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Estimater af skyggeøkonomien i Danmark 

Af Claus Larsen 

Som et supplement til ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds (RFF) interviewundersøgelser af sort 

arbejde ses her på, hvilke estimater der i øvrigt findes af skyggeøkonomien i Danmark, og hvordan de 

er fremkommet. 

Sort arbejde og andre aktiviteter i skyggeøkonomien er svære at sætte tal på, fordi de involverede ønsker at 

skjule dem. Nogen metoder er derfor designet til at observere skyggeøkonomien indirekte. Men hvad ved man? 

Denne tekniske note sammenfatter estimater af skyggeøkonomien i Danmark 2005-2019. De er publiceret af 

myndigheder, forskningsinstitutioner og internationale organisationer. Omtalen af de anvendte metoder er 

summarisk og skal blot give en ide om deres udgangspunkt.  

Afgrænsning af skyggeøkonomien 

Skyggeøkonomi er her dels sort arbejde og underrapportering, dels nogle illegale aktiviteter, der bliver defi-

neret som produktion i nationalregnskabet (NR). Sort arbejde og underrapportering er lovlig markedsmæssig 

produktion og salg af tjenesteydelser og varer, som personer eller virksomheder bevidst holder skjult for myn-

dighederne for at undgå at betale skat og måske også andre forpligtelser. Sort arbejde er normalt karakteriseret 

ved en særligt aftalt lav pris, mens virksomheders underrapportering sker ved at holde noget salg til normal 

markedspris uden for regnskabet.  

Direkte og indirekte estimationsmetoder 

I litteraturen er der tradition for at skelne mellem direkte og indirekte estimationsmetoder. Direkte metoder er 

her 1) interview og 2) skattekontroller. Begge antages at give skøn i underkanten. Indirekte metoder er 3) 

diskrepansmetoder og 4) modelbaserede metoder, der bruger og sammenholder data indsamlet til andre formål 

til at belyse skyggeøkonomien. Især modelbaserede estimater antages at overvurdere omfanget. 

Varianter af 1), 2) og 3) indgår ved beregning af tillæg for skyggeøkonomi i NR. Tillæggene er forsigtige skøn, 

da opgørelsen af NR følger internationale standarder og skal være sammenlignelig mellem lande. I EU er NR 

bl.a. grundlag for beregning af medlemslandenes bidrag. 

Estimater af skyggeøkonomien i Danmark 

Figur 1 viser spændvidden i estimater målt i forhold til det danske bruttonationalprodukt (BNP). Nederst RFFs 

estimat af, hvad de timer ville være værd, der ifølge interviewsvar bliver arbejdet sort, hvis de alle blev omsat 

til beskattet arbejde. 
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Figur 1. Skyggeøkonomi og sort arbejde ift. BNP, pct. 

 

Note: Verdensbanken (WB) bruger betegnelsen uformel økonomi. 

De fire øverste kurver er modelbaserede estimater fra Verdensbanken (WB), Den Internationale Valutafond 

(IMF) og den førende forsker på området gennem mange år, professor Friedrich Schneider fra Johannes Kepler 

Universität Linz.  

1) Interviewundersøgelser 

Interview er en metode, som Danmarks Statistik (DST) og EU ligesom RFF har anvendt til at belyse udbud af 

sort arbejde men med andre afgrænsninger, så resultaterne er ikke direkte sammenlignelige. RFF og EU har 

desuden undersøgt, hvor mange der køber sort arbejde, og EU har også spurgt, om man har modtaget løn under 

bordet. 

2) Skattekontroller 

Skattekontroller er oftest risikobaserede, men siden 2006 har SKAT (nu Skattestyrelsen) også gennemført 

repræsentative kontroller af regelefterlevelsen blandt borgere og virksomheder med op til 250 ansatte (com-

plianceundersøgelser). Resultaterne er afrapporteret i forskellige formater, og den del af skattegabet, der er 

relateret til produktive aktiviteter, kan ikke udskilles separat.  

Skøn i kroner og øre findes for 2008-2014, hvor skattegabet for virksomheder lå ret konstant på ca. 10 mia. kr. 

opgjort i 2014-priser eller 12-14 pct. af virksomhedernes slutskat. 
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Momsgabet var i gennemsnit ca. 3 mia. kr. i 2014-priser eller 2-4 pct. af momstilsvaret. Skattegabet for borgere 

var på 0,3-0,4 pct. af skatteprovenuet i 2010-2014 svarende til ca. 1,4 mia. kr. i 2014. Sort arbejde er ikke en 

del af skattegabet for borgere, da kontrollen tager udgangspunkt i selvangivelser. 

Provenutab som procent af skattepotentialet er et anderledes afgrænset skattegabstal for borgere og virksom-

heder under et, hvor kontrolresultater er modregnet. Det er fra 2012 brugt i Finansloven som et måltal, skatte-

gabet ikke må overskride. Det afløste et skattegabsestimat beregnet indirekte med en diskrepansmetode, som 

er omtalt i næste afsnit. 

3) Diskrepansmetoder (tabel 1) 

Indirekte tilgange forsøger at omgå problemet med, at aktørerne i skyggeøkonomien ønsker at skjule deres 

aktiviteter, ved helt at undlade at prøve at observere dem direkte. Tabel 1 viser estimater beregnet med diskre-

pansmetoder. Underdeklaration af personlig indkomst målt ved sammenligning af skatte- og nationalregn-

skabsstatistikken som senest beregnet af SKAT med bistand fra DST blev i en periode frem til 2012 fremskre-

vet og brugt som måltal på skatteområdet i Finansloven. 

Tabel 1. Diskrepansmetoder: Momsgabsberegninger, underdeklaration af personlig indkomst og underrapportering af timer 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Momsgab a) inkl. og b) ekskl. restancer og tab, procent af faktiske momsbetalinger, 2014-2017 er foreløbige tal pr. 21. december 2021 

   DST – a) 4,57 5,53 3,65 4,73 3,46 2,53 3,56 2,89  2,82 2,50 2,67 2,55   

   DST – b) 3,20 4,15 2,30 3,42 2,19 1,29 2,32 1,66  1,62 1,30 1,49 1,37   

Momsgab, procent af BNP 

   SKAT    0,20  0,15          

   IMF    1,10 0,70 0,55 0,60 0,55        

   CASE 

   for 

   EU 

(2013-estimat)  1,20 0,90 0,90 1,05         

(2014-estimat)   0,70 0,70 0,80 0,80        

10,3 10,4 10,0 12,1 10,6 11,0 11,4 11,2 12,2 10,8 10,3 8,7 8,2 7,2 7,8 

Underdeklaration af personlig indkomst, forskellen mellem indkomst iflg. hhv. nationalregnskab og skattestatistik, procent af BNP 

   SKAT    3,3 3,0 2,7 2,1         

LIM, underrapportering af brug af arbejdskraft i den private sektor ekskl. bl.a. finansiel sektor og landbrug mv.*, procent af alle arbejdstimer 

   Williams et.al. (2017) for EU      9,6** (14,6 pct. af bruttoværditilvæksten) 

*Brancherne B-J og L-N i EU-branchenomenklaturen NACE rev. 2. **Minimum 5,5 pct. af arbejdstimerne i hele økonomien er dermed uregistreret. 

Momsgab er en diskrepansmetode, der bygger på, at de momsindbetalinger, som årets produktion og salg 

teoretisk burde have tilført statskassen, systematisk er mindre end de faktiske momsindbetalinger, og forskel-

len tolkes som produktion og salg, der ikke er deklareret. 

Labour Input Metoden (LIM) sammenligner virksomheders indberetning af løn og arbejdstimer med svar vedr. 

faktiske arbejdstimer i surveys som DSTs Arbejdskraftundersøgelse (AKU). Antagelsen bag er, at mens virk-

somheder kan have incitament til at holde noget skjult, har respondenter i AKU det ikke, og forskellen tolkes 

som arbejde, der ikke indberettes af virksomheder, fordi noget produktion og salg heller ikke bliver det. 

Momsgab og LIM er mere gennemsigtige metoder end andre indirekte metoder, fordi resultaterne kan dekom-

poneres på bl.a. sektor, og det dermed er lettere vurdere, hvad de måler. DST bruger momsgabet til at validere 
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opgørelsen af produktionen i NR og LIM til at validere beskæftigelsen. DSTs tillæg til beskæftigelsen i NR er 

vist i tabel 2 side 4. 

LIM-estimatet i tabel 1 betegnes af rapportens forfattere Williams et al. (2017) som meget usikkert, fordi 

datagrundlaget er mangelfuldt især for selvstændige, og fordi man ønsker at dække hele EU, men også på 

andre områder, og man efterlyser bedre data. Derfor er der også kun tal for 2013. 

4) Modelbaserede metoder (figur 1) 

Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC)-modellerne i figur 1 er bygget op om hypoteser om, hvilke af 

en række makroøkonomiske og institutionelle forhold der hhv. kan indikere og være årsag til skyggeøkonomi, 

og data hentes fra officielle statistikker og åbne databaser. 

Den dynamiske generelle ligevægtsmodel (DGE, Dynamic General Equilibrium) i figur 1 estimerer omfanget 

af den uformelle økonomi ved at se på husholdningernes fordeling af deres arbejdstid mellem formel og ufor-

mel beskæftigelse på et givet tidspunkt og over tid. Det sker ud fra antagelser om, hvordan de to dele af øko-

nomien fungerer og samspillet mellem dem. Uformel økonomi er ikke nødvendigvis noget, der holdes skjult.  

Kilder til makrodata og indikatorer for uformelle arbejds- og ansættelsesforhold er bl.a. Penn World Tables 

(PWT), European Social Survey (ESS), World Values Survey (WVS) og Eurobarometer, hvoraf nogle indgår 

i WB’s Informal Economy Database. Schneider og WB har fremlagt skøn for andelen (af et udvidet arbejds-

styrkebegreb), der var helt eller delvist uformelt beskæftiget i Danmark i 2007-08, på mellem 11,5 og 15,3 pct. 

Tillæg i NR for skyggeøkonomi (tabel 2) 

Eksplicitte tillæg i nationalregnskabet for skyggeøkonomi er vist i tabel 2. Det er typisk i forbindelse med 

dokumentation af kilder og metoder i NR, at DST viser tillæg særskilt. De eksplicitte korrektioner af NR 

opgjort fra hhv. produktions-, indkomst- og anvendelsessiden er en del af den såkaldte Tabular Approach to 

Exhaustivesness (TAE).  

De bygger på forskellige varianter af de nævnte tilgange 1), 2) og 3). De største tillæg for enten sort arbejde 

eller underrapportering er i Bygge- og anlægsvirksomhed, Andre serviceydelser (fx frisører) og Hotel og re-

stauration. 

I nogle brancher som fx landbrug mv. er der i stedet implicitte tillæg, hvor produktionsværdien opgøres gen-

nem pris gange mængde-beregninger, der opfanger underrapportering og sort arbejde uden at opgøre disse dele 

eksplicit. Metoder og kilder til at opnå dækning af illegale aktiviteter er mere usikre, fordi aktiviteterne i sig 

selv er ulovlige. Der er tillæg for smugleri, narkotikahandel og prostitution. 
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Tabel 2. DSTs tillæg for skyggeøkonomi i nationalregnskabet 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tillæg for skyggeøkonomi, 2012-2017 er foreløbige tal 

   Aflønning af ansatte 4.295 4.290 4.243 4.280 4.425 4.526    3.170 Mio. kr. 

   Overskud af virksomhed og blandet indkomst        7.826 Mio. kr. 

   Beskæftigelse 49 48 45 46 47 48    34 1.000 pers. 

   Præsteret arbejde 72,0 71,9 64,9 67,3 67,7 68,9     Mio. timer 

Tillæg for sort arbejde og underrapportering i registrerede virksomheder, 2017 er foreløbige tal 

   Output (produktion) og bruttoværditilvækst (BVT)  9.522     8.543 Mio. kr. 

Tillæg for illegale aktiviteter, 2017er foreløbige tal 

   Output (produktion) og bruttoværditilvækst (BVT)  2.859     2.709 Mio. kr. 

 

Afrunding og perspektiv 

Direkte og også nogle indirekte metoder til at estimere skyggeøkonomien finder praktisk anvendelse ved op-

stilling af nationalregnskabet og indretning af skattesystemet, i den politiske beslutningsproces, ved vurdering 

af arbejdsmarkedets funktion og opbakningen til samfundets institutioner mv. 

De giver en nedre grænse med rimelig sikkerhed for, hvad de dækker, mens teoretiske, modelbaserede metoder 

med få data formodentlig kan sige noget om relative størrelsesforhold og udviklingstendenser. Estimaterne 

som sådan antages at overvurdere omfanget og er svære at vurdere og operationalisere, fordi de ikke kan de-

komponeres.  

DSTs eksplicitte tillæg til produktion og bruttoværditilvækst svarer til under 1 pct. af BNP. Dertil skal lægges 

implicitte tillæg. De laveste modelbaserede skøn i figur 1 er 12-13 pct. i samme periode. 

Lægger man forsøgsvis underdeklaration beregnet med LIM og RFFs skøn for sort arbejde, der medtager mere 

end DST og til en højere værdi, sammen og lader disse arbejdstimer repræsentere omfanget, får man 7-8 pct. 

Modelbaserede skøn skal dække sort arbejde, underrapportering og illegale aktiviteter (ikke kun de tre i NR) 

samt noget mere uspecificeret (fx materialer), så der skal være forskel, og i hvert fald en del af den kan forkla-

res. Ser man bort fra værdiansættelsen og betragter tillæg til beskæftigelse i NR sammenlignet med LIM-

estimatet bliver forskellen mellem disse to mindre. 

LIM-studiet bygger på mikrodata fra Eurostat, og udfordringerne skyldes især mangelfulde data for selvstæn-

dige, og at ambitionen var at sammenligne alle EU-lande. Data er også tilgængelige i aggregeret form og en 

meget grov anvendelse af metoden afgrænset til lønmodtagere kan potentielt anvende disse til et skøn for denne 

afgrænsede gruppe.

 

Tak til Danmarks Statistik (Nationalregnskab) for kommentarer og for at give tilladelse til at citere fra en 

foreløbig version af Danish national accounts – sources and methods. 


