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1. Introduktion  

Formålet med denne udgivelse er at fortsætte arbejdet med Rockwool Fondens Forskningsenheds (RFF) 
tidsserie af nøgletal for den sorte økonomi i Danmark. Således er fokus også i denne udgivelse på 
danskernes sorte arbejdsbud opgjort på tværs af køn, uddannelsesniveau og alder.  Dertil kommer et øget 
fokus på to mindre belyste aspekter, der må formodes at påvirke den sorte arbejdsmarkedsdeltagelse: 
moral og risiko.  

Udgivelsen indeholder i alt 16 tabeller, hvor de sorte nøgletal omkring deltagelsesfrekvens, længden af den 
gennemsnitlige sorte arbejdsuge og den gennemsnitlige timeløn findes i henholdsvis tabel 4, 5 og 6 samt 7. 
Forholdet mellem sorte og hvide arbejdstimer findes i tabel 3.  

Kort opsummeret viser resultaterne, at 22 % af danskerne i alderen 18-74 år arbejdede sort i 2014, hvilket 
var stort set samme deltagelsesfrekvens, vi registrerede i sidste måling i 2012. Resultaterne genfinder også 
tidligere karakteristika for det sorte arbejdsmarked, nemlig at der er flere mænd end kvinder, der udbyder 
sort arbejde, ligesom tilbøjeligheden til at arbejde sort er aftagende både med alder og 
uddannelseslængde.    

Den store ændring fra 2012 til 2014 findes i den gennemsnitlige sorte arbejdsuge, som er reduceret fra ca. 
2 timer og 30 minutter i 2012 til ca. 1 time og 45 minutter i 2014. Reduktionen i timetallet har medført, at 
de sorte arbejdstimer som andel af de hvide  er reduceret fra 2,4 til 1,6 %.1  

Arbejdspapiret indeholder yderligere ni afsnit. I afsnit 2 gennemgås den seneste dataindsamling. Afsnit 3 
indeholder en beskrivelse af definitionen af sort arbejde. Afsnit 4 er en kort gennemgang af de relevante 
politiske tiltag mod sort arbejde, gennemført i tiden efter vores undersøgelse i 2012. Afsnit 5 afdækker det 
samlede omfang af sort arbejde målt som forholdet mellem sorte og hvide arbejdstimer. Afsnit 6 viser de 
seneste nøgletal for sort arbejde: deltagelsesfrekvens, timeløn og ugentlig arbejdstid, mens afsnit 7 
indeholder en beskrivelse af hyppigheden i det sorte arbejdsudbud samt deltagelsesvilligheden hos dem, 
der i øjeblikket står uden for det sorte arbejdsmarked. Endelig slutter vi arbejdspapiret af med først at se på 
danskernes oplevede risiko og forventede straf ved sort arbejde i afsnit 8, og herefter i afsnit 9 vise 
resultater fra spørgsmål om danskernes sorte moral. Vi runder af med en kort konklusion i afsnit 10.   

2. Nye data 

Resultaterne i denne undersøgelse bygger på ca. 2.000 telefoninterview indsamlet i løbet af november og 
december måned i 2014. Telefoninterviewene blev gennemført af Danmarks Statistiks interviewerkorps for 
Rockwool Fondens Forskningsenhed.  I oktober, før telefoninterviewet, modtog alle respondenterne et 
brev fra Danmarks Statistik med information om undersøgelsen. Brevet informerede de kommende 
respondenter om, hvem der stod bag undersøgelsen, hvornår de kunne forvente et opkald, og at selve 
undersøgelsen handlede om danskernes samlede arbejdstid og indkomst. Ligeledes gjorde brevet 
opmærksom på, at det var vigtigt for undersøgelsens repræsentativitet både at tale med personer inden- 
og udenfor arbejdsmarkedet.    

                                                           
1 Bemærk at tallene for sorte arbejdstimer i forhold til hvide arbejdstimer også er opdateret bagud i tid. Opdateringen 
indeholder mere dækkende information omkring respondenternes alder samt en mindre ændring i behandlingen af 
ekstrem observationer. 
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Tabel 1 viser interviewresultaterne fra undersøgelsen. Tabellen indeholder fem kolonner, hvor den femte 
kolonne viser de nye resultater, mens første til fjerde kolonne dækker over resultater fra tidligere 
undersøgelser gennemført fra 2009-2012. Resultaterne fra de tidligere undersøgelser er taget med som 
sammenligningsgrundlag. Ved brug af de tidligere resultater er det altså muligt at komme med forsigtige 
bud på en eventuel udvikling over tid.  Det er dog vigtigt at bemærke, at undersøgelserne fra 2009-2012 
havde et lidt andet udgangspunkt, da de primært blev gennemført til brug for en effekt-evaluering af 
skattereformen i 2010. Af statistiske årsager blev data derfor indsamlet som et panel, hvilket vil sige, at de 
samme respondenter blev interviewet hvert år i november/december fra 2009 til 2012.  Panelstrukturen 
betyder, at sammenligningerne i både tabel 1 og de øvrige tabeller primært bør foretages mellem 2009 og 
2014. At årene 2010-2012 ikke er helt lige så nyttige til sammenligning skyldes, at individerne, der indgik i 
undersøgelsen i 2010-2012, allerede var interviewet i 2009, og man derfor må formode, at der var en langt 
højere sandsynlighed for, at de også var villige til at deltage i de efterfølgende år, hvilket også ses af, at 
besvarelsesprocenten i række syv stiger fra 65 i 2009 til 89 i 2012.  

Tabel 1: Interviewresultat. Antal respondenter. 2009-2012 & 2014. 
  Runde 1: 2009 Runde 2: 2010 Runde 3: 2011 Runde 4: 2012 Ny undersøgelse 2014 

Med i bruttostikprøve 2009 3.409 1.883 1.446 1.188 3.300 

Forskerbeskyttet. udvandret eller død 506 20 7 7 0 

Bortfald 983 417 251 126 1.367 
Manglende stikprøvevægte 37 0 0 0 0 
Interview 1.883 1.446 1.188 1.055 1.933 
Svarprocent (Interview ift. bruttostikprøve uden 
-forskerbsk. udvand.  el. død) 

0,65 0,78 0,83 0,89 0,59 

Respondenter i alderen 18-74 1.769 1.380 1.135 1.011 1.933 
Nægter spørgsmål om sort arbejde 5 2 3 1 6 
Stikprøve til analyse brug 1.764 1.378 1.132 1.010 1.927 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

      

Besvarelsesprocenten sammenholder antallet af gennemførte interviews (række fem) med mulige 
interviews (række ét minus række to), hvor de mulige interviews er alle udtrukne individer minus personer, 
der er forskerbeskyttet, udvandret eller døde. I den nye 2014-undersøgelse var besvarelsesprocenten 59, 
hvilket umiddelbart er et fald fra 65 % i 2009. Faldet dækker dog over, at den såkaldte forskerbeskyttelse 
ophørte fra d. 1. april 2014.2  Forskerbeskyttelsen blev indført i 1995 og muliggjorde, at individer kunne 
forhåndsframelde sig henvendelser i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser. 
Personer, der tidligere ikke kunne kontaktes på grund af forskerbeskyttelsen, indgår derfor nu i 
beregningen. For at få en ide om forskerbeskyttelsens betydning for besvarelsesprocenten kan der i stedet 
beregnes en bruttobesvarelsesprocent, som sammenholder alle udtrukne individer (række ét) med 
gennemførte interviews (række fem). Sådan en bruttoopnåelsesprocent (resultatet er ikke gengivet i 
tabellen) viser, at der har været en positiv udvikling fra 2009 til 2014, for mens 55 % af bruttostikprøven i 
2009 endte med at svare på spørgeskemaet, blev 59 % interviewet i 2014. For at en sammenligning mellem 
2009 og 2014 skal give mening, skal der være ca. samme antal døde og udvandrede fra bruttostikprøven, 
hvilket er en rimelig antagelse.  

Denne udgivelse er altså baseret på interviews foretaget i slutningen af 2014 med ca. 2.000 danskere om 
deres sorte arbejde. For at give mulighed for at forankre de nye resultater indeholder udgivelsen også 
                                                           
2 https://cpr.dk/borgere/beskyttelser-i-cpr/ 
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tidligere offentliggjorte resultater for årene 2009-2012. De følgende tabeller giver således mulighed for at 
se på tendensen i forhold til udviklingen i for eksempel deltagelsesfrekvensen eller timelønnen 
sammenligningerne skal dog foretages med ovennævnte betragtning omkring datastrukturen fra 2009-
2012 in mente.   

3. Definition og interviewspørgsmål om sort arbejde  

Sort arbejde er defineret som produktive – og i sig selv lovlige – økonomiske aktiviteter, der burde 
beskattes, men som ikke bliver det på lovlig vis, fordi køber og sælger er enige om ikke at fortælle 
skattevæsenet om dem. Denne definition af sort arbejde er identisk med tidligere udgivelser fra RFF, hvilket 
muliggør sammenligninger over tid. Se Pedersen et al. (1997) for en uddybende diskussion af definitionen 
af sort arbejde.   

I denne dataindsamling tager vi udgangspunkt i spørgsmålsformuleringen, der blev udviklet i 2008 (se 
Hvidtfeldt et al. 2010). I denne undersøgelse er spørgsmålene om sort arbejde samlet i spørgeskemaets 
anden del og følger efter en række spørgsmål omkring respondentens formelle arbejdstid og løn. Inden 
respondenterne bliver spurgt om deres sorte arbejdsudbud, bliver de mindet om, at interviewene vil blive 
behandlet fortroligt, og at det ikke vil være muligt at identificere enkeltpersoner efterfølgende. 
Spørgsmålene om sort arbejde er inddelt i fire grupper, hvor de tre første er opdelt efter betalingsform, 
kontant, udveksling af vennetjenester (gentjenester) og betaling med ting, mens den sidste gruppe af 
spørgsmål handler om sort salg.  

Det indgår i definitionen af sort arbejde, at både køber og sælger er bevidste om, at aktiviteten er sort. Som 
et ekstra led i vores validering har vi bedt respondenterne, der har udført sort arbejde mod kontant 
betaling, svare på, om køber også var klar over, at handlen var sort. Dette spørgsmål har været inkluderet i 
surveyundersøgelser siden 2009, og resultaterne fremgår i tabel 2, hvor hver af de fem dataindsamlinger 
har sin egen kolonne. For alle undersøgelserne gælder det, at ca. 95 % af respondenterne mente handlen 
indeholdt en gensidig viden om, at arbejdet blev udført sort. Med andre ord understreger resultaterne, at 
respondenterne, enten via vores spørgsmålsformulering eller fra anden side, kender til definitionen af sort 
arbejde, og deres interviewsvar er således et validt udgangspunkt for at belyse danskernes sorte 
arbejdsudbud. 

Tabel 2: Gensidig viden om kontant betalt sort arbejde: Var dem, du lavede arbejdet for, klar over, at det var sort? 
Procent. 2009-2014. 

  

Runde 1: 2009 
Runde 2: 

2010 
Runde 3: 

2011 
Runde 4: 

2012 
Ny undersøgelse 2014 

  
Ja 94,8 96,6 95,0 95,4 96,1 
Ja, som regel 2,3 1,6 0,0 0,0 0,7 
Nej, som regel ikke 0,0 1,2 0,0 2,7 3,2 
Nej  1,6 0,6 5,0 1,9 0,0 
Ved ikke / nægter 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Antal observationer 118 93 68 53 134 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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4. Politiske tiltag mod sort arbejde 

RFFs seneste undersøgelse af danskernes sorte arbejde indeholdt surveybesvarelser fra 
telefonundersøgelser, der var gennemført i 2009, 2010, 2011 og 2012.3 Siden den seneste dataindsamling i 
2012 har Folketinget gennemført en række lovændringer, der kan tænkes at påvirke niveauet for sort 
arbejde. Nogle af lovændringerne er møntet på den oplevede risiko for at blive opdaget i at udføre sort 
arbejde, mens andre af lovændringerne har fritaget forskellige typer af arbejde og tjenesteudvekslinger, 
særligt for unge under 16 og folkepensionister, fra beskatning. Såvel lovændringer, der sigter mod at hæve 
den oplevede risiko ved sort arbejde, som skattefritagelse af specielle familie- og vennetjenester og arbejde 
hos private for unge og folkepensionister kan tænkes at have sænket sort arbejde. De nye tal i denne 
undersøgelse vil således være en funktion af disse lovændringer, uden vi dog kan sige noget om, hvor 
meget eller lidt hver ændring har betydet for det nuværende niveau af sort arbejde. Overordnet set er 
indgrebene dog en vigtig del af den forståelsesramme, der skal bruges, når man læser vores nyeste 
resultater, og derfor gennemgår vi kort lovændringerne nedenfor. For en udtømmende beskrivelse 
henviser vi læseren til de relevante lovtekster og yderligere dokumentation fra SKAT.4 

Som en del af SKATs ”Sort og Hvid”-kampagne blev der gennemført en række ændringer, der dels skulle 
sænke omfanget af sort arbejde, dels skulle gøre det tydeligere, hvornår der var tale om sort arbejde.5 

Den øgede risiko for opdagelse af udførelse af sort arbejde indeholdt fem tiltag. Tiltag 1: Regninger på 
10.000 kr. eller derover skal betales digitalt, hvis man ikke vil risikere at komme til at hæfte for sælgers 
eventuelt manglende betaling af skat eller moms af salget. Her er tale om servicekøb som for eksempel 
køretimer, håndværksydelser eller installation af hvidevarer. Ved egentlige varekøb af for eksempel tv eller 
tagplader er det altså fortsat risikofrit at betale kontant, også når regningen er over 10.000 kr. Risikoen ved 
ikke at betale digitalt på serviceydelsen, hvor prisen er over 10.000 kr., består i, at hvis sælgeren ikke har 
betalt skat og moms af beløbet, så kan SKAT kræve, at køber betaler moms og skat af den del af beløbet, 
der er betalt kontant til sælger. Den digitale betaling fungerer altså som en slags forsikringsordning for 
køber mod at komme til at hæfte for eventuelt skattesnyd fra sælgers side. Det er værd at bemærke, at det 
ikke er muligt bare at splitte regningen i en række mindre beløb, da SKAT vil se på den samlede betaling til 
leverandøren. Reglen gælder både regninger betalt af privatpersoner og af virksomheder. Tiltag 2: 
Legitimationspligt overfor SKAT. Det vil sige, at arbejdsudøvende har pligt til at oplyse deres CPR-nummer 
og vise gyldig legitimation til SKAT. Hvor gyldig legitimation kan være pas, kørekort eller andet, der viser 
personens fulde CPR-nummer. Tiltag 3: SKAT kan lave kontrol på udendørs byggepladser på privat grund. 
Muligheden for kontrol gælder kun, hvis der foregår synligt udendørsarbejde af professionel karakter på 
grunden. SKAT nævner eksempler, hvor reparationer eller ombygninger medfører, at der er synlige 
byggematerialer, stilladser eller arbejdskøretøjer på grunden. SKAT har kun adgang til selve grunden, for 
eksempel haven, og har altså ikke adgang til selve boligen. Det er vigtigt at bemærke, at et sådan 
kontrolbesøg er rettet mod den virksomhed, der udfører arbejdet samt virksomhedens ansatte og ikke mod 

                                                           
3 Se Skov (2014). 
4 For ændringer i ligningsloven se bl.a. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142448 og 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=142467. 
5 SKAT: http://www.skat.dk/display.aspx?oId=68744&vId=0&cnt=0 
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grundejeren.6 Tiltag 4: Tydelig skiltning på byggepladser, der viser, hvilke virksomheder der er aktive på 
byggepladsen. Skiltningen skal indeholde både virksomhedsnavn og CVR-nummer. Ligeledes gælder det, at 
virksomhedsnavn og CVR-nummer skal fremstå tydeligt på varebiler. Endelig blev der i Tiltag 5 indført 
omvendt betalingspligt for handel med metalskrot, således at det nu er købere, der skal beregne og betale 
momsen. 

Den nye lovgivning om afgrænsning af sort arbejde indeholdt tre ændringer. Ændring 1: Unge under 16 år 
må arbejde skattefrit i private hjem. Det er dog kun skattefrit, så længe arbejdet udføres for en privat 
person i eller i tilknytning til dennes hjem. SKAT fremhæver typiske arbejdsopgaver som at lufte hund, 
hente og passe børn samt græsslåning og rengøring. Det er muligt for unge under 16 år at arbejde skattefrit 
i private hjem ved siden af skattepligtigt arbejde. I relation til RFFs undersøgelser er det væsentligt at 
understrege, at vores interviewmateriale ikke dækker unge under 16 år. Ændring 2: Folkepensionister kan 
arbejde skattefrit i private hjem for op til en beløbsgrænse; 10.200 kr. i 2014.7 Eksempler på skattefrit 
arbejde er rengøring, havearbejde og børnepasning. For indkomståret 2014, som er perioden, vores 
seneste undersøgelse dækker over, gælder skattefritagelsen dog ikke, hvis køber samtidig har benyttet sig 
af håndværkerfradraget. Ændring 3: var en præcisering af, hvilke gentjenester, der var skattepligtige, og 
hvilke der var skattefri.  SKAT oplyser, at småopgaver for familie og venner som udgangspunkt ikke er 
skattepligtige, ligesom lommepenge er skattefri. Det er dog fortsat sort arbejde at bytte tjenester, ligesom 
en betaling for en tjeneste også er skattepligtig. Denne præcisering af, hvornår udveksling af gentjenester 
er skattepligtige, og hvornår de er fritaget, har ikke givet anledning til en revision af vores 
spørgsmålsformuleringer om sort arbejde, og resultaterne fra 2014 bør derfor være sammenlignelige med 
RFFs undersøgelser fra 2009-2012.   

5. Det samlede omfang af sort arbejde 

I dette afsnit ser vi nærmere på det samlede omfang af danskernes sorte arbejde opgjort som forholdet 
mellem det samlede antal sorte arbejdstimer og det samlede antal hvide arbejdstimer, hvor de hvide 
arbejdstimer kan siges at være et udtryk for værdien af samfundets samlede produktion. Opgørelsen findes 
ved at sætte den gennemsnitlige sorte arbejdsuge i forhold til den gennemsnitlige formelle arbejdsuge, 
hvor begge gennemsnit er beregnet for personer i den erhvervsaktive alder, her defineret som 18-66-årige. 
Udregningen kan opskrives som 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔𝑆𝑆𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑝𝑝å 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑏𝑏𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑æ𝑑𝑑𝑆𝑆𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔𝑆𝑆𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑆𝑆𝑏𝑏𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑝𝑝å 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑏𝑏𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑

 

med fire komponenter i brøken; to i tælleren og to i nævneren. Tabel 3 indeholder alle fire komponenter i 
kolonne 1 til kolonne 4 og viser samtidig resultatet af beregningen i kolonne 7.  

Tabel 3 viser udviklingen i forholdet mellem sorte og hvide arbejdstimer fra 2001 til 2014. Det er dog vigtigt 
at være opmærksom på et par væsentlige databrud i perioden. Den største ændring siden 2001 skete i 
løbet af 2008 med indførelsen af en ny og mere tidsvarende spørgsmålsformulering. Som indikeret med det 

                                                           
6 Kontrolmuligheden er afskaffet igen med lovforslaget om Retsikkerhedspakke I i 2015. Se 
http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2015/august/20151708-havekontroller-publ  
7 Beløbet reguleres årligt og er 10.500 kr. i 2016.  
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ekstra linjeskift i tabellen bør man være mere varsom med at drage meget faste konklusioner omkring 
tendensen for en periode, der strækker sig henover spørgsmålsændringen i 2008.  

Resultaterne fra 2008 og frem, de nederste seks rækker, bygger altså på samme spørgsmålsformulering og 
er derfor mere direkte sammenlignelige, dog med det forbehold, som nævnt ovenfor, at undersøgelser fra 
2009-2012 blev indsamlet som en panelundersøgelse. Kolonnerne 1-6 i tabellen muliggør også at se på 
årsagen til udviklingen i omfanget af sort arbejde. Beregningen består af en brøk, hvor både tæller og 
nævner indeholder to komponenter. Således kan en ændring altså være sket på baggrund af en udvikling i 
en eller flere af disse komponenter ligesom et  konstant forhold mellem sorte og hvide arbejdstimer kan 
dække over forskellige modsvarende udviklinger i de fire komponenter. 

Tabel 3: Forholdet mellem sorte og hvide arbejdstimer. 2001-2012 & 2014. 
   

  

Beskæf-
tigelses-

frekvensen 

Normal 
arbejdstid på det 
formelle, hvide 
arbejdsmarked 

Andel af de 
18-66-årige, 

der har 
lavet sort 
arbejde 

Gns. ugentlig 
sort 

arbejdsuge for 
dem, der har 
udført sort 

arbejde 

Gns. normal 
arbejdstid for 

hele 
befolkningen 

Gns. sort 
arbejdsuge for 

hele 
befolkningen 

Sort arbejdsuge 
ift. formel 
arbejdsuge  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
A B C  D  E = A x B F = C x D G = ( F / E ) x 100 

År Andel Timer Andel  Timer Timer Timer Procent 
2001 0,76 36,1 0,21 3,97 27,55 0,84 3,0 
2002 0,76 35,9 0,28 2,88 27,14 0,80 2,9 
2003 0,76 35,6 0,28 2,33 27,13 0,65 2,4 
2004 0,76 35,7 0,23 3,34 27,30 0,77 2,8 
2005 0,78 35,5 0,19 3,32 27,67 0,64 2,3 

        2007 0,77 35,7 0,14 4,21 27,51 0,58 2,1 
2008 0,78 35,4 0,18 2,98 27,56 0,53 1,9 
2009 0,75 35,0 0,17 3,48 26,38 0,59 2,2 

Ny spørgsmålsformulering 
2008/2009* 0,76 35,3 0,26 2,92 26,71 0,75 2,8 

2009 0,75 35,0 0,25 3,06 26,38 0,75 2,8 
2010 0,73 35,0 0,28 3,06 25,67 0,84 3,3 
2011 0,73 35,0 0,25 2,38 25,61 0,60 2,4 
2012 0,73 34,9 0,23 2,57 25,34 0,60 2,4 
2014 0,73 34,7 0,24 1,72 25,26 0,41 1,6 

Note: *Tallene for 2008/2009 er ikke en del af det nyindsamlede datamateriale, men dækker i stedet over 7 omnibusundersøgelser, 5 
fra 2008 og 2 fra de første måneder af 2009. Tallene er også præsenteret i Hvidtfeldt et al. 2010.  Bemærk at afgrænsningen i denne 
tabel er lavet på opdateret aldersinformation og indeholder ligeledes en mindre ændring i behandlingen af ekstremobservationer. 
Tallene fra 2009-2012 indeholder derfor små afvigelser fra tabel 2 i Skov (2014).  
 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed samt Danmarks statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) 

 

Et bud på omfanget af det sorte arbejde i forhold til omfanget af hvidt arbejde findes i kolonne 7. 
Resultatet for 2014-undersøgelsen viser, at danskernes sorte arbejde svarede til ca. 1,6 % af det hvide 
arbejde. Samtidig viser tabel 3 også, at resultatet for 2014 fortsætter den nedadgående tendens for sort 
arbejde, som vi fremlagde i vores seneste udgivelse ”Danskernes sorte arbejde under krisen 2009-2012”. 
Således er de sorte arbejdstimer faldet fra et niveau omkring 2,8 % af de hvide i 2009 til 2,4 % i 2012 og nu 
altså 1,6 % i 2014. Faktisk er det sådan, at resultatet for 2014 viser det laveste omfang af sort arbejde i 
forhold for hele perioden fra 2001-2014.  
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Hvis man antager, at produktiviteten og branchefordelingen i den sorte sektor er nogenlunde den samme 
som i den hvide sektor, kan de sorte arbejdstimer andel af de hvide arbejdstimer ses som et groft estimat 
på, hvor meget sort arbejde udgør omregnet til BNP. Under disse antagelser kan den samlede værdi af 
danskernes sorte arbejde i 2014 udregnes til ca. 31 mia. kr.  

I beregningen af den sorte økonomis omfang indgår der fire overordnede komponenter, hvor de to første 
komponenter kommer fra det formelle arbejdsmarked, mens de to sidste komponenter kommer fra det 
sorte arbejdsmarked. Når vi registrerer et fald i omfanget af det sorte arbejdsmarked, kan det altså komme 
fra fire forskellige kilder. De to komponenter, der angår det formelle arbejdsmarked, er 
beskæftigelsesfrekvensen og længden på den normale arbejdsuge, som findes i henholdsvis kolonne 1 og 
kolonne 2. Det kan ses i tabel 3, at det gælder for både beskæftigelsesfrekvensen og længden på den 
normale arbejdsuge, at de har været svagt faldende siden 2001, og mens beskæftigelsesfrekvensen fra 
2010 har ligget på et konstant niveau omkring ca. 73 %, er arbejdsugen faldet fra 35 til 34,7 timer. Med 
andre ord, så er nævneren i den ovenstående brøk faldet, hvilket for et konstant omfang af sort arbejde 
ville føre til, at det samlede omfang af sort arbejde var steget. Så når vi samtidig ser et fald i omfanget af 
sort arbejde, så betyder det, at omfanget af sort arbejde også må være faldet, og at det må være faldet 
mere end beskæftigelsen på det formelle arbejdsmarked. Kolonne 6 viser da også netop, at omfanget af 
sort arbejde er faldet, og det ses endvidere, af kolonne 4, at faldet primært er trukket af et fald i den sorte 
arbejdsuge, men også den sorte deltagelsesfrekvens for personer i aldersgruppen 18-66-årige (kolonne 3) 
er faldet fra ca. 28 % i 2010 til 24 % i 2014. Udviklingen er dog noget mere beskeden hvis 2014 i stedet 
sammenlignes med 2009 hvor deltagelsesfrekvensen var ca. 25 %.  

En gennemsnitlig arbejdsuge på 1,7 timer er godt 1 time mindre end gennemsnittet (uvægtet) for de 
direkte sammenlignelige målinger fra 2008 og til 2012, mens det er godt 1,5 timer lavere end 
gennemsnittet for undersøgelser, der brugte den gamle spørgsmålsformulering for perioden fra 2001 til 
2009. Så mens vi finder en nogenlunde tilsvarende andel mennesker, der arbejder sort i forhold til tidligere 
undersøgelser (med den nye spørgsmålsformulering), er der er altså tale om en kraftig reduktion af, hvor 
mange timer der bliver arbejdet sort. Og det er denne reduktion i længden af den gennemsnitlige sorte 
arbejdsuge, der gør, at det samlede omfang af sort arbejde i 2014 er faldet. 

Som noget nyt har vi beregnet et 95 % -usikkerhedsinterval på forholdet mellem de sorte og hvide 
arbejdstimer – altså det samlede omfang af sort arbejde. Dette er gjort ved hjælp af en statistiske gen-
samplings metode kaldet bootstrapping.8 Tabel 4 viser resultatet af disse beregninger ved (100.000 
replikationer) for årene 2009-2014. Som det ses, er estimaterne for omfanget af det sorte arbejde 
forbundet med en vis usikkerhed. Eksempelvis ses, at i 2014 udgjorde omfanget af danskernes sorte 
arbejdstimer med 95 % sandsynlighed et sted mellem 1,25 og 2,03 % af de hvide arbejdstimer. Tabellen 
viser, at der er sket et statistisk signifikant fald i omfanget af sort arbejde fra årene 2009-2010 og til 2014. 
Der er nemlig ikke overlap mellem intervallerne for 2009-2010 og 2014. Selvom tallene også tyder på et 
fald fra 2012 til 2014, kan vi dog ikke konkludere dette med samme sikkerhed. 

                                                           
8 I beregningen har vi antaget af den formelle arbejdsuge er målt præcist og estimaterne indeholder således ikke den 
statistiske usikkerhed der er forbundet med måling af danskernes formelle arbejdsuge. Estimaterne for den formelle 
arbejdsuge er baseret på Danmarks Statistisks arbejdskraftundersøgelser (AKU). Disse undersøgelserne er mange 
størrelsesordner større end RFFs undersøgelser om sort arbejde og derfor har vi valgt, udelukkende at fokusere på 
den statistiske usikkerhed der er forbundet med målet for den sorte arbejdsuge.  
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Table 4:  Sort arbejdsuge ift. formel arbejdsuge inklusiv 95%-usikkerhedsinterval. 2009-2012 & 2014. 

  Sort arbejdsuge ift. formel arbejdsuge  
95 % -

usikkerhedsinterval  

2009 2,84 2,21 3,57 

2010 3,27 2,33 4,38 

2011 2,37 1,73 3,12 

2012 2,35 1,59 3,28 

2014 1,61 1,25 2,03 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
   

6. Danskernes sorte arbejde i 2014  

De opdaterede nøgletal for den sorte økonomi for 2014 er indeholdt i tabellerne 5-11. Her viser tabel 5 tal 
for den sorte deltagelsesfrekvens. Tabel 6 viser længden af den sorte arbejdsuge, mens tabel 7 og 8 viser 
den gennemsnitlige sorte timeløn.  Tabel 9 opdeler den sorte deltagelsesfrekvens på forskellige typer af 
sort arbejde afhængig af betaling, mens tabel 10 ser på, hvem man typisk arbejder sort for. Endelig 
indeholder tabel 11 en opdeling af den primære udførte sorte arbejdsopgave på branche. Tabellerne 5-8 
viser både overordnede gennemsnit for hele økonomien og gennemsnit delt op på socioøkonomiske 
karakteristika. Ligeledes giver alle tabellerne, på nær tabel 10, også mulighed for at se på udviklingen over 
tid.   

Tabel 5 viser, at danskernes gennemsnitlige sorte arbejdsmarkedsdeltagelse var på ca. 22 % i 2014.9 I 
besvarelsen af spørgsmålet om deltagelse på det sorte arbejdsmarked blev respondenterne bedt om at 
tænke tilbage på det seneste år, så med andre ord udbød lidt mere end hver femte dansker sort 
arbejdskraft i løbet af 2014.10 Den sorte deltagelsesfrekvens i 2014 er tæt på niveauet for 2009 (ca. 23 %), 
mens perioden fra 2010 til 2014 har budt på en svagt faldende tendens i gennemsnittet for hver 
undersøgelse fra ca. 26 % i 2010 til 22 % i 2012 og 2014.  

Som dokumenteret i tidligere undersøgelser dækker den gennemsnitlige deltagelsesfrekvens i 2014 også 
over betydelige forskelle på tværs af socioøkonomiske karakteristika. Således finder vi, i stil med tidligere, 
at mænd er mere aktive på det sorte arbejdsmarked end kvinder. Det er dog værd at bemærke, at mens 
mændenes deltagelsesfrekvens i 2014 er en fortsættelse af den nedadgående generelle tendens, så er den 
gennemsnitlige deltagelsesfrekvens højere for kvinder i 2014, end den var i 2012 og tæt på niveauet fra 
2009. Faldet i mændenes sorte deltagelsfrekvens sammenholdt med kvindernes stigning gør naturligvis, at 
deltagelsesdifferencen bliver reduceret en anelse. Således er forskellen i deltagelsesfrekvens nu 12,5 
procentpoint mod 16,5 procentpoint, da forskellen var på sit højeste i 2010.  I stil med tidligere udgivelser 
gælder det fortsat, at alder er negativt korreleret med deltagelsesfrekvensen; jo ældre man er, desto lavere 
er den gennemsnitlige deltagelsesfrekvens. Uddannelseslængden er ligeledes igen negativt korreleret med 
deltagelsesfrekvensen, og den højeste deltagelsesfrekvens findes for respondenter med en erhvervsfaglig 

                                                           
9 Bemærk, at beregningen i afsnit 5 om omfanget af sort arbejde målt som forholdet mellem sorte og hvide 
arbejdstimer medtager danskere i den erhvervsaktive alder fra 18-66 år mens afsnit 6 og frem medtager personer i 
alderen fra 18-74 år.  
10 Bemærk, at der med tilknytning tænkes på udbud af sort arbejde, dvs. den ene side af det sorte arbejdsmarked. 
Andelen af danskere, der enten udbød eller købte sort arbejde, er formentlig noget højere. 
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uddannelse. Endelig er det også fortsat uddannelser indenfor retningen produktion, håndværk og 
transport, der tegner sig for den stærkeste tilknytning til det sorte arbejdsmarked. 

Tabel 5: Sort frekvens opdelt på demografi og socioøkonomi. Procent. 2009-2012 & 2014. 
     Runde 1: 

2009 
Runde 2: 

2010 
Runde 3: 

2011 
Runde 4: 

2012 
Ny undersøgelse 

2014 
      Procent Procent Procent Procent Procent 

Køn  

    
 

Mænd 30,7 34,0 31,7 29,6 28.1 

  Kvinder 16,0 17,5 16,1 14,6 15.6 

Alder  

   

 

 
18-29 41,9 52,2 41,7 40,8 33.8 

 
30-39 28,3 26,9 29,4 24,6 30.0 

 
40-49 22,9 28,0 26,5 23,3 20.5 

 
50-59 15,7 17,9 15,7 12,9 14.7 

  60-74 11,0 10,5 10,9 12,2 12.6 

Befolkningstæthed* 
     

 
Storbyer 23,5 20,4 21,9 19,3 17.2 

 
Provins 20,9 23,9 20,4 19,2 22.0 

  Land 25,6 31,2 28,5 26,6 26.4 

Uddannelsesniveau* 
     

 
Grundskole & gymnasie 20,4 23,8 20,7 20,5 21.5 

 
Erhvervsfaglig 29,1 29,9 30,5 26,6 27.7 

 
Kort videregående 25,4 33,1 24,2 22 17.1 

 
Mellemlang videregående 21,8 24,5 20,1 18,3 20.1 

  Lang videregående 15,5 17,2 17,3 17,9 14.3 

Uddannelsesretning* 
       Ikke-erhvervsrettede 20,7 24,0 21,2 21,0 20.7 

 
Pædagogiske & humanistiske 14,4 19,2 15,5 19,3 20.7 

 
Produktion, håndværk & transport 36,8 37,3 38,2 34,4 32.9 

 
Samfund, kontor & handel 17,1 22,5 17,6 13,5 17.7 

 
Naturvidenskab, sundhed & sikkerhed 23,0 20,0 19,6 17,1 11.3 

 
Manglende oplysninger 13,6 0,0 9,5 8,0 1.7 

Gennemsnit 23.3 25,8 23,9 22,0 21,8 

Antal observationer 
             

1.764  
             

1.378  
             

1.132  
             

1.010  
                        

1.927  
Note: * Angiver, at tallene er blevet opdateret for alle årene pga. opdateret uddannelses- og bystørrelsesoplysninger.  
 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 

Den gennemsnitlige sorte arbejdsuge er indeholdt i tabel 6, og som allerede nævnt har der været en kraftig 
reduktion i antallet af udførte sorte timer. Faktisk er der skåret næsten 45 minutter af den gennemsnitlige 
sorte arbejdsuge således, at de personer, der udførte sort arbejde i 2014, i gennemsnit arbejdede 1 time og 
47 minutter mod 2 timer og 32 minutter i 2012. Den overordnede reduktion i den sorte arbejdstid fra 2012 
til 2014 er udelukkende drevet af et fald i sort arbejdstid for mænd, der i 2012 havde en gennemsnitlige 
arbejdsuge på 2 timer og 58 minutter mod 1 time og 49 minutter i 2014. Mens der for kvinder er tale om 
tæt på status quo fra 2012 og til 2014, hvor de kvinder, der er aktive på det sorte arbejdsmarked, i 
gennemsnit arbejder sort i 1 time og 46 minutter per uge. Også når man betragter udviklingen over hele 
perioden fra 2009 til 2014, er længden på den sorte arbejdsuge faldet fra ca. 3 timer i 2009 til ca. 1 time og 
45 minutter i 2014.  
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Tabel 6: Sort arbejdsuge opdelt på demografi og socioøkonomi. 2009-2012 & 2014. 
     Runde 1:         

2009 
Runde 2:         

2010 
Runde 3:         

2011 
Runde 4:       

2012 
Ny undersøgelse 

2014 
      tt:mm tt:mm tt:mm tt:mm tt:mm 
Køn  

    
 

Mænd 03:26 03:23 02:47 02:58 01:49 
  Kvinder 02:26 02:08 01:51 01:42 01:46 
Alder  

    
 

18-29 03:22 04:55 04:12 03:26 01:31 

 
30-39 03:41 02:36 01:21 [01:35] 01:48 

 
40-49 02:20 01:43 01:41 02:14 01:41 

 
50-59 02:29 01:26 01:39 [02:24] 02:27 

  60-74 03:17 02:18 02:26 02:16 01:59 
Befolkningstæthed* 

     
 

Storbyer 03:39 03:10 02:15 02:24 01:38 

 
Provins 02:55 04:03 02:07 01:50 01:20 

  Land 02:54 02:07 02:47 03:05 02:16 
Uddannelsesniveau* 

     
 

Grundskole & gymnasie 03:09 02:19 02:56 02:02 01:20 

 
Erhvervsfaglig 03:13 03:43 02:35 03:40 02:20 

 
Kort videregående [03:17] [02:07] [01:49] [01:45] [01:55] 

 
Mellemlang videregående 02:17 03:12 01:08 01:23 01:26 

  Lang videregående [03:34] [00:53] [02:05] [00:23] [00:51] 

Uddannelsesretning* 
     

 
Ikke-erhvervsrettede 03:11 02:22 02:56 02:02 01:26 

 
Pædagogiske & humanistiske [03:01] [01:00] [01:33] [01:03] 01:36 

 
Produktion, håndværk & transport 03:26 03:47 02:45 03:59 02:17 

 
Samfund, kontor & handel [02:36] [02:44] [01:29] [01:05] 01:17 

 
Naturvidenskab, sundhed & sikkerhed [02:04] [01:44] [01:12] [00:59] [01:01] 

Gennemsnit 03:06 02:58 02:28 02:32 01:47 
Antal observationer 356 295 226 179 391 
Anm:[] angiver at beregningen bygger på mindre end 30 observationer. * Angiver, at tallene er blevet opdateret for alle årene 
pga. opdateret uddannelses- og bystørrelsesoplysninger. 
 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
  

 

Den resterende del af tabel 6 viser længden af den gennemsnitlige sorte arbejdsuge delt op på 
socioøkonomiske karakteristika, og her er det væsentligt at bemærke, at de sorte arbejdstimer opgøres 
betinget på deltagelse, så antallet af observationer er begrænset til de respondenter, der har svaret ja til at 
have udført sort arbejde, og der derfor er tale om relativt få individer, særligt når der opdeles på 
eksempelvis uddannelsesniveau og -retning.  Gennemsnit, der er baseret på mindre end 30 observationer, 
er angivet med []. Med det overordnede fald in mente kan der dog stadig gives et forsigtigt bud på, hvilke 
aldersgrupper og uddannelsesniveauer, der tegner sig for den største del af faldet ved en sammenligning 
mellem 2009 og 2014, som er de to år med flest observationer. Det største fald i den sorte arbejdsuge 
findes for de yngre aldersgrupper fra 18-29 og 30-39 år, hvor begge grupper har skåret næsten to timer af 
deres gennemsnitlige arbejdsuge fra 2009 til 2014. Samtidig er det de grundskole- og gymnasialt 
uddannede, der udviser det største fald blandt uddannelsesniveauerne. Også her er der tale om et fald på 
næsten 2 timer. Endelig er det respondenterne med en ikke erhvervsrettet uddannelse, der har skåret mest 
af deres sorte arbejdsuge med 1 time og 45 minutter, mens respondenterne med en uddannelse indenfor 
produktion, håndværk og transport tegner sig for et noget mindre fald på ca. 45 minutter.  
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Tabel 7 og 8 viser både gennemsnittet og medianen for timelønnen for sort arbejde. Det er nyttigt at 
betragte både gennemsnittet og medianen af timelønnen, da de to fordelingsmål tilsammen kan afsløre om 
eventuelle ændringer i timelønnen har fundet sted i hele timelønsfordelingen, eller om der er tale om 
ændringer i en af halerne af lønfordelingen. I 2014 finder vi en gennemsnitlig sort timeløn på 246 kr., mens 
mediantimelønnen er 150 kr. Timelønsfordelingen på det sorte arbejdsmarked er altså højreskæv i stil med 
lønfordelingen på det formelle arbejdsmarked. I forhold til 2012 er der tale om en betragtelig stigning i den 
gennemsnitlige timeløn, mens mediantimelønnen har været stort set uændret. Stigningen i gennemsnittet 
fra 2012 til 2014 er altså drevet af få store observationer, der trækker gennemsnittet op, mens der for langt 
størstedelen af de sorte arbejdsudbydere ikke har været nogen nævneværdig ændring i den sorte timeløn. 
Bemærk, at for alle undersøgelser er timelønsbesvarelserne skåret til, således at besvarelser, der er lavere 
end 2,5 % percentilen, er justeret op, og besvarelser, der er højere end 97,5 % percentilen, er justeret ned. 
Dette er gjort for at minimere indflydelsen af ekstremobservationer som følge af eksempelvis en tastefejl 
hos interviewerkorpset.  

For mænd og i særdeleshed for kvinder er der tale om en kraftig stigning i den gennemsnitlige timeløn, 
faktisk er den gennemsnitlige timeløn for kvinder højere end timelønnen for mænd i 2014. Her er det dog 
meget vigtigt at bemærke, at mediantimelønningerne er tæt på uændrede for både mænd og kvinder fra 
2012 til 2014, således er der altså tale om få meget høje timelønsobservationer for kvinder i 2014, der 
driver udviklingen i gennemsnittet. Ses der i stedet på løndifferencen for mediantimelønnen mellem mænd 
og kvinder, tjener mænd fortsat mere med ca. 25 kr. i timen.  

Tabel 7 viser en stabil sammenhæng mellem alder og timeløn, hvor de yngste aldersgrupper tjener mindst, 
mens aldersgrupperne 30-39- og 40-49-årige tegner sig for de højeste timelønninger, hvorefter timelønnen 
aftager med alder. Tabel 8 viser timelønnen opdelt efter uddannelsesniveau og retning, men den 
detaljerede opdeling gør, at mange af cellerne bliver noget tynde i antallet af observationer, og derfor bør 
der ikke drages hårde konklusioner. Tabellen antyder dog den velkendte tendens fra det formelle 
arbejdsmarked, at timelønnen er stigende med uddannelseslængden – dog stikker timelønningen for 
respondenter med en erhvervsfaglig uddannelse typisk ud i den høje ende. Overordnet set har 
mediantimelønnen været svagt faldende fra 2009 til 2014, hvilket muligvis skal forklares ved at den 
nomielle timeløn ofte sættes til runde beløb som 100 kr. eller 150 kr., måske for at lette udregningen af en 
samlet pris, og justeringen i timelønnen sker ved diskrete spring (fx 10 kr.) snarere end ved små gradvise 
justeringer i takt med øvrige prisstigninger. 
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Tabel 7: Sort timeløn opdelt på køn, alder og befolkningstæthed. 2009-2012  & 2014. 2014-kr. 
    Runde 1: 

2009 
Runde 2: 

2010 
Runde 3: 

2011 
Runde 4: 

2012 
Ny undersøgelse 

2014 
      Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Køn 
     

 
Mænd (gennemsnit) 230 227 242 214 240 

 
Mænd (median) 164 160 155 152 150 

 
Kvinder (gennemsnit) 172 234 166 153 258 

  Kvinder (median) 109 117 104 122 125 

Alder 
     

 
18-29 (gennemsnit) 164 188 205 149 213 

 
18-29 (median) 109 128 104 122 110 

 
30-39 (gennemsnit) 241 265 239 258 336 

 
30-39 (median) 191 213 207 152 200 

 
40-49 (gennemsnit) 243 281 239 205 251 

 
40-49 (median) 164 160 207 152 150 

 
50-59 (gennemsnit) 227 246 228 252 243 

 
50-59 (median) 164 160 155 152 150 

 
60-74 (gennemsnit) 207 167 149 160 166 

  60-74 (median) 109 160 104 122 100 

Befolkningstæthed* 
     

 
Storbyer (gennemsnit) 173 214 253 183 262 

 
Storbyer (median) 109 133 104 117 110 

 
Provins (gennemsnit) 241 216 210 192 252 

 
Provins (median) 164 160 155 152 150 

 
Land (gennemsnit) 212 247 203 200 231 

  Land (median) 164 160 155 152 150 
Gennemsnit 211 230 216 194 246 
Median 164 160 155 152 150 
Antal observationer 317 275 209 173 356 
Anm: Timelønningerne er deflateret til 2014-kr. Vi har censureret data på lønobservationer under 2,5 
%-percentilen  og over 97,5 %-percentilen. Percentilberegningerne er foretaget seperat for hver 
indsamlingsrunde. * Angiver, at tallene er blevet opdateret for alle årene pga. opdateret uddannelses- 
og bystørrelsesoplysninger. 
 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 

 



13 14 
 

Tabel 8: Sort timeløn opdelt på uddannelse. 2009-2012 & 2014. 2014-kr. 

      Runde 1: 
2009 

Runde 2: 
2010 

Runde 3: 
2011 

Runde 4: 
2012 

Ny undersøgelse  
2014 

         Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Uddannelsesniveau*  

    
 

Grundskole & Gymnasie 
     

  
Gennemsnit 199 161 227 178 196 

  
Median 125 107 104 122 100 

 
Erhvervsfaglig 

     

  
Gennemsnit 216 273 207 207 259 

  
Median 164 187 166 177 150 

 
Kort videregående 

     

  
Gennemsnit [232] [308] [252] [375] [163] 

  
Median [164] [160] [207] [203] [150] 

 
Mellemlang videregående 

     

  
Gennemsnit 194 173 186 [122] 272 

  
Median 109 133 104 [101] 150 

 
Lang videregående 

     

  
Gennemsnit [245] [310] [321] [213] [360] 

  
Median [218] [117] [104] [127] [200] 

        Uddannelsesretning*  

    
 

Ikke erhvervsrettede 
     

  
Gennemsnit 200 161 227 178 165 

  
Median 125 107 104 122 100 

 
Pædagogiske & humanistiske 

    

  
Gennemsnit [220] [156] [195] [128] 411 

  
Median [120] [117] [104] [101] 150 

 
Produktion, håndværk & transport 

    

  
Gennemsnit 224 263 220 206 215 

  
Median 164 213 207 183 150 

 
Samfund, kontor & handel 

     

  
Gennemsnit 193 296 [157] [290] 341 

  
Median 109 160 [104] [152] 150 

 
Naturvidenskab, sundhed & sikkerhed 

    

  
Gennemsnit 200 [225] [279] [160] [288] 

    Median 109 [160] [207] [101] [150] 

Gennemsnit 211 230 216 194 246 

Median 
 

164 160 155 152 150 
Antal 
observationer   317 275 209 173 356 
Anm: Timelønningerne er deflateret til 2014-kr. [] angiver at beregningen bygger på mindre end 30 observationer. Vi har 
censureret data på lønobservationer under 2,5 %-percentilen  og over 97,5 %-percentilen. Percentilberegningerne er foretaget 
seperat for hver indsamlingsrunde. * Angiver, at tallene er blevet opdateret for alle årene pga. opdateret uddannelses- og 
bystørrelsesoplysninger. 
 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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Tabel 9 opdeler den sorte deltagelsesfrekvens på fire forskellige typer af sort arbejde: sort arbejde mod 
kontant betaling, gentjenester, sort arbejde betalt med naturalier og sort salg. Bemærk, at det er muligt at 
have arbejdet sort mod at få kontant betaling og også at have byttet gentjenester, og derfor summer 
kolonnerne til mere end den gennemsnitlige deltagelsesfrekvens fra tabel 5. Tabel 9 viser det velkendte 
resultat, at størstedelen af sort arbejde tager form af gentjenester, altså at respondenterne arbejder sort 
mod at modtage en tjeneste tilbage. Ligeledes er sort arbejde mod kontant betaling den næstmest typiske 
form for sort arbejde. Kategorierne sort arbejde mod betaling i naturalier og sort salg er noget mindre. Det 
er bemærkelsesværdigt, hvor stabile kategorierne er over tid med ca. 15 %, der arbejder sort mod 
gentjenester, 7 % der arbejder sort mod kontant betaling og 3 % der arbejder sort mod betaling i naturalier, 
og 3 % har solgt sorte varer. 

Tabel 9: Sort frevkens opdelt på type. Procent. 2009-2012 & 2014. 
 

Typer af sort arbejde Runde 1: 
2009 

Runde 2: 
2010 

Runde 3: 
2011 

Runde 4: 
2012 

Ny undersøgelse 
2014 

  Procent Procent Procent Procent Procent 
Kontant betalt sort arbejde 7,2 7,7 7,4 7,1 7,3 
Gentjenester 15,0 15,5 15,2 13,8 15,0 
Sort arbejde betalt med naturalier 3,1 3,4 2,5 1,7 3,3 
Sort salg 2,2 3,0 3,1 2,5 2,6 
Antal observationer 1.764 1.378 1.132 1.010 1.927 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

     

Tabel 10 ser på fordelingen af, hvem der typisk arbejdes sort for. Spørgsmålene til brug for tabel 10 er ikke 
stillet i undersøgelserne fra 2009-2012, og tabellen giver således ikke mulighed for at se på en eventuel 
udvikling over tid. Tabellen indeholder 5 kolonner, hvor de fire typer af sort arbejde fra tabel 8 udgør 
kolonne 1-4, mens kolonne 5 giver det samlede overblik. Det fremgår tydeligt af tabel 10, at sort arbejde 
udføres i ens nære omgangskreds, 80 % af de respondenter der arbejder sort siger, at  familie og venner er 
de typiske modtagere. Tabellen viser dog også, at der er forskelle i kategorien af aftagere på tværs af 
typerne af sort arbejde. Hvor over 60 % af dem der arbejder sort har udvekslet gentjenester med familie og 
venner, og kun 3 % har arbejdet sort for privatpersoner uden for kredsen af familie og venner, så gælder 
det, at 25 % af dem der arbejder sort mod kontant betaling gør det for andre privatpersoner end familie og 
venner, mens naturalier ligger ca. midt imellem de to førnævnte kategorier. Det virker oplagt, at afstanden 
i relationer mellem mennesker også kan ses i typen af betaling. Således er det formentlig noget mere 
besværligt at udveksle tjenester med en person, man ikke har mødt tidligere eller ikke kender så godt, 
mens man er mere sikker på at få sin modydelse fra venner og familie, ligesom man på forhånd også vil 
have en god ide om kvaliteten af denne modydelse. Resultaterne i tabel 9 bekræfter stemmer altså overens 
en formodning om, at afstanden i relationen mellem mennesker øger behovet for at indføre kontanter. 
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Tabel 10: Fordeling af hvem, der arbejdes sort for i 2014. 
     Kontant Gentjenester Naturalier Sort salg Samlet 

  
Kolonne 
Procent Kolonne Procent 

Kolonne 
Procent 

Kolonne 
Procent 

Kolonne 
Procent 

Familie 14,6 31,0 19,6 8,4 26,7 

Venner og bekendte 54,9 62,2 54,3 19,3 54,8 

Privatpersoner 25,3 2,6 14,0 54,3 13,2 

Egen arbejdsgiver el. firma 3,4 1,8 7,3 0,0 2,1 

Andet 1,9 2,4 4,8 18,0 3,2 

Antal observationer 134 282 62 53 413 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
     

Tabel 11 opdeler de udførte sorte arbejdsopgaver efter branche, hvor branchetildelingen er sket på 
baggrund af respondentens typiske sorte arbejdsopgaver. Tabellen indeholder i alt ti brancher og en 
uoplyst kategori, og resultatet for hver af de fem undersøgelser kan ses i de fem kolonner. Resultaterne 
viser, at størstedelen af det sorte arbejde sker indenfor bygge- og anlægsbranchen, som i alle 
undersøgelserne udgør mellem en tredje- og en fjerdedel af det samlede sorte arbejde. Sammenlignes 
resultaterne i 2014 med de tidligere undersøgelser, tegner bygge- og anlægsbranchen sig for kun for 25 % 
mod ca. 30 % tidligere. Der kunne altså være tale om et lille fald i omfanget i bygge- og anlægsbranchens 
andel af det sorte arbejde. Her er det dog vigtigt at huske på, at tabellen naturligvis kun indeholder 
besvarelser fra respondenter, der har udført sort arbejde, og derfor er der en betydelig statistisk 
usikkerhed.  

Tabel 11: Sorte arbejdsopgaver fordelt på brancher. Procent. 2009-2012 & 2014. 
   Runde 1: 

2009 
Runde 2: 

2010 
Runde 3: 

2011 
Runde 4: 

2012 
Ny undersøgelse 

2014 
   Procent Procent Procent Procent Procent 
Landbrug, fiskeri og råstofudvikling 7 6 10 9 13 
Fremstilling [2]  [3]  [3]  [2] 3 
Bygge og anlæg 29 32 29 29 25 
Auto 5 6 [5] [3] 4 
Handel og reparation [1] [1] [2] [3] [1] 
Hotel og restauration 10 9 13 16 11 
Transport og telekommunukation 4 9 5 5 6 
Finans- og forretningsservice, undtagen rengøring 8 9 8 9 11 
Rengøring 6 6 6 [6] 5 
Offentlige og personlige tjenesteydelser 15 16 16 15 14 
Uoplyst 11 4 4 [3] 7 
I alt (%) 100 100 100 100 100 
Anm: [] angiver, at beregningen bygger på mindre end 10 observationer. Bemærk at afgrænsningen i denne figur er lavet på 
opdateret aldersinformation, tallene fra 2009-2012 indeholder derfor små afvigelser fra tabel 8 i Skov (2014).  
 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 

7. Hyppigheden og potentialet for det sorte arbejdsudbud 

I tabellerne 12 og 13 forsøger vi at give et indblik i sammensætningen og potentialet for det sorte 
arbejdsudbud. Tabel 12 opdeler de respondenter, der arbejder sort, i to kategorier efter, hvor hyppigt de 
udfører sort arbejde. Tabellen giver på den måde indsigt i, om det sorte arbejdsmarked består af personer, 
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der arbejder sort hver måned, eller om det overvejende er mere sjældne begivenheder.11 Tabel 13 ser på 
alle dem, der ikke arbejder sort, og viser, hvor stor en andel der ville være villige til at arbejde sort, hvis en 
rimelig mulighed bød sig. Således kan det udledes, hvor stort det potentielle sorte arbejdsmarked er. Begge 
tabeller giver mulighed for at se på udviklingen over tid.  

Tabel 12: Hyppighed for sort arbejdsudbud. 2009-2012  & 2014. Procent. 
  Runde 1: 2009 

 
Runde 2: 2010 

 
A. Frekvens 

(%) 
B. Andel 

månedligt (%) 
C. Frekvens 

månedligt (%) 
 A. Frekvens 

(%) 
B. Andel 

månedligt (%) 
C. Frekvens 

månedligt (%) 

 
 

Kontant betalt sort arbejde 7,2 23,8 1,7 
 

7,7 24,8 1,9 
Gentjenester 15,0 26,0 3,9 

 
15,5 17,5 2,7 

Sort arbejde betalt med naturalier 3,1 9,9 0,3 
 

3,4 11,0 0,4 
Samlet 23,3 19,2 4,5 

 
25,8 11,4 2,9 

              

 
Runde 3: 2011  Runde 4: 2012 

 
A. Frekvens 

(%) 
B. Andel 

månedligt (%) 
C. Frekvens 

månedligt (%)  
A. Frekvens 

(%) 
B. Andel 

månedligt (%) 
C. Frekvens 

månedligt (%) 

  Kontant betalt sort arbejde 7,4 36,8 2,7 
 

7,1 25,2 1,8 
Gentjenester 15,2 19,2 2,9 

 
13,8 19,9 2,7 

Sort arbejde betalt med naturalier 2,5 10,5 0,3 
 

1,7 9,9 0,2 
Samlet 23,9 16,8 4,0 

 
22,0 16,4 3,6 

        
 

Ny undersøgelse 2014 
    

 
A. Frekvens 

(%) 
B. Andel 

månedligt (%) 
C. Frekvens 

månedligt (%)     
     Kontant betalt sort arbejde 7,3 19,0 1,4 

    Gentjenester 15,0 13,1 2,1 
    Sort arbejde betalt med naturalier 3,3 9,1 0,3 
    Samlet 21,8 10,0 2,2 
    Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 

Tabel 12 er opbygget med de fem års undersøgelser som overordnede grupperinger med hver 3 tilhørende 
underkolonner, kaldet A, B og C. Kolonne A viser den sorte deltagelsesfrekvens opdelt efter de 3 
betalingstyper og den samlede frekvens. Den samlede deltagelsesfrekvens, 21,8 % i 2014, kendes fra tabel 
5, mens de tilhørende deltagelsesfrekvenser opdelt på betalingstype (fx 15 % for Gentjenester), er kendt fra 
tabel 9. Kolonne B viser, hvor stor en andel af respondenter fra kolonne A, der har svaret `Ja’ til at have 
udført sort arbejde, også har sagt `Ja’ til, at det sker hver måned. I 2014 var der 19 % af dem, der udførte 
sort arbejde mod kontant betaling, der var aktive mindst en gang per måned. Andelen, der udbyder sort 
arbejde meget hyppigt, er svingende henover perioden fra 2009-2014, men det er værd at bemærke, at 
2014 har den laveste andel inden for alle 3 betalingstyper. Slutteligt viser kolonne C, hvor stor en andel af 
stikprøven der arbejder sort hver måned: i 2014 arbejdede ca. 1,4 % af befolkningen sort mod kontant 
betaling hver måned. 

I tabel 13 skifter fokus fra dem, der arbejder sort, til dem, der ikke har udbudt sort arbejde. Spørgsmålet 
bag tabellen handler om, hvorvidt respondenterne, der har svaret `Nej’ til at have udbudt sort arbejde, ville 
være villige til at udbyde sort arbejde, hvis en rimelig mulighed opstod. I 2014 var ca. 23 % af de 
respondenter, der stod uden for det sorte arbejdsmarked, villige til at træde ind på det under de rette 

                                                           
11 Bemærk at spørgsmålet udelukkende handler om deltagelseshyppigheden. Værdien af det sorte arbejde kan derfor 
godt være meget stor, selvom respondenten fx kun arbejder sort en gang om året. 
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omstændigheder. En sammenligning med årene fra 2009-2012 viser, at antallet af personer, der står 
udenfor det sorte arbejdsmarked, men er villige til at deltage, er lavere i 2014 end i nogle af årene 2009-
2012. Tabellen deler også resultaterne op efter køn og alder, og her synes billedet at være, at mænd der 
står udenfor det sorte arbejdsmarked, er mere villige til at træde ind end kvinder, ligesom yngre ofte står 
klar i kulissen i forhold til ældre. Det er værd at bemærke, at faldet i villigheden til at deltage over tid findes 
for alle aldersgrupper og for både mænd og kvinder.       

Tabel 13: Villighed til at arbejde sort, såfremt man fik muligheden for det. 2009-2014. Procent. 

    Runde 1: 
2009 

Runde 2: 
2010 

Runde 3: 
2011 

Runde 4: 
2012 

Ny undersøgelse 
 2014 

      Procent Procent Procent Procent Procent 

Køn 
      

 
Mænd 33,1 33,1 34,2 36,6 24.8 

  Kvinder 26,8 29,7 31,7 31,0 21.5 

Alder 
      

 
18-29 46,7 56,8 52,1 56,7 39.4 

 
30-39 38,2 43,2 42,7 42,5 29.2 

 
40-49 31,1 30,2 29,6 30,5 25.0 

 
50-59 25,1 26,4 32,6 32,6 14.9 

  60-74 17,4 17,8 20,2 19,6 14.1 

Gennemsnit 29.7 31,2 32,8 33,5 23,1 
Antal 
observationer 1.344 1.028 876 801 1.488 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

   

Overordnet viste tabellerne 5-13, at længden af den gennemsnitlige sorte arbejdsuge er kraftigt reduceret 
fra ca. 3 timer i 2009 til 1 time og 45 minutter i 2014 mes den sorte deltagelsesfrekvens har været konstant 
fra 2012 til 2014, og fortsat er tæt på niveauet i 2009. Samtidig genfinder vi de traditionelle mønstre i det 
sorte arbejdsudbud, som er koncentreret omkring yngre, mænd og erhvervsfagligt uddannede. Mens 
deltagelsesfrekvensen har været konstant fra 2012 til 2014, så er villigheden til at deltage blandt dem, der 
står udenfor det sorte arbejdsmarked, faldet til det laveste niveau over de seneste 5 år og faktisk er der tale 
om tæt på en halvering siden 2001, jf. Pedersen (2003). I det næste afsnit ser vi nærmere på tre aspekter, 
der kan tænkes at begrænse omfanget af sort arbejde, nemlig oplevet risiko og forventet straf og moral. 

8. Danskernes risikovurdering og den forventede straf ved sort arbejde 

I den klassiske teoretiske model for skattesnyd vælger skatteyderen, hvor meget af sin indkomst han vil 
oplyse til skattevæsenet som en balancegang mellem gevinsten ved at snyde (den sparede skattebetaling) 
og risikoen for at blive opdaget samt den forventede straf, hvis man bliver opdaget. Inspireret af den 
teoretiske model og i forlængelse af tidligere undersøgelser har vi også spurgt respondenterne om deres 
oplevede risiko for at blive opdaget, når eller hvis de arbejder sort. Ligeledes har vi spurgt ind til 
respondenternes forventede straf, hvis de bliver opdaget. 

Tabel 14 viser resultaterne for danskernes oplevede risiko for at blive opdaget i sort arbejde. Spørgsmålet 
er delt op således, at de respondenter, der har svaret `Ja’ til at have udført sort arbejde, er blevet spurgt til 
deres oplevede risiko for at blive opdaget og få en bøde af skattevæsenet, mens de respondenter, der har 
svaret `Nej’ til at have arbejdet sort, er blevet spurgt, hvor stor en risiko, de ville tro, der var, hvis de 
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arbejdede sort.  I begge spørgsmålsformuleringer er respondenter blevet bedt om at angive et tal mellem 0 
og 100, hvor 0 betyder, at de med sikkerhed ikke bliver opdaget, mens 100 betyder, at man bliver opdaget 
med sikkerhed. Med andre ord viser svarene altså respondenternes oplevede sandsynlighed for at blive 
opdaget. Tabellens kolonner indeholder resultaterne for hvert af de 4 år fra 2009-2012 samt de nye 
resultater fra 2014, mens rækkerne inddeler besvarelserne efter henholdsvis køn, alder og deltagelse på 
det sorte arbejdsmarked. Tabellens nederste række viser den gennemsnitlige oplevede sandsynlighed for at 
blive opdaget for hele befolkningen henover hele perioden. I 2014 var den oplevede sandsynlighed for at 
blive opdaget af skattevæsenet, mens man arbejdede sort, 33 %, eller med andre ord ville man blive 
opdaget ca. hver 3. gang, man udførte sort arbejde. Umiddelbart virker niveauet for den oplevede risiko 
meget højt, og selv om der er tale om en stigning fra ca. 26 % i 2009, er den oplevede risiko i hele perioden 
overordnet set meget højt.  

Tabel 14: Forventet risiko for at blive opdaget af myndighederne, hvis man udfører sort arbejde. 2009-2014. Procent. 

    

Runde 1: 2009 Runde 2: 2010 Runde 3: 2011 
Runde 4: 

2012 
Ny undersøgelse 

2014 
      Procent Procent Procent Procent Procent 

Køn 
      

 
Mænd 22.1 23.5 22.1 23.0 28.2 

  Kvinder 30.8 32.3 31.3 32.8 37.0 

Alder 
      

 
18-29 24.0 22.6 24.9 25.5 30.8 

 
30-39 23.4 25.1 21.4 24.3 30.3 

 
40-49 27.8 27.9 28.2 27.6 31.5 

 
50-59 26.5 29.9 28.4 31.1 35.3 

  60-74 29.7 32.6 29.2 30.4 34.2 

Sort arbejde 
     

 

Ej arbejdet 
sort 28.9 31.6 28.7 30.6 36.4 

  Arbejdet sort 18.9 17.6 20.2 19.0 19.5 

       Gennemsnit 26.4 27.8 26.6 27.9 32.5 
Antal 
observationer   1632 1296 1070 977 1809 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed   

   

Tabel 14 viser også, at der er tydelige forskelle i den oplevede risiko mellem kvinder og mænd, for mens 
kvinders oplevede risiko er på 37 %, så er mænds oplevede risiko på 28 % - altså en forskel på næsten 10 
procentpoint. Derimod er samvariationen mellem alder og oplevet risiko noget svagere; de unges oplevede 
risiko er lavere end de ældres, men forskellen er kun 3-5 procentpoint.  Endelig viser tabel 14 også, at 
personer, der arbejder sort, har en meget lavere oplevet risiko (19,5 %) end folk, der står uden for det sorte 
arbejdsmarked (36,4 %). Forskellen er på ca. 17 procentpoint og konsistent med den teoretiske model for 
skattesnyd, der forudsiger, at jo højere ens oplevede risiko for at blive opdaget er, desto mindre deltager 
man. Den store forskel på 17 procentpoint dækker sandsynligvis også over en erfaring med risikoen; de 
respondenter, der deltager i sort arbejde, har mulighed for at evaluere om deres oplevede sandsynlighed 
stemmer overens med den sandsynlighed, der møder dem i dagligdagen på det sorte arbejdsmarked. 
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Tabel 15 viser resultaterne fra spørgsmålet om den forventede straf, hvis man bliver opdaget.  For at gøre 
svarene sammenlignelige har vi bedt alle respondenterne, både dem der har svaret `Ja’ til at have udført 
sort arbejde, og dem der har svaret `Nej´, tage stilling til en situation, hvor de bliver opdaget i at have tjent 
5.000 kr. ved sort arbejde. Spørgsmålet specificerer herefter, at respondenterne naturligvis skal betale skat 
af den sorte indkomst, men derudover er der også en bøde, og hvor stor tror respondenterne, bødestraffen 
er? 

Tabel 15: Forventet straf for udført sort arbejde til en værdi af 5.000 kr. 2014-kr. 

    Alle Arbejder ikke sort Arbejder sort 

    Kroner Kroner Kroner 

Køn 
    

 
Mænd 10,429 11,424 7,942 

  Kvinder 8,694 8,941 7,560 

Gennemsnit   9,611 10,167 7,805 

Antal observationer   1,465 1,125 340 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
   

Det ses af tabel 15, at respondenter i gennemsnit forventer, at de udover den manglende skattebetaling af 
de 5.000 kr. også skal betale 10.000 kr. i bødestraf. Der er en lille forskel mellem mænd og kvinder på ca. 
1.700 kr., men i modsætning til den oplevede risiko er det her kvinderne, der forventer den laveste straf. 
Forskellen mellem kønnene er næsten udelukkende trukket af en forskel mellem de kvinder og mænd, der 
ikke arbejder sort, for mens kvinder udenfor det sorte arbejdsmarked i gennemsnit forventer en straf i 
omegnen af 9.000 kr., forventer mændene at skulle betale knap 11.500 kr. eller ca. 2.500 kr. mere. 
Strafudmåling for skattesnyd i form af sort arbejde afhænger dels af størrelsen af skatteunddragelsen, dels 
af om der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig overtrædelse. Endelig vil det også påvirke 
bødestraffen, hvis der er tale om gentagne overtrædelser. I eksemplet med sort arbejde til en værdi af 
5.000 kr. gælder det dog for førstegangsovertrædere, at uanset om unddragelsen er sket som grov 
uagtsomhed eller forsætligt, vil der ikke blive rejst en straffesag, da værdien er under minimumsgrænserne 
på henholdsvis 10.000 kr. (forsætlig) og 20.000 kr. (grov uagtsomhed). Respondenterne ville altså højst 
sandsynlig slippe uden en bødestraf og således kunne nøjes med blot at betale den manglende skat.      

Overordnet viser tabel 14 og 15, at danskerne oplever en relativt høj risiko ved sort arbejde og samtidig 
forventer en høj straf, såfremt de bliver opdaget. Med udgangspunkt i den økonomiske model for 
skattesnyd bidrager en høj oplevet risiko samt en høj forventet straf begge til at sænke niveauet for 
skattesnyd (og herunder sort arbejde). 

9. Danskernes sorte moral  

Den sidste del af dette arbejdspapir ser nærmere på danskernes holdning til sort arbejde. Den såkaldte 
sorte moral er en anden faktor, der ofte bruges til at forklare niveauet af skattesnyd og sort arbejde, og 
tidligere udgivelser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed (se Hvidtfeldt et al. 2010) har også vist, at 
danskerne ser meget differentieret på forskellige typer af sort arbejde. 

Tabel 16 viser resultaterne fra to spørgsmål, hvor respondenterne er blevet bedt om at vurdere accepten af 
to udsagn på en skala fra 1-10, hvor 1 betyder total misbilligelse, og 10 angiver en høj grad af billigelse. I det 
første udsagn drejer det sig om accepten af at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på, og her viser 
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panel A i tabel 16, at den gennemsnitlige accept er på 1,6 så det er meget tæt på at være totalt 
uacceptabelt. Når respondenterne deles op efter, om de selv har udført sort arbejde, ses det, at der er lidt 
større accept at spore hos respondenter, der arbejder sort, men for begge grupper er der tale om en meget 
lav accept af at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på. Det næste udsagn er tættere relateret til 
sort arbejde, her er respondenterne blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt det er acceptabelt at snyde i 
skat, såfremt man har muligheden for det. Også her er der en meget lav generel accept af adfærden, som 
panel B viser. Den lave accept af at snyde i skat findes også blandt de respondenter, der selv udbyder sort 
arbejde, og altså selv snyder i skat, hvilket er noget overraskende.12  

Tabel 16a: Accept af at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på. 2014. 
    Alle Arbejder ikke sort Arbejder sort 
    Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 
Køn 

    
 

Mænd 1,7 1,7 1,8 
  Kvinder 1,5 1,4 2,1 
Gennemsnit   1,6 1,5 1,9 
Antal observationer 1.901 1.490 411 

     Tabel 16b: Accept af at snyde i skat. 2014. 
      Alle Arbejder ikke sort Arbejder sort 

    Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 
Køn 

    
 

Mænd 2,1 1,8 2,7 
  Kvinder 1,6 1,5 2,1 
Gennemsnit   1,8 1,7 2,5 
Antal observationer 1.910 1.499 411 
Anm: Cellerne viser gennemsnitsværdier for svar på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ingen accept 
og 10 er at man i høj grad accepterer det. 
 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 

Tabel 17 tager fat i tre konkrete eksempler på sort arbejde og beder respondenterne vurdere, om scenariet 
er acceptabelt eller ej. Respondenterne er blevet tilfældigt delt i tre ca. lige store grupper, så hver 
respondent kun er blevet præsenteret for et scenarie. De tre scenarier betragter tre forskellige personer 
varieret på deres formelle arbejdsmarkedstilknytning, mens der i alle spørgsmålene er tale om en fast 
månedligt sort indkomst på 1.500 kr. Spørgsmålene giver altså mulighed for at afdække, om det har 
betydning for danskernes accept af sort arbejde, hvem der udfører det.  Fordi svarkategorierne er 0 
(uacceptabelt) og 1 (acceptabelt), er det muligt at udregne den gennemsnitlige accept i befolkningen og 
dernæst at se, om den generelle accept varierer på tværs af køn og respondentens egen tilknytning til det 
sorte arbejdsmarked. 

I eksempel 1 blev respondenten bedt om at tage stilling til, om det var acceptabelt, at en 
kontanthjælpsmodtager tjener 1.500 kr. på sort arbejde hver måned. Det synes ca. 17 % var acceptabelt 
mens 83 % derved synes, at det var uacceptabelt. I det næste eksempel er der tale om en håndværker, og 
her er den generelle accept oppe på ca. 23 % og altså en smule højere end for kontanthjælpsmodtageren. 
Det sidste eksempel tager udgangspunkt i en arkitekt, og her falder den generelle accept til ca. 15 %.  

                                                           
12 Selv blandt respondenter der har udbudt sort arbejde mod kontant betaling er accepten af, at snyde i skat meget lav 
(3.0).  
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Tabel 17a: Er det acceptabelt at en kontanthjælpsmodtager tjener 1500 kr. sort på sort arbejde hver måned? Procent, 2014. 
    Alle Arbejder ikke sort Arbejder sort 
    Procent Procent Procent 
Køn 

    
 

Mænd 15,9 14,1 20,3 
  Kvinder 17,2 14,7 30,2 
Gennemsnit   16,6 14,4 24,0 
Antal observationer   608 473 135 

     Tabel 17b: Er det acceptabelt at en håndværker tjener 1500 kr. sort på sort arbejde hver måned? Procent, 2014. 
    Alle Arbejder ikke sort Arbejder sort 
    Procent Procent Procent 
Køn 

    
 

Mænd 26,8 18,2 49,9 
  Kvinder 19,3 19,3 29,3 
Gennemsnit   23,1 17,7 42,3 
Antal observationer   633 497 136 

     Tabel 17c: Er det acceptabelt at en arkitekt tjener 1500 kr. sort på sort arbejde hver måned? Procent, 2014. 
    Alle Arbejder ikke sort Arbejder sort 
    Procent Procent Procent 
Køn 

    
 

Mænd 18,4 11,4 36,6 
  Kvinder 11,4 8,3 29,6 
Gennemsnit   14,9 9,7 34,2 
Antal observationer   654 518 136 
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

    

For hvert af scenarierne er resultaterne også delt op på køn og på, hvorvidt respondenten selv har udført 
sort arbejde. Ikke overraskende gælder det i alle tre eksempler, at personer, der selv har udført sort 
arbejde, også udviser en større accept af, at andre udfører sort arbejde. Interessant nok er differencen i 
den gennemsnitlige accept mellem udbydere af sort arbejde og dem udenfor det sorte arbejde dog langt 
mindre i eksemplet med kontanthjælpsmodtageren (ca. 10 procentpoint) end i de to øvrige eksempler (ca. 
25 procentpoint).   Et andet bemærkelsesværdigt resultat er, at kvinderne i gennemsnit har en lavere 
accept af sort arbejde end mænd, så længe det sorte arbejde udføres af en person, der også har en fod 
indenfor på det formelle arbejdsmarked, mens kvinderne har en højere gennemsnitlig accept end 
mændene, når det drejer sig om en kontanthjælpsmodtager. 

10. Konklusion  

I 2014 udgjorde de sorte arbejdstimer ca. 1,6 % af de hvide. Resultaterne for 2014 indeholder dermed et 
statistisk signifikant fald i omfanget af sort arbejde fra målingerne i 2009-2010, og et nominelt fald i forhold 
til målingen i 2012. Omfanget på 1,6 % er det laveste registrerede niveau for omfanget af sort arbejde, RFF 
har målt. Et groft skøn på den samlede værdi af sort arbejde udgjorde i 2014 er, at værdien svarede til ca. 
31 mia. kr. 

Sort arbejdes aftagende omfang målt som forholdet mellem sorte og hvide arbejdstimer er primært trukket 
af et fald i længden på den sorte arbejdsuge. Fra 2009 til 2014 er længden på den sorte arbejdsuge faldet 
fra ca. 3 timer til ca. 1 time og 45 minutter. Faldet findes især hos mænd, der fra 2009 til 2014 forkortede 
deres sorte arbejdsuge med ca. 1 time og 40 minutter mens kvinderne skærer ca. 40 minutter af. 
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Andelen af befolkningen, der sælger sort arbejde, lå i 2014 på 22 % og var således ikke forskelligt fra 
niveauet i 2012. Resultaterne i rapporten viser også, at arbejdstagerne på det sorte arbejdsmarked fortsat 
mere består af mænd end af kvinder og mere af unge end af ældre. 

Undersøgelsen belyser desuden to andre aspekter af det sorte arbejdsmarked. Dels ser vi på villigheden til 
at arbejde sort for de personer, der står udenfor det sorte arbejdsmarked, dels ser vi på risikovurderingen 
for at blive opdaget og straffet, når eller hvis man arbejder sort. Resultaterne viser, at villigheden til at 
deltage i sort arbejde, for dem der står udenfor det sorte arbejdsmarked, er faldet fra ca. 30 % i 2009 til ca. 
23 % i 2014, mens villigheden set over et længere perspektiv er tæt på halveret fra 2001 hvor ca. 45 % af 
personerne, der stod udenfor det sorte arbejdsmarked, var villige til at træde ind. Den oplevede 
sandsynlighed for at blive opdaget i sort arbejde er langt lavere for personer, der arbejder sort (ca. 20 %), 
end for de personer, der ikke gør (ca. 37 %). 

Rapportens resultater bygger på en ny dataindsamling foretaget i slutningen af 2014 og er baseret på ca. 
2.000 respondenter. Rapporten indeholder også resultater fra tidligere offentliggjorte undersøgelser, så det 
er muligt på den baggrund at komme med forsigtige bud på ændringer og tendenser i strukturen af det 
sorte arbejdsmarked. Det er dog vigtigt at understrege, at den nye dataindsamling er lavet som en 
enkeltstående undersøgelse, og resultaterne er derfor ikke beregnet til at evaluere effekten af specifikke 
policy-tiltag. Med udgangspunkt i rapporten er det derfor muligt at sige noget om tilstanden og udviklingen 
på det sorte arbejdsmarked, men ikke om den bagvedliggende årsag til eventuelle ændringer. 
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