en lidt højere frekvens sammenlig-
net med øst for Storebælt, jvf. Viby Mogensen m.fl.
(1995).
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Tabel 2.  Andelen af befolkningen i alderen 18-74 år, der
udførte sort arbejde i 1998, fordelt på regioner

Pct. Antal i alt

Hovedstaden 19,6    291
Hovedstadens forstæder 17,2    396
Sjælland+Lolland+Falster+
Bornholm 24,4    532
Gennemsnit øst for Storebælt 20,9 1.219

Fyn 19,4    248
Sydjylland 27,9    122
Vestjylland 23,8    277
Østjylland 23,1    545
Nordjylland 25,7    404
Gennemsnit vest for Storebælt 23,7 1.596

Gennemsnit i hele landet 22,5 2.815

Note: Tabellen kan umiddelbart sammenlignes med tabel 5.2 i
Pedersen (1997).

I en særlig statistisk analyse (logistisk regressionsanaly-
se), er det undersøgt, hvem der især arbejder sort, når der
samtidig korrigeres for forskelle i alder, stillingsstruktur,
uddannelse m.v. Denne mere dybtgående analyse be-
kræfter, at det navnlig er mændene, der udfører sort ar-
bejde, når der samtidig tages højde for en lang række af
forskellige baggrundsfaktorer. Sandsynligheden for at
mænd arbejder sort i 1998 er således ca. 20% højere
sammenlignet med kvinder. Blandt både mænd og kvin-
der er det især de unge, der arbejder sort.

Folks stilling er normalt også vigtig for, om man udfører
sort arbejde eller ej. Det er navnlig de faglærte arbejdere
blandt både mænd og kvinder, der arbejder sort. I en
undersøgelse fra 1996 var sandsynligheden for faglærte
mænd således ca. 18% højere i fht. mandlige funktionæ-
rer, mens den for faglærte kvinder var ca. 9% højere i fht.
kvindelige funktionærer. Men også kvinder, der arbejde-
de som selvstændige i 1996, havde en større sandsynlig-
hed (godt 10%) i forhold til kvindelige funktionærer
(Søren Pedersen og Nina Smith, 1998).

Man kunne tænke sig, at personer på orlov arbejder mere
sort end andre, fordi de har mere tid til overs. Dette blev
undersøgt på data for 1996. Det er der imidlertid ikke
noget, der tyder på, hverken for mænd eller kvinder, jvf.
Pedersen og Smith (1998).

I den seneste undersøgelse for 1998 har stillingsvari-
ablerne ikke nogen signifikant forklarende effekt, da der
som tidligere nævnt ikke er helt så store forskelle mellem
de enkelte stillingsgrupper. Dette er dog ikke noget nyt
resultat, idet stillingsvariablen heller ikke havde nogen
statistisk signifikant forklarende effekt i 1984, jvf. Peder-
sen (1991), eller i 1994 med den gamle mere indirekte
spørgsmålsformulering (Viby Mogensen m.fl., 1995). Til

gengæld viser 1998-undersøgelsen, at navnlig for mæn-
dene har uddannelsen en signifikant betydende effekt.
Sandsynligheden for at arbejde sort er ca. 11% højere for
mænd med en faglig uddannelse sammenlignet med en
videregående uddannelse. For kvinderne har hverken stil-
ling eller uddannelse en signifikant forklarende effekt.

Enlige kvinder, men ikke enlige mænd, arbejder mere sort
end personer, der lever i parforhold. Dette gælder både i
den tidligere nævnte undersøgelse fra 1996 og nu i 1998.
Sandsynligheden for at enlige kvinder arbejder sort, er
således 6-7% højere end for kvinder, der lever i parfor-
hold.

Det varierer fra undersøgelse til undersøgelse med hensyn
til, om folks indkomst på det formelle marked har betyd-
ning for, om de udfører sort arbejde eller ej. For kvinder-
ne har indkomsten ikke nogen signifikant forklarende
effekt. Men for mændene viste undersøgelsen for 1997, at
jo højere indkomst på det formelle marked, desto lavere
sandsynlighed for at arbejde sort, jvf. Pedersen (1997). I
1998-undersøgelsen er indkomsten for mændene næsten
signifikant med samme fortegn som i 1997-undersøgel-
sen.

De regionale forskelle i de sorte aktiviteters udbredelse,
der kan ses i tabel 2, kan ikke bekræftes, når der i en
statistisk analyse som den her gennemførte korrigeres for
forskelle i stillingsstruktur, uddannelse og alder m.v.
Dette gælder for både mænd og kvinder i 1998-under-
søgelsen. Det tilsvarende gjorde sig gældende i den tidli-
gere nævnte undersøgelse for 1996. De sorte aktiviteters
regionale fordeling er dog i tidligere undersøgelser påvist
signifikant, jvf. f.eks. Pedersen (1997) i retning af større
sandsynlighed for, at der udføres sort arbejde vest for
Storebælt sammenlignet med øst for Storebælt.

Ved en enkelt af Rockwool Fondens Forskningsenheds
dataindsamlinger, nemlig til projektet “Samfundet og
ledigheden” i 1996, der bl.a. omfattede undersøgelser af,
“om det kan betale sig at arbejde” (Nina Smith, 1998),
forelå der for hver beskæftiget svarperson registeroplys-
ninger om, hvorvidt folk er offentligt eller privat ansatte.
Registervariablen angiver her det juridiske ejerskab på
den ansattes arbejdsplads.

Til det her foreliggende nyhedsbrev er der lavet nye be-
regninger som opfølgning på disse analyser fra 1998 på
de data, der vedrører 1996, for at undersøge i hvor høj
grad, offentligt eller privat ansatte udfører sort arbejde.
For de privat ansatte mænd er det knap 32%, der i 1996
havde udført sort arbejde, mens det for de offentligt an-
satte mænd var lige godt 24%. For alle beskæftigede
mandlige lønmodtagere var det 29%, der i 1996 havde
udført sort arbejde. For de privat ansatte kvinder var det
godt 17%, der havde udført sort arbejde, mod knap 11%
for de offentligt ansatte. Den tilsvarende andel blandt alle
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beskæftigede kvindelige lønmodtagere var 14%. Dette
kunne altså tyde på, at de privat ansatte i højere grad end
offentligt ansatte udfører sort arbejde.

Men hvis der i en statistisk analyse (logistisk regression,
jvf. tabel 4.11 side 112 i Pedersen og Smith, 1998) sam-
tidig korrigeres for køn, alder, uddannelse, indkomst
m.v., har en variabel for, om folk er offentligt eller privat
ansatte ikke nogen statistisk signifikant forklaringskraft.
Dette gælder for både mænd og kvinder. Den observerede
forskel ovenfor i andelen af hhv. offentligt og privat an-
satte personer, der udfører sort arbejde, beror altså på
andre bagvedliggende forklaringer som alder, uddannelse,
stilling m.v.

Det har været muligt at lave en tilsvarende analyse på to
omnibusser gennemført af Socialforskningsinstituttet for
Rockwool Fondens Forskningsenhed i 1996, som er af-
rapporteret i Pedersen (1997). Variablen for offentlig/-
privat ansættelse i Socialforskningsinstituttets omnibus-
undersøgelser stammer fra et spørgsmål til svarpersoner-
ne, som derfor ikke direkte kan sammenlignes med den
ovenfor nævnte registervariabel. Alligevel viser en analy-
se på de to omnibusser fra hhv. maj og august måned i
1996 fra Socialforskningsinstituttet, at der ganske vist er
flere privat ansatte, der udfører sort arbejde end offentligt
ansatte, men når der korrigeres for en lang række bag-
grundsfaktorer, giver variablen for offentlig/privat ansæt-
telse, ikke nogen statistisk signifikant forklaring.

Hvem køber sort arbejde?
Undersøgelserne i Rockwool Fondens Forskningsenhed
af de sorte markeder har koncentreret sig om, hvem der
udfører det sorte arbejde. I en enkelt undersøgelse fra
1983 har Gunnar Viby Mogensen (1985) imidlertid de-
taljeret undersøgt hvem, der køber sort arbejde. Undersø-
gelserne fra 1983 viste, at 19% af befolkningen havde
købt sort arbejde inden for det sidste år. Hver husstand
havde i gennemsnit købt 3,3 forskellige aktiviteter i løbet
af et år. På hver aktivitet blev der i gennemsnit brugt 6,7
timer.

Undersøgelserne fra 1983 viste, at ejerbolig var en meget
vigtig variabel for, om man købte sort arbejde. Således
havde 24% af dem, der boede i ejerbolig, købt sort arbej-
de i løbet af et år mod 13% for lejerne. Den ugentlige
arbejdstid var også vigtig for, om man havde købt sort
arbejde eller ej. Andelen, der købte sort arbejde steg
således fra 12% til hhv. 19%, 23% og 26% op gennem
kategorierne med en ugentlig arbejdstid på respektive
under 20, 20-29, 30-39 og 40 timer og derover. Alderens
betydning for, om man købte sort arbejde, var ikke så
entydig. Men navnlig de 20-29 årige og de 30-39 årige
havde købt sort arbejde. Gunnar Viby Mogensen (1985)
konkluderer, at stærkt forenklet er den typiske køber af
sort arbejde en 20-40 årig, der bor i ejerbolig og som har
en lang ugentlig arbejdstid.

Omfanget af det sorte arbejde
De respondenter, der svarer ja til at have udført sort ar-
bejde, bliver også spurgt om, hvor mange timer om ugen,
de bruger på dette. Når respondenterne bliver bedt om at
angive netop et gennemsnitligt ugentligt timetal - og ikke
f.eks. alle sorte timer det sidste år - hænger det sammen
med det problem, man kender fra f.eks. forbrugsundersø-
gelser, at interviewpersonerne har svært ved at huske
tilbage i tiden. Ved at få respondenterne til at angive et
ugentligt timetal forsøges det at gøre dem ekstra opmærk-
som på, at alle aktiviteterne skal regnes med i opgørelsen
af den anvendte tid på det sorte arbejde.

Tabel 3. Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge på sort arbej-
de i perioden 1994-1998 for de 18-74 årige, der har ud-
ført sort arbejde

År Gnstl. tid brugt på
sort arbejde

Pct., der angiver
tidsforbrug

1994 2 tim.: 53 min. 48
1995 3 tim.: 32 min. 45
1996 3 tim.:   2 min. 53
1997 2 tim.: 38 min. 71
1998 3 tim.: 39 min. 69

Tabel 3 viser, at den sorte arbejdstid varierer noget fra
undersøgelse til undersøgelse, nemlig mellem godt 2½
time og godt 3½ time. I 1998 brugte de personer, der
arbejder sort, i gennemsnit 3 timer og 39 minutter om
ugen på det sorte arbejde, hvilket er godt en time mere i
fht. 1997.

Men der må også forventes en vis variation i timetallet,
da svarpersonerne bedes om at angive et gennemsnitligt
ugentligt timetal på sort arbejde. Og det kan være svært at
angive et ugentligt timetal, hvis det ikke er så ofte, at der
udføres sort arbejde. Dette viser sig da også ved, at kun
ca. 50% af respondenterne, der har arbejdet sort, er i
stand til at angive et timetal i undersøgelserne tilbage i
1994-1996. Andelen er oppe på omkring de 70% i de
seneste undersøgelser i 1997 og 1998. Nærmere analyser
viser i øvrigt, at andelen af dem, der arbejder sort, men
som ikke kan angive et timetal, fordeler sig jævnt over
stillingsgrupperne. Der er altså ikke noget, der tyder på,
at det er specielle stillingsgrupper, hvor der er problemer
med at angive et timetal.

Når det nu vides, hvor mange personer, der arbejder sort
og hvor megen tid, der bliver brugt på at udføre sort ar-
bejde, er det muligt at beregne, hvor mange timer der i alt
bruges på at arbejde sort på et år. Forskningen mangler
endnu at udvikle et fuldt tilfredsstillende princip for,
hvordan man bør opregne fra dette tal til et mål for den
sorte sektors størrelse i forhold til de samlede økonomi-
ske aktiviteter, f.eks. målt ved bruttonationalproduktet.
Til problemerne her hører især, at man savner viden om,
hvor høj produktiviteten - defineret som værditilvæksten



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed   9

pr. arbejdstime - er i den sorte sektor sammenlignet med
det øvrige samfund. Antager man, at der ikke er afgøren-
de produktivitetsforskelle mellem de to sektorer, og over-
fører de sorte timers andel af det samlede antal “hvide”
arbejdstimer i 1998 til en tilsvarende andel af BNP i
markedspriser, svarer dette til omkring 34 mia. kr. i 1998
eller ca. 3,0% af BNP.

Det skal understreges, at det i beregningen af omfanget af
det sorte arbejde i forhold til BNP her forudsættes, at et
givet stykke arbejde af given kvalitet har den samme
reelle værdi, uanset om samfundet har eller ikke har på-
lagt arbejdet en skat. Det nævnte omfang af sort arbejde
på 34 mia. kr. i 1998 svarer altså til, hvad arbejdet ville
være værd, hvis det blev udført på det formelle marked.

Antallet af “sorte arbejdstimer” svarer til omkring 88.000
fuldtidsstillinger. Men man må ikke forestille sig, at man
så også politisk blot kunne beslutte sig for at søge at få de
sorte timer konverteret til alle disse stillinger i den for-
melle (“hvide”) økonomi. I en interviewundersøgelse for
Rockwool Fondens Forskningsenhed i januar i år (blandt
en repræsentativ stikprøve på 985 danskere) svarede
næsten to tredjedele, som havde købt på det sorte marked,
at uden det sorte markeds lave priser ville de enten have
udført aktiviteten som gør-det-selv arbejde, eller ville
simpelthen have undladt at få den udført. Kun omkring
godt en tredjedel ville altså ved denne undersøgelse gå fra
det sorte til det formelle (“hvide”) marked.

Hvis man alternativt ville værdisætte den sorte sektor,
som den er målt her, med de faktisk betalte sorte priser -
dvs. en gennemsnitlig sort timeløn på 102 kr. jvf. neden-
for - ville man i øvrigt have fået et tal på knap 16 mia.
kroner eller 1,4% af BNP.

Udover det sorte arbejde omfatter den samlede underde-
klaration i Danmark også “det almindelige skattesnyd”.
Ifølge norske undersøgelser udgør skattesnydet i Norge
ca. en tredjedel af det sorte arbejde. Hvis dette kan over-
føres på danske forhold, udgør skattesnydets omfang ca.
11 mia. kroner i 1998. I alt kunne det altså i så fald skøn-
nes, at omfanget af skyggeøkonomien i Danmark i så fald
udgør ca. 45 mia. kroner i 1998 (i markedspriser), eller
ca. 3,9% af BNP i markedspriser.

Mens der ikke foreligger tal for udviklingen over tid i
“det almindelige skattesnyd” til “det hvide markeds”
fulde pris, giver de løbende interview-undersøgelser i
Rockwool Fondens Forskningsenhed mulighed for at
følge udviklingen i det sorte arbejdes omfang, d.v.s. ikke-
deklarerede aktiviteter til en særlig lav (sort) pris.

Fra begyndelsen af 1980’erne har disse målinger vist
ganske kraftige stigninger først og sidst i 1980’erne, som
blev bremset lidt i en mellemperiode omkring 1988/89. I
1991 nåedes et toppunkt - hvor den sorte sektor forment-

lig var blevet dobbelt så stor, som den havde været i
1980, da de første danske målinger blev gennemført.
Toppunktet i 1991 blev så fulgt af en jævn tendens til fald
frem til omkring 1996.

Siden 1994, hvor man som nævnt ovenfor gik over til en
forbedret spørgeskemateknik, er der gennemført målinger
hvert år, med de i figur 2 viste resultater. Som det frem-
går, er tendensen til fald i den sorte sektors omfang fra
1996, og endnu mere fra 1997, blevet afløst af fornyet
stigning. 1998-niveauet ligger 15% over 1996-niveauet.

Figur 2. Det sorte arbejdes andel af BNP, 1994-1998
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Som det fremgår f.eks. af Rockwool Fondens Forsknings-
enheds 1995-publikation, d.v.s. The Shadow Economy in
Denmark 1994. Measurement and Results (Danmarks
Statistik, 1995), samt af Søren Pedersens (med bidrag af
Esben Dalgaard og Gunnar Viby Mogensen) Skyggeøko-
nomien i Vesteuropa. Målinger og resultater for udvalgte
lande (Danmarks Statistik, 1997) vil den foreliggende
viden - d.v.s. økonomisk teori omkring skatteunddragelse
m.v. - forudse, at svingninger i den sorte sektors omfang
især ville afhænge af udviklingen i skattetrykket, i den
moralske opfattelse af sort aktivitet, og i befolkningens
oplevelse af, hvor alvorlige sanktioner man kan blive
udsat for fra skattemyndighederne m.v., hvis aktiviteterne
afsløres.

Endelig har nogle af de tidligere forskningsresultater fra
Rockwool Fondens Forskningsenhed tydet på effekter af
stærkt medie-dækkede politiske tiltag inkl. razziaer, og
formentlig i endnu højere grad påbegyndelsen af perioder
med højkonjunktur: Her har tidligere resultater tydet på,
at en del håndværkere måske følte at have fået mindre tid
til rådighed uden for “den normale beskæftigelse”.

Udviklingen i det sorte arbejdes omfang i den rimeligt
veldokumenterede periode fra og med 1994, jvf. figur 1,
lader sig imidlertid ikke forklare med udviklingen i skat-
tetrykket, som samlet set har været konstant (på et niveau
omkring 50%). Marginalskatten har som bekendt ændret
sig, men her har der været tale om et beskedent, men klart
retlinet fald perioden igennem. Den manglende sammen-
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hæng med udviklingen i den sorte sektors omfang må
formentlig bl.a. ses på baggrund af to væsentlige forhold.

For det første er prisforskellen mellem det hvide og det
sorte marked fortsat særdeles stor, jvf. at betalingen på
“det hvide marked” selv efter sænkningen af marginal-
skatten vil ligge 2-3 gange højere end på “det sorte mar-
ked”. Der skal altså antagelig ganske store skattenedsæt-
telser til, hvis der herfra skal komme en bremsende virk-
ning på den sorte sektor.

Dels spiller det givetvis en rolle, at folk, hvis de lader
skattens højde påvirke deres deltagelse i sorte aktiviteter,
naturligvis i virkelighedens verden ikke reagerer på æn-
dringer af skattetrykket, som det står nøjagtigt angivet i
økonomiske rapporter, men derimod på ændringer i det
skattetryk, som de kender til, d.v.s. “det oplevede skatte-
tryk”. Ved en undersøgelse i januar måned i år, foretaget
for Forskningsenheden af Gallup på en repræsentativ
stikprøve, er svarpersonerne blevet bedt om at oplyse,
hvorvidt de mener, at man i dag har mere eller mindre
tilbage, når det offentlige har taget sit (til skat m.v.), end
man havde for 5 år siden.

Helt på linie med en tilsvarende undersøgelse for Forsk-
ningsenheden fra efteråret 1997 mener omtrent 3 ud af 4
af de ialt 848 svarpersoner med en opfattelse om sagen (i
januar i år 74%), at de sammenlignet med situationen for
5 år siden i dag har det samme eller mindre tilbage efter
skat m.v. Tallene indikerer dermed, at et meget stort
befolkningsflertal ikke i skatteudviklingen kan se nogen
grund til at arbejde mindre sort.

Heller ikke udviklingen i skattemoralen i perioden 1994
til 1998, jvf. figur 3, ser ud til at kunne forklare den for-
nyede stigning i den sorte sektors omfang i de sidste par
år. Nyere forskning i emnet, inkl. en analyse af Gunnar
Viby Mogensen i et appendiks i den nævnte 1997-
publicering fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, og
Jørgen Goul Andersens studie Borgerne og lovene (der
ligeledes er udgivet af Rockwool Fondens Forskningsen-
hed i 1998), synes at bekræfte, at der de sidste 10-15 år
har været et vist skred i retning af en lavere skattemoral -
i øvrigt parallelt med moralen over for andre forhold,
inkl. de økonomiske relationer mellem borgere og det
offentlige som helhed. Et gennemsnit af de seriøse danske
målinger fra 1980 til 1998 viser, at den andel af den
voksne befolkning, som billiger skattesnyd, steg fra midt i
firserne til omkring 1991, hvorpå befolkningerne ser ud
til at have besindet sig noget, så andelen, der accepterer
skattesnyd, nu efter alt at dømme er lidt lavere end i
1991, men stadig omkring 12% højere end i 1980.

Forskningsenhedens egen grundigt gennembearbejdede
måling af den sorte moral, gennemført gennem interview-
undersøgelser i Danmarks Statistik, byggede på spørgs-
mål om, hvorvidt svarpersonerne inden for de sidste 12

måneder selv havde udført sort arbejde. Alle, som ikke
angav at have udført sorte aktiviteter, blev derpå spurgt:
“Ville De være villig til, hvis en rimelig mulighed viste
sig, at påtage Dem et stykke sort arbejde?”.

Figur 3. Skattemoral 1980-98. Alle foreliggende målin-
ger af andele af befolkningen, som billiger skattesnyd/sort
arbejde
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Blandt svarpersoner med en mening om sagen var ande-
len, som accepterede sorte aktiviteter i den forstand, at de
altså enten selv udførte dem, eller var villige til at gøre
det, hvis en rimelig mulighed viste sig, i de seneste år
som det fremgår af opstillingen her:

1993/94 57%
1996 59%
1997 67%
1998 63%

Dette moralmål er på den ene side metodemæssigt van-
skeligt at benytte som et entydigt bidrag til forklaringen
på ændringen i den sorte sektors omfang, fordi målet
inddrager den ene faktor (frekvensen), men ganske vist
ikke den anden faktor (tidsforbruget), som bestemmer den
sorte sektors omfang med tilsvarende risiko for delvise
cirkelslutninger. På den anden side er målet principielt
tilfredsstillende, for så vidt som deltagelse i sorte aktivi-
teter udtrykker den klareste form for accept, man kan
forestille sig - og målet som helhed er derfor det logisk
set “reneste” mål for accept.

Uanset dette forbehold er der i alle tilfælde ifølge de
foreliggende tal ikke tale om et yderligere fald i moralen,
som kunne begrunde stigningen i den sorte sektors om-
fang i det sidste års tid.

Tabel 4 viser ganske store forskelle mellem de forskellige
aldersgruppers samlede positive indstilling til sort arbejde
i form af, at de selv udfører sort arbejde eller er villige til
det, hvis en rimelig mulighed viser sig. Ikke mindre end
godt 80% af de unge i alderen 20-29 år er således positivt
stemt over for sort arbejde mod et gennemsnit i hele be-
folkningen (20-67 årige) på 63%.
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Den positive indstilling til det sorte arbejde falder jævnt,
jo ældre folk er. Således er det “kun” 39% af de 60-67
årige, der er positivt stemt over for det sorte arbejde.

Tabel 4. Villighed til at arbejde sort for personer i alderen
20-67 år, fordelt på alder, 1998.  Procent

Ville gerne
arbejde sort

Arbejder
sort

Samlet positiv
indstilling

20-29 år 47 34 81
30-39 år 39 27 66
40-49 år 37 24 61
50-59 år 34 16 50
60-67 år 29 10 39
Alle 38 25 63

Note: Der er set bort fra svarene “ved ikke” og “uoplyst”.

Spørgsmålet om, hvorvidt svarpersoner ved store inter-
view-undersøgelser oplever en større eller en mindre
sanktionsrisiko, hvis myndighederne får kendskab til den
sorte aktivitet, har i 1990’erne været stillet 4 gange, hver
gang med det hovedresultat, at bekymringer for at få
skattemyndighedernes lys kastet på sig er mere end be-
hersket.

Andelen af de svarpersoner, som har haft en mening om
sagen, og som anser sanktionsrisikoen for at være “ret
lille” eller “meget lille”, var endog meget høj, jvf. neden-
stående opstilling:

1992 88%
1996 77%
1997 79%
1998 81%

Efter en vis genopretning af respekten for, hvad skatte-
myndigheder m.v. kunne genere en lastefuld skatteborger
med, mellem 1992 og 1996 - måske stimuleret af en ræk-
ke tæt medie-dækkede razziaer mod restauranter og ren-
gøringsselskaber m.v. - er andelen uden mærkbare be-
kymringer for sanktionerne påny svagt stigende.

Der er altså heller ikke på denne 3. af de ovenfor nævnte
faktorer meget, som kunne forklare de sidste par års for-
nyede stigning i den sorte sektors omfang.

Den 4. og sidste af de nævnte mulige årsager til udsvin-
gene i den sorte sektors omfang var en eventuel dæmpen-
de effekt af højkonjunktur. En forøget aktivitet på “det
hvide markeds” byggepladser kunne nemlig måske for-
modes at formindske mange faglærte arbejderes behov
for en sort indtjening ved siden af hovedjobbet.

Imidlertid er ændringerne gennem de sidste par år i den
sorte sektors omfang tilsyneladende ikke klart gået i mod-
sat retning af konjunkturerne, som disse f.eks. kommer til

udtryk i de årlige vækstrater for BNP (på resp. 5,8, 3,2,
3,2, 3,3 og 2,4% i perioden 1994-98).

Derimod kan det muligvis ikke udelukkes, at en kraftig
stigning i beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren (på
de “hvide markeder”), som den der faktisk er forekommet
gennem hele perioden her, i stedet for at begrænse den
sorte sektor tværtimod kan forøge den, nemlig hvis efter-
spørgslen efter reparationer og vedligeholdelse m.v. på
boliger, f.eks. stimuleret af kraftig belåning af ejendom-
menes store friværdier, fører til kapacitetsproblemer på
“det hvide marked”: Alternativet er da (gør-det-selv-
arbejde og) forsøg på at få nogle af sektorens håndværke-
re til at udføre aktiviteterne “uden regning”.

Uden ny forskning på længere tidsserier kan intet siges
med sikkerhed. Med det forbehold kan det dog nævnes, at
hvis den nævnte forklaring skal underbygges, kunne det
f.eks. ske ved en konstatering af, at de, der allerede var
aktive på det sorte marked, nu havde højere sorte lønnin-
ger end i 1996, da den nye stigning i den sorte sektor
startede, og/eller at de, der var beskæftiget med sorte
aktiviteter i boligsektoren, havde sat deres sorte timetal
relativt kraftigt op.

Som det fremgår nedenfor, er der faktisk sket en kraftig
forøgelse af de sorte lønninger i de sidste to år, herunder i
boligsektoren. Og som det fremgår af tabel 5, er fordelin-
gen af “sort tidsforbrug” på boligsektoren og andre akti-
viteter netop karakteriseret af, at det gennemsnitlige sorte
tidsforbrug pr. uge i boligsektoren gennem de sidste to år
først har ligget under, og derpå i 1998 ikke uvæsentligt
over det sorte tidsforbrug fra andre grupper i den ikke-
deklarerede sektor.

Det kan altså ikke udelukkes, at højkonjunkturen i bolig-
sektoren samt de højere sorte timelønninger har et stort
medansvar for den fornyede stigning i den sorte sektors
omfang - der jo heller ikke er blevet bremset af folks
oplevelser omkring skattetrykket, af en kraftigt forbedret
skattemoral, eller af forøget bekymring for, hvad det
kunne koste at blive opdaget.

Tabel 5. Gennemsnitligt ugentligt sort timeforbrug fordelt
på bygge- og anlægsbranchen og øvrige, 1996-1998

1996 1997 1998

Bygge- og anlæg 2,6 2,8 4,0
Øvrige 3,2 2,5 3,5
Alle 3,0 2,6 3,7

Hvilket arbejde udføres sort?
Hvis svarpersonerne har svaret ja til, at de har udført sort
arbejde, bliver de dernæst spurgt om hvilke typer af sort
arbejde, de har udført. Blandt dem, der har arbejdet sort i
1998, svarer over 97% på spørgsmålet om hvilken type af
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sort arbejde, de har udført. I figur 4 er vist et tilfældigt
udpluk af nogle af de svar, vi får på dette spørgsmål.

Langt det meste sorte arbejde udføres inden for den brede
kategori service. Godt 45% af alle sorte arbejder udføres
inden for denne sektor. Det drejer sig om mange delsek-
torer, bl.a. om reparationer af biler, rengøring, børnepas-
ning, havearbejde og madlavning og servering til fester
m.v. Navnlig kvinderne er aktive inden for servicesekto-
ren med børnepasning, rengøring og madlavning/ser-
vering. Således er det næsten 68% af alle de sorte arbej-
der, der udføres af kvinder, som kan kategoriseres som
service.

Figur 4. Typer af sort arbejde som interviewpersonerne
selv oplyser dem

- rengøring
- børnepasning
- havearbejde
- fodre dyr på gården
- pudse væg op
- frisør
- tømrerarbejde
- murerarbejde
- stilladsopsætning
- spille som musiker
- taglægning
- solgt frugt
- passet hunde
- kørt halm, hjælp til høstarbejde
- tapetsering
- reparationer af elektronik
- maskinarbejde
- fliser i badeværelse
- malerarbejde
- skødeskrivninger
- hestetilridning
- stemmer klaverer
- blikkenslagerarbejde
- smedevirksomhed

- nyt køkken, vinduer
- lægge fliser
- anlagt græsplæner hos
  privat
- pc opsætning
- tegnestuevirksomhed
- revision
- snedkeriarbejde
- ny lofter, vægge
- svømmetræner
- sætte vinduer i
- skrottet biler
- salg af øl og vand i
  idrætsforening
- arbejdet i forretning
- gulvafslibning
- gulvlægning
- bilreparation
- flyttearbejde
- økonomisk rådgivning
- aerobictræner
- syning
- husbygning
- bygning af carport

Der udføres også meget sort arbejde inden for bygge- og
anlægssektoren. I alt er det godt 36% af det sorte arbejde,
der udføres inden for bygge- og anlægssektoren, som på
denne måde - som i årene forud - forbliver den helt domi-
nerende enkeltsektor inden for den sorte økonomi. Her er
navnlig mændene aktive. Lige godt 45% af det sorte
arbejde, som mændene udfører, udføres inden for bygge-
riet.

Sorte timelønninger
I 1996 blev der for første gang spurgt om timelønnen ved
sort arbejde. Dette spørgsmål blev gentaget i 1998-
undersøgelserne. I både 1996 og 1998 var det omkring
82% af alle interviewpersonerne, som havde udført sort
arbejde, der angav en sort timeløn. Som det ses i tabel 6,
var den gennemsnitlige sorte timeløn for hele landet i
1996 på 81 kr. Den er nu steget til 102 kr. i 1998, altså en

stigning i den nominelle sorte timeløn på godt 25% over
de to år. Hvis der korrigeres for inflationen, er stigningen
på omkring 21%.

Man kunne forvente, at den sorte timeløn ville være lave-
re, hvis arbejdet udføres for nære venner eller familie-
medlemmer. I en hollandsk undersøgelse for 1984 er det
således vist, at den sorte timeløn varierer for forskellige
grupper af købere af det sorte arbejde - den er lavest for
familie og venner. Timelønnen stiger derimod, jo mindre
man kender til den, der laves sort arbejde for (Renooy,
1990).

Omfanget af de sorte aktiviteter er steget - men det er de sorte
lønninger også: 21 pct.  på to år. Så: markedskræfterne virker,
også i måneskin.

I de danske undersøgelser er der ikke direkte spurgt om,
hvem det sorte arbejde udføres for. Men spørgsmålet om
betalingsform kan dog give en indikation af, hvem det
sorte arbejde udføres for. Måske lidt overraskende er den
gennemsnitlige sorte timeløn i Danmark lidt højere både i
1996 og 1998 - jvf. tabel 6 - hvis betalingen for det sorte
arbejde er sket i form af en bytte-/vennetjeneste. For-
skellene kan imidlertid også skyldes, at det er vanskelige-
re at skønne timelønnen for vennetjenester end for andre
typer af sort arbejde, hvor der eksplicit ligger en aftale
mellem køber og sælger, til hvilken pris det sorte arbejde
skal udføres.

I øvrigt blev 14% af de sorte aktiviteter i 1998 betalt
kontant, 22% med både kontanter og bytte-/venne-
tjenester, mens 64% blev betalt i form af bytte- eller
vennetjenester. I det sidste (bytte-/vennetjeneste) tilfælde,
var det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug 3,3 timer,
mod 4,3 timer, når der var kontanter med i betalingen.
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Tabel 6. Sort timeløn i 1996 og 1998

Betalingsform for
det sorte arbejde:

Gennemsnitlig
sort timeløn:

1996 1998

Kontant betaling 78 kr.  94 kr.
Bytte-/vennetjeneste 83 kr. 104 kr.
Både kontanter og
bytte-/vennetjenester 77 kr. 104 kr.

I alt 81 kr. 102 kr.

Der er stor variation i den timeløn, de forskellige stil-
lingsgrupper oppebærer på det sorte marked. Som det
fremgår af figur 5, har de selvstændige i 1998 ligesom i
1996 den højeste sorte timeløn på nu 129 kr. mod 115 kr.
i 1996. I 1998 har funktionærerne den næsthøjeste sorte
timeløn på 115 kr. tæt fulgt af de faglærte arbejdere med
en sort timeløn på 109 kr.

Figur 5. Sorte timelønninger fordelt på stilling, 1996 og
1998
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Som det ses i figuren, har funktionærerne altså overhalet
de faglærte arbejdere i timelønsbetalingen siden 1996.
Funktionærerne er således den gruppe, der har oplevet de
største stigninger i den sorte timeløn siden 1996. De
laveste sorte timelønninger i både 1996 og 1998 betales
til studerende med 62 kr. i 1996 og 71 kr. i 1998.

I 1996-undersøgelsen blev der også beregnet en timeløn
på det formelle (“hvide”) marked for svarpersonerne, der
havde udført sort arbejde. Funktionærer, der både arbej-
dede sort og hvidt i 1996, tjente i gennemsnit ca. 68% af
deres hvide timeløn (før skat), når de arbejdede sort. For
faglærte og ufaglærte var den sorte aflønning relativt
bedre. De tjente i gennemsnit 78-80% af deres normale
hvide timeløn ved at arbejde sort. På grund af funktionæ-
rernes relativt store stigning i den sorte timeløn siden
1996, er disse forskelle mellem den sorte og hvide time-
løn for hhv. faglærte/ufaglærte og funktionærer forment-
lig forsvundet i 1998.

I eksemplet fra indledningen betyder disse tal, at en
håndværker (der jo er faglært) i gennemsnit ville få ca.
78% af 2.000 kr. eller 1.560 kr. til sig selv, hvis arbejdet
udføres sort i stedet for de 940 kr., hvis han beskattes.
Håndværkeren får altså over 600 kr. mere ud af, at arbej-
det ikke beskattes. Husejeren sparer foruden momsen
også lidt på arbejdslønnen, idet han/hun kun skal betale
de 1.560 kr. for at få repareret sit hus (vi ser fortsat bort
fra omkostninger til materialer). Hvis husejeren har en
marginalskat på 53%, skal vedkommende altså tjene ca.
3.320 kr. mod tidligere godt 5.300 kr., hvis der skulle
betales skat og moms af reparationen. Der er således
meget store privatøkonomiske gevinster for begge parter
ved at lade arbejdet foregå sort, også selv om de sorte
timelønninger er forholdsvis høje for en del af det fag-
lærte arbejde. Her kommer ‘gevinsten’ for køberen i vidt
omfang fra, at man slipper for at betale momsen.

Hvis den sorte timeløn fordeles ikke på personernes stil-
lingsgrupper, men på hvilke typer af sort arbejde, der
udføres - jvf. figur 6 - viser det sig, at den højeste timeløn
i 1998 oppebæres inden for den brede gruppe kaldet
“anden service”, der bl.a. består af frisørarbejde, madlav-
ning og servering til fester samt musik til fester m.v.

Figur 6. Sorte timelønninger fordelt på typer af sort ar-
bejde, 1996 og 1998
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Note: Enkelte grupper er udeladt (f.eks. revision), da der er for få obser-
vationer bag beregningen af den sorte timeløn.

Den gennemsnitlige sorte timeløn for bygge- og anlægs-
sektoren er lidt lavere på 101 kr. i timen. Siden 1996 er
der især sket en stigning i timelønnen for maler- og tapet-
sererarbejde, så der nu næsten ikke er forskel i den sorte
timeløn inden for de forskellige fag i byggebranchen. I
den anden ende ligger f.eks. børnepasning relativt lavt
både i 1996 og 1998 med en gennemsnitlig sort timeløn
på 41 kr. i 1996 og 55 kr. nu i 1998. Den sorte timeløn
for rengøring ligger nu i 1998 på 69 kr. i timen mod 65
kr. i 1996, mens havearbejde ligger på hhv. 69 kr. og 75
kr. i 1996 og 1998.
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Den sorte timeløn fordelt på køn i 1996 og 1998 er vist i
tabel 7. Som det ses tjente mændene både i 1996 og 1998
betydeligt mere sort i timen. I 1998 fik mændene således i
gennemsnit 111 kr. i timen sort, mens kvinderne måtte
nøjes med 82 kr. i timen.

Tabel 7. Sort timeløn i 1996 og 1998 fordelt på køn

Genstl. sort timeløn
1996 1998

Mænd 89 kr. 111 kr.
Kvinder 64 kr.   82 kr.
I alt 81 kr. 102 kr.

I Pedersen og Smith (1998) er der foretaget en detaljeret
statistisk analyse af de sorte timelønninger. Når der korri-
geres for en lang række baggrundsfaktorer som alder,
uddannelse, stilling, hvor i landet folk bor m.v., tjente
mændene i gennemsnit 17% mere end kvinderne for det
samme arbejde.

Der er markante lønforskelle mellem mænd og kvinder på det
sorte marked, ligesom på det hvide.

Ligesom på det formelle (“hvide”) marked er der altså
heller ikke ligeløn på det sorte marked. Paralleliteten for
de sorte og hvide lønninger er med til at dokumentere, at
der er tale om et egentligt marked for de sorte aktiviteter.

Lediges og øvrige overførselsindkomstmodtageres
sorte arbejde
Man kan meget nemt få det indtryk fra den offentlige
debat, at arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere udfører
særligt meget sort arbejde. Når f.eks. Told og Skat i sam-
arbejde med politiet og Direktoratet for Arbejdsløsheds-
forsikringen laver kampagner mod pizzarestauranter eller
Grønttorvet i København, findes der normalt hver gang
eksempler på, at ledige eller kontanthjælpsmodtagere
udfører sort arbejde. I det følgende vil modtagere af over-
førselsindkomster og deres sorte arbejde blive undersøgt
nærmere. Først undersøges de ledige, dernæst kontant-

hjælpsmodtagere og endelig til sidst pensionister og ef-
terlønsmodtagere.

For de ledige, hvis forhold allerede kort er berørt foran,
kan der tænkes to modsatrettede faktorer m.h.t., om de
udfører sort arbejde eller ej. På den ene side taler ledig-
heden jo for, at der er mere tid til overs til at arbejde sort.
Men på den anden side mister den arbejdsløse gradvist
kontakten til arbejdspladsen og dermed potentielle kun-
der. Ligeledes forsvinder mulighederne for at låne værk-
stedet eller mesters bil, når der skal arbejdes sort. Des-
uden kan der argumenteres for, at en positiv sammen-
hæng mellem sort arbejde og arbejdsløshed kan gå den
modsatte vej, således at sort arbejde i sig selv medvirker
til, at en arbejdsløs person ikke søger efter (hvidt) arbej-
de, og derfor forbliver arbejdsløs.

De hidtidige statistiske analyser i Rockwool Fondens
Forskningsenhed har vist, at arbejdsløse personer ikke er
mere aktive på de sorte markeder end andre, jvf. f.eks.
Viby Mogensen (1985), Viby Mogensen m.fl. (1995),
Pedersen (1997) og Pedersen og Smith (1998). Dette
gælder for både mænd og kvinder. I alle undersøgelserne
i de senere år ligger andelen blandt de arbejdsløse, der
udfører sort arbejde, på niveau med gennemsnittet for
hele befolkningen.

Man skal være opmærksom på, at spørgeskemaundersø-
gelserne netop her kan have en særlig svaghed. Det kan
næppe helt udelukkes, at særligt de ledige (og kontant-
hjælpsmodtagerne) ikke svarer helt ærligt på spørgsmåle-
ne om sort arbejde på trods af garantierne om anonymitet
i undersøgelserne. De ledige og kontanthjælpsmodtagere
snyder jo i dobbelt forstand, når de arbejder sort - nemlig
skattevæsenet og A-kassen eller kommunen - og de ople-
ver måske derfor også en særlig stor risiko ved at ind-
rømme ulovlighederne.

Peder J. Pedersen og Nina Smith (1995) har for året 1994
fundet en statistisk sikker sammenhæng mellem længden
af ledigheden og om man udførte sort arbejde eller ej.
Nina Smith og Peder J. Pedersen fandt således, at jo
længere tid en person havde været ledig, jo større var
sandsynligheden for, at vedkommende udførte sort arbej-
de. Det er imidlertid den hidtil eneste undersøgelse, hvor
denne sammenhæng har kunnet påvises.

Hvis svarpersonerne svarer ja til, at de har udført sort
arbejde, bliver de også spurgt om, hvor mange timer om
ugen de i gennemsnit bruger på disse aktiviteter. I tabel 8
er vist det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug til det
sorte arbejde fordelt på stilling. Det er som tidligere
nævnt imidlertid ikke alle, der udfører sorte aktiviteter,
som vil eller er i stand til at oplyse et ugentligt tidsfor-
brug. Således er det i de senere undersøgelser kun ca.
70% af de svarpersoner, der har arbejdet sort, som oply-
ser et ugentligt tidsforbrug på de sorte aktiviteter. For at



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed   15

få et tilstrækkeligt antal observationer til at kunne sige
noget med statistisk sikkerhed, er omnibusundersøgelser-
ne fra 1996, 1997 og 1998 derfor slået sammen (i alt 8
omnibusser) i tabel 8.

Tabel 8 viser, at når de arbejdsløse udførte sort arbejde i
perioden 1996-1998, brugte de i gennemsnit 3 timer og
51 minutter. Sammenlignet med hele befolkningen, der i
gennemsnit brugte 3 timer og 8 minutter om ugen på sort
arbejde, bruger de arbejdsløse altså næsten tre kvarter
mere om ugen end gennemsnittet for hele befolkningen.

Med de kendte sorte timelønninger og det sorte tidsfor-
brug fordelt på stilling, er det ret enkelt at beregne ind-
komsterne fra sort arbejde for de ledige. I gennemsnit
tjener de ledige, der rent faktisk udfører sort arbejde,
således 1.635 kr. om måneden, altså 250 kr. mere om
måneden end gennemsnittet for hele befolkningen på
1.385 kr.

Tabel 8. Gennemsnitligt sort tidsforbrug pr. uge i perio-
den 1996-1998 for 18-74 årige fordelt på stilling

Genstl. tidsforbrug til
sort arbejde

Antal

Selvstændig/
medarbejdende ægtefælle 2t: 00 m. 103
Funktionær 2t: 36 m. 341
Faglært arbejder 3t: 13 m. 301
Ufaglært arbejder 3t: 22 m. 188
Arbejdsløs 3t: 51 m.   56
Pensionist/efterlønner 5t: 15 m.   96
Under uddannelse 3t: 06 m. 140
Andet 2t: 00 m.   13

Hele befolkningen 3t: 08 m. 1.238

I de undersøgelser af det sorte arbejde, som Rockwool
Fondens Forskningsenhed har gennemført, er det muligt
at identificere en samlet gruppe af overførselsindkomst-
modtagere, foruden de ledige og efterlønsmodtagerne og
pensionisterne, bestående af kontanthjælpsmodtagere, re-
validender og langvarigt syge i Danmarks Statistiks omni-
busundersøgelser (det er ikke muligt at skelne mellem,
om svarpersonerne er kontanthjælpsmodtager, revalidend
eller langtidssyg). Hvis man slår omnibussen fra februar
1996 sammen med omnibusserne i 1997 (maj + august)
og 1998 (februar, juni og december) fås tilstrækkeligt
med observationer til at kunne sige noget om denne grup-
pes sorte arbejde.

Det viser sig, at kontanthjælpsmodtagere, revalidender og
langtidssyge ikke er så aktive på de sorte markeder, som
den øvrige del af befolkningen. I gennemsnit udførte
knap 20% af kontanthjælpsmodtagerne, revalidenderne
og de langtidssyge sort arbejde i 1996-1998, mod godt
23% for hele befolkningen. For så vidt angår denne grup-
pes tidsforbrug på de sorte aktiviteter og deres sorte ti-

melønninger, er det ikke muligt at sige noget med stati-
stisk sikkerhed, da der er for få i beregningerne, der har
angivet et tidsforbrug samt timeløn.

Det fremgik ovenfor i tabel 1, at 8,8% af efterlønsmodta-
gerne og pensionisterne udførte sort arbejde i 1998 mod
et gennemsnit for hele befolkningen på 22,5%. Men når
efterlønsmodtagerne og pensionisterne udfører sort arbej-
de, er de til gengæld den gruppe i hele befolkningen, der
bruger mest tid på dette, jvf. tabel 8. For de relativt få
pensionister og efterlønsmodtagere, der udfører sort ar-
bejde, svarer dette til omkring 2.250 kr. om måneden sort
i tilskud til pensionen eller efterlønnen, altså en noget
højere indkomst end for gennemsnittet i hele befolknin-
gen (1.385 kr. om måneden).

Dagpenge og måneskinsarbejde: De arbejdsløse er ikke
hyppigere end andre aktive på de sorte markeder - men
når de er det, arbejder de flere sorte timer end gennem-
snittet af danskere.

Samlet kan det derfor konkluderes om de ledige, at der
ikke er flere end i hele befolkningen, der udfører sort
arbejde. Men de ledige, der rent faktisk udfører sort ar-
bejde, bruger til gengæld noget mere tid (næsten 3 kvarter
mere om ugen) end resten af de aktive i den sorte sektor.

Med en sort timeløn lige omkring hele befolkningens,
tjener de ledige derfor også lidt mere om måneden sort
(1.635.kr.) end gennemsnittet for hele befolkningen
(1.385.kr.).

For pensionisterne og efterlønsmodtagerne er der langt
færre end i hele befolkningen, der udfører sort arbejde,
men når de gør det, er de til gengæld de flittigste (godt 2
timer mere end gennemsnittet for hele befolkningen).
Blandt kontanthjælpsmodtagere, revalidender og de lang-



16   Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

tidssyge savnes i materialet tilstrækkeligt sikre oplysnin-
ger om tidsforbruget. Målt ud fra andelen, der er aktive
på de sorte markeder, er der ikke noget, der tyder på, at
de udfører mere sort arbejde end gennemsnittet for hele
befolkningen.

Lidt nærmere om sort arbejde og skat
Som nævnt i indledningen og i afsnittet om de sorte ti-
melønninger, er der relativt mange penge at tjene ved at
arbejde sort, fordi man ikke skal betale skat. Det er derfor
nærliggende at undersøge, om dem, der arbejder sort,
også betaler mere i skat og marginalskat end andre. Men
til effekten af skatten og marginalskatten kommer, at den
del af befolkningen, der får støtte fra det offentlige f.eks. i
form af dagpenge, kontanthjælp, boligsikring eller S.U.
m.v., får deres tilskud nedtrappet i takt med, at deres
indkomst stiger. Derfor er det også relevant at undersøge
sammenhængen mellem sort arbejde og den såkaldte
sammensatte marginalskat, der tager højde for nedtrap-
ningen af eventuelle offentlige ydelser. Disse forhold blev
undersøgt nærmere i den tidligere nævnte undersøgelse
“om det kan betale sig at arbejde” på data fra 1996 af
Søren Pedersen og Nina Smith (1998).

Som det ses i tabel 9, er der ikke noget, der tyder på, at
hverken mænd eller kvinder, der arbejder sort, har særligt
høje skatter i forhold til dem, der ikke arbejder sort. Fak-
tisk tyder det på, at dem, der ikke arbejder sort, har en
lidt højere skat end dem, der arbejder sort. Dette gælder
også, hvis vi kun ser på de faglærte arbejdere, som er
særligt aktive på de sorte markeder (ikke vist i tabellen).
Et lignende resultat blev fundet af Peder J. Pedersen og
Nina Smith (1995) i en undersøgelse på data fra 1994. I
Holland eller Sverige, hvor dette forhold er undersøgt,
har det heller ikke været muligt at påvise en sammenhæng
mellem skatter og sort arbejde.

Det er måske ikke så relevant at se på de faktiske betalte
skatter og marginalskatter, da det ikke er sikkert, at folk
kender deres faktiske marginalskat. Det er snarere - som
vi også berørte det ovenfor - mere relevant at inddrage,
hvad de tror deres marginalskat er, da det jo er denne, der
styrer deres handlinger. Derfor er der i undersøgelsen fra
1996 spurgt om, hvad svarpersonerne tror, de har tilbage
efter skat og evt. nedtrapning af offentlige ydelser, hvis
man modtager 1.000 kr. ekstra i indkomst. I tabel 9 er
dette angivet ved den forventede sammensatte marginal-
skat. Men som det ses, er der heller ikke her noget, der
tyder på, at folk, der arbejder sort, har en højere forventet
sammensat marginalskat end dem, der ikke arbejder sort.
Resultaterne i tabel 9 er også blevet bekræftet i en stati-
stisk analyse, hvor der er kontrolleret for en lang række af
baggrundsvariable og testet for statistisk sikre sammen-
hænge.

Tabel 9. Beregnede gennemsnitlige og (faktiske) margi-
nale indkomstskatter samt sammensatte og forventede
sammensatte marginalskatter fordelt på, om svarperso-
nerne har udført sort arbejde eller ej i 1996

Mænd Kvinder

Sort Ej sort Sort Ej sort

-----%----- ------%-----
Gennemsnitsskat 37,4 38,6 30,4 34,0
Marginalskat 51,5 53,2 44,8 46,1
Sammensat marginalskat 52,1 54,2 46,5 49,3
Forventet sammensat
marginalskat 55,2 57,2 50,5 53,9

Anm.: Der er set bort fra personer, der ikke svarer på spørgs-
målet om sort arbejde. Det har ikke været muligt at beregne
gennemsnitsskatter, marginalskatter og sammensatte marginal-
skatter for selvstændige, kontanthjælpsmodtagere og deltagere i
orlovsordninger.
Kilde: Søren Pedersen og Nina Smith (1998).

Når den faktiske eller forventede skat tilsyneladende ikke
har nogen effekt på, om der arbejdes sort, kan det skyl-
des, at alle ikke har mulighed for at arbejde sort. Men det
er heller ikke muligt at spore en sammenhæng mellem
skatter og sort arbejde, hvis man alene ser på gruppen af
faglærte arbejdere, jvf. Søren Pedersen og Nina Smith
(1998).

En mulig forklaring på den manglende forventede sam-
menhæng mellem skatter og sort arbejde kunne, som
påpeget af Peder J. Pedersen og Nina Smith (1995), være,
at vi her tegner et øjebliksbillede af danskernes sorte
arbejde. Set over en længere periode på måske et par tiår,
kan det naturligvis ikke udelukkes, at de stigende ind-
komstskatter og moms har medført mere sort arbejde.

Man kan spørge sig selv, om der så er grund til at bekym-
re sig om skatternes højde i forbindelse med sort arbejde,
når der ikke synes at være nogen sammenhæng. Svaret på
dette spørgsmål er, at det er der nok alligevel. Vi har som
tidligere nævnt spurgt de personer, der ikke arbejder sort,
om de ville være villige til at påtage sig et stykke sort
arbejde, hvis de fik muligheden for det. Som det ses i
tabel 10, er det næsten 50% af den del af voksne danske
befolkning, som ikke arbejder sort i 1998, som er villige
til det, hvis de fik muligheden. Sammenlagt er det altså
over 60% af den danske befolkning, der enten arbejder
sort eller er villige til det.

Tabel 10. Antal personer i alderen 16-74 år, der arbejder
sort eller er villige til at arbejde sort i 1998

Udfører sort arbejde Udfører ikke sort arbejde I alt
Vil gerne Vil ikke

671 1.055 1.122 2.848

Note: Der er set bort fra svargrupperne “ved ikke” og “uoplyst”.
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I undersøgelsen fra 1996 “om det kan betale sig at arbej-
de”, var det 64% blandt de beskæftigede i hele befolknin-
gen, som enten udførte sort arbejde eller var villige til
det. For de offentligt ansatte var den tilsvarende andel på
57%, mens den for de privat ansatte var 67%. Disse re-
sultater er også blevet testet i en statistisk analyse (logi-
stisk regression, jvf. tabel 4.12 side 117 i Pedersen og
Smith, 1998), hvor der er kontrolleret for en lang række
af baggrundsvariable og testet for statistisk sikre sam-
menhænge. I disse analyser er der ikke statistisk signifi-
kant forskel på, om offentligt eller privat ansatte udførte
eller var villige til at udføre sort arbejde i 1996.

Selv blandt offentligt ansatte, som jo lønnes med skattekroner,
ser et flertal (57%) med sympati på de sorte aktiviteter.

Selv om der er en lavere andel blandt de offentligt ansat-
te, der enten udførte sort arbejde eller var villige til det -
en forskel der altså ikke er statistisk signifikant - er det
interessant at bemærke, at mere end hver anden offentligt
ansatte enten udfører eller er villig til at udføre sort ar-
bejde. Offentligt ansatte er jo så at sige beskæftiget på
fællesskabets og solidaritetens vegne til lønninger, som
betales via de indkrævede skatter.

Hvis de sorte markeder i fremtiden skulle brede sig, så
andre - f.eks. den store funktionærgruppe og de offentligt
ansatte - i højere grad fik mulighed for at arbejde sort, er
der altså ikke mangel på vilje til at påtage sig et job i den
sorte sektor. I de senere år er der desuden dukket eksem-
pler på meget organiseret sort arbejde op i f.eks. rengø-
ringsbranchen. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikrin-
gen har endvidere afsløret ganske avanceret snyd med
falske lønsedler, så personer uretmæssigt har kunnet hæve
dagpenge i en længere periode, end de ellers ville være
berettiget til og samtidigt arbejdet sort. Denne type snyd
blev ikke afsløret for f.eks. 10 år siden. Så selv om man
ikke kan afskaffe det sorte arbejde ved at sænke skatter-
ne, kan man måske hindre, at omfanget af det sorte arbej-

de og andre former for mere avanceret snyd stiger, hvis
den hidtidige stigning i skattetrykket stopper.

Det sorte arbejde og indkomstfordelingen i samfundet
Det er meget veldokumenteret, at fordelingen af indkom-
sterne fra det formelle (“hvide”) marked i det danske
samfund er blevet stadigt mere ligeligt fordelt i gennem
de sidste mange år. Disse analyser har, da de har været
baseret på skattevæsenets oplysninger, i sagens natur ikke
inddraget indkomsterne fra det sorte arbejde. I det føl-
gende vil det blive søgt belyst, hvordan indkomsterne fra
det sorte arbejde påvirker indkomstfordelingen.

I tabel 11 er vist andelene af befolkningen, der arbejder
sort samt de månedlige sorte indkomster for forskellige
intervaller af årsindkomsten fra det formelle (“hvide”)
marked.

Som det ses i tabellen, er det vanskeligt entydigt at sige
noget præcist om, hvordan de sorte indtægter påvirker
den samlede indkomstfordeling. Indtrykket i tabel 11 er
dog, at der er svage tegn på, at dem, der allerede klarer
sig godt på det formelle (“hvide”) marked, også ser ud til
at tjene helt godt på det sorte marked. Det trækker altså i
retning af en lidt skævere indkomstfordeling, når de sorte
indkomster også inddrages.

Tabel 11. Andelen, der arbejder sort samt de sorte må-
nedlige indkomster fordelt på den årlige personlige brut-
toindkomst

Årlig personlig brutto-
indkomst fra det formelle
(“hvide”) marked

Andel der
 arbejder sort

Pct.

Genstl. sort indkomst
pr. måned

blandt dem, der
arbejder sort

    0-  99.000 kr. 22,8 1.041 kr.
100-199.000 kr. 19,7 1.080 kr.
200-299.000 kr. 26,4 1.469 kr.
300-399.000 kr. 30,3 1.421 kr.
400.000 kr. eller mere 22,1 1.255 kr.
Hele befolkningen 24,1 1.276 kr.

Note: De sorte indkomster pr. måned er beregnet på baggrund
af det oplyste antal sorte timer og den gennemsnitlige sorte
timeløn for 1998-undersøgelserne. Der er set bort fra enkelte
høje sorte indkomster, da de påvirker gennemsnittene i katego-
rierne forholdsvis meget. Andelen, der arbejder sort, for hele
befolkningen er her beregnet for dem, der har oplyst bruttoind-
komsten på det formelle (“hvide”) marked.

Foreløbige analyser af indkomstfordelingen, der bl.a. kan
måles ved gini-koefficienten, som er et mål for graden af
uligheden i en fordeling (her indkomstfordelingen), tyder
ikke på, at de sorte indkomster påvirker indkomstforde-
lingen i nævneværdig grad. Gini-koefficienten er på data
for 1998 for de 18-74 årige beregnet til 0,294 for den
personlige nettoindkomst (0,33 for den personlige brut-
toindkomst, hvilket kan sammenlignes med en gini-koef-
ficient for hele befolkningen i 1995 på 0,36, jvf. Dan-
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marks Statistik, Statistisk tiårsoversigt 1998) uden de
sorte indkomster inddrages. Hvis de sorte indkomster
inddrages, kan gini-koefficienten beregnes til 0,297. Det
er altså først på den tredje decimal, en effekt på nettoind-
komsten kan måles på gini-koefficienten ved at inddrage
de sorte indkomster.

Den maksimale udjævningsprocent viser den procentdel
af den samlede indkomstmasse, der skal flyttes fra perso-
ner med indkomster over gennemsnittet til personer med
indkomster under gennemsnittet for at få en helt lige
indkomstfordeling. Den maksimale udjævningsprocent er
for den personlige nettoindkomst i 1998-undersøgelserne
for de 18-74 årige målt til 20,5% uden de sorte indkom-
ster. Når de sorte indkomster medregnes, bliver den mak-
simale udjævningsprocent på 20,7%.

Målt med både gini-koefficienten og den maksimale
udjævningsgrad er der altså ganske svage tegn på, at
indkomstfordelingen bliver mere ulige, når de sorte ind-
komster inddrages.

Den foreløbige konklusion må dog blive, at de sorte ind-
komster formentlig ikke påvirker indkomstfordelingen i
samfundet nævneværdigt. Men der kræves yderligere
analyser over flere år for at kunne sige noget med sikker-
hed.

Det sorte arbejde i andre europæiske lande
Det er naturligvis ikke kun et dansk fænomen, at der
udføres sort arbejde. I forsøgene på at måle fænomenet
har forskellige udenlandske forskere udviklet en lang
række mere eller mindre fantasifulde indirekte metoder til
bestemmelse af omfanget af skyggeøkonomien, som
f.eks. opgørelse af, hvor mange kontanter befolkningen
faktisk har brug for til de daglige transaktioner ifølge den
officielle statistik i forhold til, hvor mange (færre) kon-
tanter der burde være brug for i en hypotetisk situation,
hvor der ikke er nogen skyggeøkonomi. Det har medført,
at der er anvendt mange forskellige definitioner af, hvad
der måles, hvilket naturligvis - foruden anvendelsen af de
forskellige metoder - gør en sammenligning endnu van-
skeligere.

Markerer man denne usikkerhed ved at angive intervaller
fremfor et tal, har disse metoder typisk angivet sorte
økonomier af meget betydelig størrelse selv i Nordeuro-
pa, ofte svarende til 10-15% af BNP i disse lande.

Sammenligninger af det sorte arbejde i forskellige euro-
pæiske lande, baseret på Forskningsenhedens omregning
af foreliggende udenlandske tal fra spørgeskemaundersø-
gelser, jvf. Søren Pedersen (1997), viser, at problemets
omfang i Danmark i virkeligheden ikke synes større end i
de andre nordvesteuropæiske lande, hvor der har været
foretaget seriøse forsøg på måling af sort arbejde ved

hjælp af spørgeskemaer. Tabel 12 viser omfanget af skyg-
geøkonomierne i Norge, Sverige, Holland, Tyskland og i
øvrigt i Spanien, hvor der fra andre forskere foreligger
pålidelige målinger af det sorte arbejdes omfang ved
hjælp af spørgeskemaer.

Omfanget adskiller sig ikke, som det ses, væsentligt fra
hinanden i Danmark, Norge, Sverige, Holland og Tysk-
land. Der er ganske vist forskelle, men disse kan for-
mentlig i høj grad tilskrives de usikkerheder, der trods alt
er forbundet med metodernes evne til at måle omfanget af
det sorte arbejde. Tallene tyder på, at skyggeøkonomier-
nes omfang udgør mellem 3 og 6% af BNP, når der som
her tilnærmelsesvist søges korrigeret for forskelle i defi-
nitioner og opregningsprocedurer. Omfanget af skygge-
økonomierne, målt ved disse metoder, ligger således på et
langt lavere niveau end ved de omtalte indirekte metoder.

I Spanien er det godt 10% af befolkningen, der udfører
sort arbejde. De gør det til gengæld som regel på fuld tid.
Hvis der benyttes den samme opregningsprocedure, som
der normalt anvendes i den danske forskning, udgør det
sorte arbejde i Spanien knapt 17% af BNP - et niveau, der
med forsigtighed kan sammenlignes med tal for Italien,
der ligger på 18% af BNP i 1982, jvf. Siesto (1982).

Skyggeøkonomierne i de her viste lande er altså forment-
lig af mindre omfang end antaget af mange forskere. I det
nordlige Europa er niveauet ensartet og ret lavt - mens
der til gengæld er et des kraftigere spring opad i niveauet,
når analysen når landene omkring Middelhavet.

Tabel 12. Skyggeøkonomierne i Norge, Sverige, Holland,
Tyskland og Spanien

Land År Omfang af
skyggeøkonomi

Korrigeret omfang
af skyggeøkonomi

(Værdi på det
formelle marked)

Norge 1980-83 4-6 % af BNP 4-6 % af BNP
Norge 1988/89 1,3 % af BNP 5-6 % af BNP
Sverige 1997 1 % af BNP 2,5-2,6 % af BNP
Holland 1983-84 1-3 % af BNI 4-5 % af BNP
Tyskland 1984 0,6-1,2 % af BNP 4-6 % af BNP
Spanien 1985 ikke beregnet i

fht. BNP
16,9 % af BNP

Noter: De norske tal for 1980-83 var allerede korrigeret i analyser-
ne. Tallene for Norge (1988/89), Sverige, Holland og Tyskland er i
tredje kolonne opgjort til de sorte priser. I den sidste kolonne er der
forsøgt korrigeret for forskelle i de anvendte værdisætninger af det
sorte arbejde, og for forskelle i definitionen af det sorte arbejde.
F.eks. har hverken de tyske eller hollandske forskere sorte handler
med, ligesom de udelader hele naturaliedelen af den sorte økonomi.
Dette gælder dog ikke de svenske tal, der er baseret på Rockwool
Fondens Forskningsenheds spørgsmål, som altså er direkte sam-
menlignelige med de danske tal. For Spanien er der anvendt den
samme opregningsmetode som på de danske tal. For en nærmere
redegørelse for de korrigerede tal henvises til Pedersen (1997).
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Til disse resultater, bygget på omregninger af udenland-
ske resultater, kan det føjes, at Forskningsenheden er i
gang med en dataindsamling ved benyttelse af den danske
spørgeskemateknik i vore nabolande. Foreløbig har det
vist sig, at nye data fra Sverige og Norge ganske tæt be-
kræfter forventningen, man kunne have ud fra omregnin-
gerne af ældre udenlandske tal - og dermed i øvrigt synes
at styrke den tillid, man bør kunne have til den danske
spørgeskemateknik. For Sverige fandt man, at godt 11%
arbejdede sort i 1997/98, hvilket er noget under det dan-
ske niveau. Men de svenske tal viste også, at når der blev
arbejdet sort i Sverige, blev der brugt flere timer på det
sorte arbejde (og til en højere timeløn).

Sammenlagt blev omfanget, som det også ses i tabel 12,
altså helt på niveau med det danske. Foreløbige tal for
Norge tyder også på et niveau helt på linie med Danmark.
I Norge var det således lige godt 19% af befolkningen,
der udførte sort arbejde i 1998 til en timeløn på 107 nor-
ske kr. i gennemsnit. I alt brugte nordmændene i gennem-
snit 3 timer og 47 minutter om ugen på at arbejde sort. De
nye norske tal - altså belyst ved den danske spørge-
skemametode - ligger i øvrigt helt på niveau med tidligere
norske spørgeskemaundersøgelser (jvf. tabel 12).
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