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1. Formål 

Formålet med notatet er at belyse forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid for 

forskellige grupper på det danske arbejdsmarked i 2001 og 2008/09. Med udgivelsen af ”Har 

vi tid til velfærd” i foråret 2012 (Bonke, 2012a) blev der således sat fokus på problemet med, 

at danskerne i den nævnte periode har formindsket den faktiske arbejdstid, mens den 

normale arbejdstid er steget.  

Med udsigt til et stigende behov for arbejdskraft på lidt længere sigt, som følge af ændringer 

i befolkningens demografiske sammensætning, jf. befolknings- og arbejdskraftsfrem-

skrivningerne i Bonke (2012b) baseret på DREAM-prognoser, er der tale om en udvikling, 

som selvsagt ikke er forenelig med et fald i den faktiske arbejdstid. I stedet for at kigge på en 

forøgelse af de formelle arbejdstider, sådan som det ofte er gjort i den politiske debat, taler 

den stigende forskel mellem normal og faktisk arbejdstid således for, at fraværet fra 

arbejdspladserne – forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid – også bør indgå i 

overvejelserne om en udvidelse af (den faktiske) arbejdstid. 

I det følgende ser vi først på udviklingen i faktisk arbejdstid over de seneste 45 år. Herefter 

belyser vi forskellene i normal og faktisk arbejdstid i perioden 2001-2008/09, og endelig 

undersøger vi forskellene mellem forskellige grupper, hvad angår forskellen mellem normal 

og faktisk arbejdstid – hvor mange arbejder faktisk mere og hvor mange mindre, end hvad 

der kan betegnes som normal arbejdstid? 

 

2. Definitioner og data 

Når vi bruger begrebet normal arbejdstid bygger det på et spørgsmål stillet til et 

repræsentativt udvalg af beskæftigede danskere i både såkaldte tidsanvendelsesundersøgelser 

(se Bonke, 2012a, kapitel 4) og i Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelser (Danmarks 

Statistik, 2012). Der bliver således begge steder spurgt til antallet af timer, som de 

pågældende personer normalt arbejder om ugen såvel i hovedbeskæftigelsen som i en evt. 

bibeskæftigelse. I arbejdskraftundersøgelsen refereres til en bestemt (reference-)uge, mens 

dette ikke er tilfældet i tidsanvendelsesundersøgelserne.  

I arbejdskraftundersøgelserne bliver der tillige spurgt om, hvor mange timer de pågældende 

faktisk arbejdede i (reference-)ugen, mens deltagerne i tidsanvendelsesundersøgelserne 

bliver bedt om at udfylde såkaldte døgnrytmeoplysninger for to døgn. Det fremgår heraf 

hvor lang tid, der samlet er blevet arbejdet, hvilket ganges op til et samlet antal timer for en 
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uge – der vægtes for hverdags- og weekenddags-oplysninger. Sidstnævnte metode har vist 

sig meget pålidelig (Bonke, 2005), og det anses da også for at være muligt at sammenligne 

de to slags oplysninger for længere perioder. Det viser sig endvidere, at for perioden 2001-

2008/09 er udviklingen i faktisk arbejdstid stort set identiske, når de to metoder anvendes, 

mens udviklingen i den normale arbejdstid udviser mindre forskelle.  

I det følgende bruges udelukkende oplysninger fra tidsanvendelsesundersøgelser. Hvis 

deltagerne her oplyser, at deres normale arbejdstid er mindst 1 time, indgår de i 

undersøgelsen, mens den faktiske arbejdstid både kan være større eller mindre end den 

normale arbejdstid, tillige med at den også kan være 0, nemlig hvis den pågældende ikke har 

været på arbejde hverken på hverdagen eller weekenddagen, som der foreligger oplysninger 

for. Hvorvidt den normale arbejdstid også indeholder frokostpauser vides ikke, men det 

antages, at dette ikke er tilfældet, ligesom det gælder for den faktiske arbejdstid, hvor 

muligheden for at angive spisning som aktivitet foreligger. 

Antallet af personer, som indgår i denne undersøgelse fremgår af tabellerne og de kilder, 

som der refereres til. Med hensyn til repræsentativiteten i forhold til den beskæftigede del af 

den danske befolkning, skal det nævnes, at der er foretaget en vægtning (Danmarks Statistik, 

2010), således at dette hensyn er tilgodeset. 

 

3. Udviklingen i normal og faktisk arbejdstid 2001-2009 

Figur 1 viser et markant fald i den faktiske arbejdstid over de seneste 45 år. Fra en gns. 

ugentlig arbejdstid på over 43 timer er denne faldet til 33 ½ i dag eller med, hvad der svarer 

til knap 2 timer om ugen for hvert tiår. Hvis vi beregner udviklingen i arbejdstid for alle 18-

74-årige – beskæftigede og ikke-beskæftigede – har der ligeledes været tale om et fald 

svarende til 1 time og 6 min. for hvert tiår. Forskellen på knap en time er udtryk for en 

stigning i andelen af 18-74-årige, som i dag er beskæftigede sammenlignet med for 45 år 

siden, se Bonke & Jensen (2012), hvilket dog ikke ændrer på, at det samlede arbejdsudbud 

altså har været faldende og dermed bidraget til at øge behovet for at se på mulige udvidelser 

af den faktiske arbejdstid. Alene fra 2001 til 2008/09 var faldet i beskæftigedes faktiske 

arbejdstid således på 1 time og 20 min., mens den normale arbejdstid i samme periode steg 

med 1 time og 36 min. (figur 2). 
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Figur 1 Udviklingen i faktisk arbejdstid for beskæftigede 1964-2009 

 

Oplysninger fra tidsanvendelsesundersøgelser 1964, 1975, 1987, 2001 og 2009. 

Kilde: Bonke & Jensen (2012) og Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 

Figur 2 Normal og faktisk arbejdstid 2001 og 2008/09 

 

Kilde: Bonke (2012) og Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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4. Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid for grupper af beskæftigede 

 

Som det fremgår af tabel 1 varierer den normale arbejdstid mellem forskellige grupper af 

beskæftigede, idet vi her har valgt at kigge på mænd og kvinder, privat- og offentlig 

beskæftigede og selvstændige, og personer uden hhv. med førskole eller skolebørn, som 

yngste barn.  

 

Mænd oplyser at have en normal ugentlig arbejdstid på 40,8 timer om ugen mod kvinders 

35,7 timer i 2008/09, mens de tilsvarende normale arbejdstider var 39,9 og 35,4 i 2001. Især 

for kvinder er afvigelsen mellem normal og faktisk arbejdstid betydelig med 6,5 timer i 

2008/09 og 5,1 time i 2001. For mænd var der dog også en stor forskel i 2008/09, nemlig på 

4,2 timer mod kun 1,5 timer i 2001. Det betyder, at kvinder faktisk arbejder 14-18 pct. 

mindre end den normale arbejdstid angiver, hvorimod afvigelsen for mænd er mellem 4 og 

10 pct. 

 

Tabel 1 Normal arbejdstid og forskel mellem normal og faktisk arbejdstid i 2001 og 2008/09, 

fordelt på køn, arbejdssted og børn. 

  2001 2008/09 2001/2008 

  Normal 

arbejdstid 

Forskel 

normal-

faktisk 

Pct. ift. 

normal 

arbejdstid 

Normal 

arbejdstid 

Forskel 

normal-

faktisk 

Pct. ift. 

normal 

arbejdstid 

Antal  

  Gns. timer/uge Pct. Gns. timer/uge Pct.   

Alle 37,7 3,2 8,5 38,5 5,3 13,7 1208/2887 

            

Mænd 39,9 1,5 3,8 40,8 4,2 10,3 573/1486 

Kvinder 35,4 5,1 14,3 35,7 6,5 18,3 635/1401 

            

            

Privat 37,0 1,4 3,9 38,6 4,0 10,4 657/1573 

Offentlig 36,3 5,7 15,6 36,3 6,9 19,0 465/1085 

Selvstændig 50,3 4,0 8,0 45,2 6,8 14,9 86/289 

       

 

    

            

Ingen børn 37,7 2,8 7,4 38,3 4,6 12,1 790/1590 

Yngste barn 0-6 år 37,6 5,2 13,7 38,6 6,5 16,8 211/535 

Yngste barn 7-17 år 37,7 2,7 7,3 38,9 5,7 14,7 207/762 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 

Når det gælder normal arbejdstid, er der betydelige forskelle mellem selvstændige og 

lønmodtagere beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed. Selvstændiges normale arbejdstid 
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var således på 50,3 timer om ugen i 2001 og 45,2 timer i 2008/09. For privatansatte 

lønmodtagere var den ugentlige, normale arbejdstid på 37 og 38,6 timer i de to år mod 36,3 

timer i begge år for lønmodtagere i den offentlige sektor. Forskellen mellem normal og faktisk 

arbejdstid er imidlertid betydelig større mellem privat og offentlig ansatte, idet den for privat 

ansatte var på 1,4 timer i 2001 og 4,0 timer i 2008/09 mod 5,7 og 6,9 timer for offentlig ansatte. 

Også for selvstændige var forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid stor med 4,0 og 6, 8 

timer i de to år. Som procent af den normale arbejdstid er det dog offentlig ansatte, der arbejder 

mindst, i forhold til hvad den normale arbejdstid angiver. I 2001 var forskellen således på 15,6 

pct. mod 19 pct. i 2008/09. 

Tabel 1 viser også, at der ikke er nogen nævneværdige forskelle i den normale arbejdstid, hvad 

enten man har førskole- eller skolebørn, eller man ikke har hjemmeboende børn. I alle tilfælde 

var arbejdstiden knap 38 timer om ugen i 2001 og mellem 38 og 39 timer i 2008/09. Forskellen 

mellem normal og faktisk arbejdstid var derimod betydelig større i 2001, når man havde 

førskolebørn, nemlig på 5,2 timer om ugen mod 2,7-2,8 timer, hvis man ikke havde børn eller 

havde skolebørn. I 2008/09 var forskellen lidt større, nemlig på 6,5 timer om ugen, hvis man 

havde før skolebørn, og 5,7 hhv. 4,6 timer, hvis man havde skolebørn eller ingen børn boende 

hjemme. 

 

Tabel 2 Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid i 2001 og 2008/09, ukontrolleret og 

kontrolleret for forskellige forhold
1 

 

2001  2008/09 

  Forskel normal-faktisk arbejdstid (timer/uge)  Forskel normal-faktisk arbejdstid (timer/uge) 

  Ukontrolleret Kontrolleret
1 

 Ukontrolleret Kontrolleret
1 

  t-værdi  t-værdi   t-værdi  t-værdi 

Mænd                

Kvinder 3,547*** (3,83) 4,724*** (4,57)  2,329** (3,13) 3,300*** (3,93) 

    

 

            

    

 

            

Privat   

 

            

Offentlig 4,224*** (4,32) 4,110*** (3,84)  2,888*** (3,58) 2,058* (2,36) 

Selvstændig 2,594 (1,42) -8,771* (-2,15)  2,555* (2,00) -5,935+ (-1,81) 

    

 

            

    

 

            

Ingen børn   

 

            

Yngste 0-6 år 2,36+ (1,89) 2,598+ (1,81)  1,872+ (1,94) 1,667 (1,4) 

Yngste 7-17 år -0,0644 (-0,05) -0,0717 (-0,05)  1,05 (1,16) 0,415 (0,41) 
+,*,**,***

 signifikant forskel ift. mænd, privat ansatte hhv. ingen børn på 0,1, 0,05, 0,01, 0,001-niveau. 
1
Udover køn, arbejdssted og børn kontrolleres der også for alder, civilstand, uddannelse og normal arbejdstid 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 
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For at give et indtryk af hvor store afvigelser, der er i forskellene mellem normale og faktiske 

arbejdstider mellem kvinder og mænd, privat ansatte, offentlig ansatte og selvstændige, og 

mellem personer uden børn hhv. personer med førskole og skolebørn, har vi angivet dem som 

såkaldt ukontrollerede forskelle i tabel 2. Det fremgår heraf, at forskellen mellem mænd og 

kvinder er blevet mindre fra 2001 til 2008/09, idet forskellen var på 3,5 og 2,3 time om ugen i 

de to år.  

Hvis vi forudsætter, at mænd og kvinder i lige stort omfang var beskæftigede i den private eller 

den offentlige sektor, eller arbejdede som selvstændige, i lige stort omfang havde børn – vi har 

også enlige med i undersøgelsen – og havde den samme normale arbejdstid – altså lignede 

hinanden på disse punkter – er der også – ligesom når vi ikke korrigerer for disse forhold – tale 

om en aftagende forskel mellem mænd og kvinder, når det gælder forskellen mellem normal og 

faktisk arbejdstid. Forskellen mellem mænd og kvinders normale og faktiske arbejdstider var 

imidlertid væsentlig større i begge år, nemlig på 4,7 time i 2001 og 3,3 time i 2008/09. 

Forklaringen på dette er, at kvinder arbejder færre timer end mænd – jo flere timer, desto større 

forskel mellem normal og faktisk arbejdstid, se Bonke (2012a) – hvilket mere end opvejer, at 

kvinder i større omfang end mænd arbejder indenfor den offentlige sektor, hvor der forekommer 

en større forskel mellem normal og faktisk arbejdstid end indenfor den private sektor. 

Ser vi tilsvarende på personer beskæftigede som lønmodtagere i den private eller den offentlige 

sektor, eller som er selvstændige erhvervsdrivende, skilte de offentlig ansatte sig ud i 2001 ved 

at have en større forskel end privat ansatte og selvstændige (tabel 2). Der var derimod ingen 

(signifikant) forskel mellem privat ansatte og selvstændige, når det handler om normal kontra 

faktisk arbejdstid. I 2008/09 var der imidlertid forskel mellem selvstændige og privat ansatte, 

ligesom mellem privat og offentlig ansatte, og oven i købet i lige stort omfang. Forskellen 

mellem privat og offentligt ansatte var dog blevet mindre i løbet af perioden, idet den svarede til 

4,2 time i 2001 og 2,9 time i 2008/09. 

Sammenlignet med privat ansatte er offentligt ansattes forskel mellem normal og faktisk 

arbejdstid nogenlunde den samme, selvom vi tager hensyn til, at der er flere kvinder i den 

offentlige end i den private sektor, at uddannelsesniveauerne og arbejdstiderne mv. varierer 

mellem de to sektorer. Den større forskel mellem normal og faktisk arbejdstid mellem offentlige 

og privat ansatte kan altså ikke alene tilskrives, at der bl.a. er flere kvinder det første end det 

andet sted. 
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Når det gælder selvstændige, har det betydning for forskellen mellem normal og faktisk 

arbejdstid at tage hensyn til forskelle i køn, civilstand, antal børn, uddannelse og arbejdstid. I så 

fald er der tale om en negativ forskel i forhold til privat ansatte, hvilket betyder, at selvstændige 

har en faktisk arbejdstid, der er større end deres normale arbejdstid, når det som her – for dem 

og alle andre i undersøgelsen – bygger på egne oplysninger. 

Som forventeligt er der en større forskel mellem normal og faktisk arbejdstid, når man har 

førskolebørn, hvilket gælder både umiddelbart, og når vi korrigerer for køn, civilstand, 

ansættelsessted, uddannelse og normal arbejdstid i 2001. I 2008/09 er der imidlertid ingen 

forskelle, når vi foretager en sådan korrektion, og samtidig er den umiddelbare forskel også 

mindre end i 2001. Der er med andre ord tale om, at der ikke længere er nogen forskel mellem 

førskolebørns forældre og ikke-forældres normale og faktiske arbejdstid, når de ligner hinanden 

på nævnte forhold. For forældre til skolebørn og ikke-forældre er der ingen forskelle i hverken 

2001 og 2008/09, hvad enten vi laver denne kontrol eller ej. 

 

5. Hvor mange arbejder faktisk mere og hvor mange faktisk mindre end deres normale 

arbejdstid? 

Som det er fremgået, er der for alle grupper tale om, at den gennemsnitlige faktiske arbejdstid er 

kortere end den gennemsnitlige normale arbejdstid. Forskellen kan hænge sammen med både 

sygdom, afspadsering, sent fremmøde og/eller tidlig gåen hjem o. lign. Det udelukker ikke, at 

der for nogle er tale om en længere faktisk arbejdstid end den normale, fordi der har været 

overarbejde eller andet, der den pågældende uge har forøget arbejdstiden. 

I tabel 3 er der for de ovenfor nævnte grupper af beskæftigede set på andelen, hvis faktiske 

arbejdstid er kortere, svarer til (+,- 1 time), eller er længere end den normale arbejdstid. Vi ser 

for det første, at i 2001 var andelen med kortere faktisk arbejdstid end den normale (forskel>1) 

større end andelen med en længere faktisk arbejdstid end den normale – 48,6 og 42,1 pct. – og 

at det kun gælder for 9,4 pct., at der ikke er nogen nævneværdig forskel mellem faktisk og 

normal arbejdstid. I 2008/09 er der stort ikke nogen forskelle mellem de to gruppers størrelse, 

og andelen med den samme normale og faktiske arbejdstid er stort set den samme som i 2001. 

Vi ser også, at dem, der så at sige overvurderer deres arbejdstid – den normale er længere end 

den faktiske – gør dette med 14,9 timer om ugen i 2001 og 22,2 timer i 2008/09 mod -9,3 og -

10,2 timer i de to år for dem, der undervurderer deres arbejdstid – den faktiske er længere end 

den normale arbejdstid. 



9 
 

Tabel 3 Fordelingen af forskelle mellem normal og faktisk arbejdstid. 2001 og 2008/09  

2001 

  Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid Hvor meget der under-/overvurderes 

  Forskel < -1 time -1<=Forskel<=1 Forskel>1 Forskel < -1 time Forskel>1 

  Pct. Timer 

Alle 42,1 9,4 48,6 -9,3 14,9 

           

Mænd 46,3 9,1 44,6 -9,8 13,8 

Kvinder 38,3 9,6 52,1 -8,8 15,9 

    

 

      

    

 

      

Privat 47,4 11,1 41,5 -9,1 13,9 

Offentlig 35,9 7,5 56,6 -9,3 16,3 

Selvstændig 34,9 5,8 59,3 -12,8 13,6 

           

    

 

      

Ingen børn 42,5 8,7 48,8 -9,2 13,8 

0-6 år 37,0 10,9 52,1 -9,7 17,4 

7-17 år 45,9 10,1 44,0 -9,5 16,4 

2008/2009 

  Forskel mellem normal og faktisk arbejdstid Hvor meget der over-/undervurderes 

  Forskel < -1 time -1<=Forskel<=1 Forskel>1 Forskel < -1 time Forskel>1 

  Pct. Timer 

Alle 45,9 8,4 45,7 -10,2 22,2 

    

 

      

Mænd 49,0 7,4 43,6 -10,7 22,1 

Kvinder 42,7 9,4 47,9 -9,5 22,2 

    

 

      

    

 

      

Privat 51,5 8,4 40,1 -9,9 22,7 

Offentlig 39,8 9,2 51,0 -10,0 21,4 

Selvstændig 39,7 4,9 55,4 -12,8 22,2 

    

 

      

    

 

      

Ingen børn 49,2 7,8 43,0 -10,4 22,3 

0-6 år 38,5 9,7 51,8 -10,1 21,5 

7-17 år 44,3 8,5 47,2 -9,9 22,3 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed 

 

Blandt kvinder er der i 2001 flere, der har en normal arbejdstid, som er længere end den 

normale – 52,1 mod 38,3 pct. – hvorimod der stort set er lige mange mænd, der hhv. 

overvurderer og undervurderer deres faktiske arbejdstid. Det viser sig også, at overvurderingen 

er større blandt kvinder end blandt mænd – 15,9 mod 13,8 timer – og at tilsvarende færre 

kvinder end mænd har en faktisk arbejdstid, der er længere end den normale arbejdstid – 8,8 
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mod 9,8 timer. I 2008/09 var forskellen mellem kvinder, som over- hhv. undervurderede deres 

arbejdstid blevet mindre – 47,9 mod 42,7 pct. – mens der ikke var den store forskel for mænds 

vedkommende med 43,6, der overvurderede, og 49 pct., der undervurderede deres arbejdstid. 

For både kvinder og mænd er overvurderingen udtrykt i antal arbejdstimer væsentlig større end 

undervurderingen – 22 timer mod 10 timer om ugen. 

Når det gælder arbejdsstedet, er det især privat ansatte, der undervurderer deres arbejdstid – 

51,5 overfor 40 pct. blandt offentligt ansatte og selvstændige i 2008/09. Omvendt er det 

selvstændige, der i størst omfang overvurderer deres arbejdstid, efterfulgt af offentligt ansatte og 

privat ansatte, med sidstnævnte som dem der i færrest tilfælde foretager en overvurdering af 

deres arbejdstid. I 2001 var billedet stort set det samme. Forskellen mellem de to år kan først og 

fremmest tilskrives en større overvurdering i 2008/09 end i 2001. For både privat og offentlig 

ansatte og selvstændige, der overvurdere deres arbejdstid, var der således tale om 21-22 timer i 

2008/09 mod 14 timer for privat ansatte og selvstændige og 16,3 timer for offentlig ansatte i 

2001. 

Endelig ser vi, at godt halvdelen (51,8 pct.) af forældre til førskolebørn overvurderer deres 

arbejdstid mod 38,5 pct., som undervurderer den, mens de tilsvarende tal for forældre til 

skolebørn er 43 og 49,2 pct. og for forældre uden børn 47,2 og 44,3 pct. Der er imidlertid ingen 

forskel i overvurderingens størrelse for nævnte grupper og heller ikke for, hvor meget der 

undervurderes, givet man gør det. 

 

5. Sammenfatning 

For at kunne vurdere muligheden for at øge arbejdsudbuddet fremover er det af betydning at 

kende det nuværende arbejdsomfang i befolkningen, og hvordan det har udviklet sig over de 

seneste årtier. Det er således fremgået, at arbejdsomfanget både for hele befolkningen og for 

beskæftigede alene er faldet siden midten af 1960’erne, mens den normale arbejdstid, som vi har 

tal for, er steget i løbet af de seneste 10 år. Denne forskel i udviklingen i faktisk og normal 

arbejdstid kan tilskrives en række forhold såsom sygdom, afspadsering, feriedage, sene 

mødetider og tidlige gå-hjem-tider, hvilket alt sammen er forhold, som det kan have interesse at 

belyse nærmere for at kunne forøge den faktiske arbejdstid fremover. 

Det viser sig, at der især for kvinder og ansatte i den offentlige sektor er forskel på normal og 

faktisk arbejdstid, idet dog også denne forskel er blevet udbredt blandt selvstændig 

erhvervsdrivende i 2008/09. Samtidig er den normale arbejdstid for forældre til førskolebørn 
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også væsentlig større end den faktiske arbejdstid sammenlignet med for forældre til skolebørn 

og voksne uden hjemmeboende børn. Her er forskellene imidlertid blevet mindre fra 2001 til 

2008/09. 

Når vi tager hensyn til, at kvinder og mænd ikke har samme uddannelse, arbejder forskellige 

steder og har forskellige normale arbejdstider, finder vi større forskelle mellem mænd og 

kvinder, når det gælder forholdet mellem normal og faktisk arbejdstid. Dette kan tilskrives, at 

især lange normale arbejdstider, som kvinder på denne måde også tillægges, og som er 

forbundet med en betydelig forskel mellem normal og faktisk arbejdstid, nu også påvirker 

kvinders ”overvurdering” af deres arbejdstid. Det at kvinder i samme omfang som mænd er 

offentlig ansatte, når vi kontrollerer for dette forhold, og offentligt ansatte mere end privat 

ansatte ”overvurderer” deres arbejdstid, kan altså ikke opveje virkningen af længden på den 

normale arbejdstid. 

Endelig har vi set, at forskellen mellem normal og faktisk arbejdstid er større for offentlig 

ansatte end for privat ansatte, men at denne forskel er blevet mindre i perioden 2001-2008/09. 

Dette gælder også, selvom vi tager hensyn til, at der er flere kvinder end mænd og at 

arbejdstiden er lidt kortere i den offentlige end i den private sektor. 
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