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120.000 er ufrivilligt på deltid
Siden 2007 er antallet af personer mellem 15 og 64 år, der er ansat på deltid, fordi
de ikke kan få fuldtidsbeskæftigelse, steget fra 81.000 til 120.000. Andelen af ufrivilligt deltidsansatte ud af alle deltidsansatte er dermed steget fra 13 pct. i 2007 til
19 pct. i 2013. Det viser den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse (AKU), hvor de
adspurgte selv angiver, om de arbejder fuldtid eller deltid, og hvad grunden til evt.
deltid er. Andre grunde til deltidsansættelse kan være kombination af arbejde og
uddannelse, pasning af børn eller andre familiemedlemmer, sygdom og invaliditet
eller andre personlige eller familiemæssige grunde.
Antal personer, der er ansat ufrivilligt på deltid, fordelt på køn. 3. kvt.
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Hver femte kvinde er ufrivilligt ansat på deltid
I tredje kvartal 2013 er 91.000 kvinder og 29.000 mænd ansat i ufrivillig deltidsbeskæftigelse. 20 pct. af de deltidsansatte kvinder mellem 15 og 64 år er ansat ufrivilligt på deltid, mens der for mændene er tale om 15 pct. Den største andel, der arbejder ufrivilligt på deltid, findes hos 25-34-årige, hvor 30 pct. er deltidsansatte i
tredje kvartal 2013, fordi de ikke er i stand til at få fuldtidsbeskæftigelse.
Den mindste andel findes hos de 15-24-årige, hvor kun 9 pct. af de deltidsansatte er
ansat ufrivilligt på deltid. Aldersgrupperne 25-34 år og 35-44 år har oplevet de
største stigninger i andelen, der arbejder ufrivilligt på deltid, fra tredje kvartal 2007
til tredje kvartal 2013.
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22 pct. søger arbejde
I tredje kvartal 2013 har 22 pct. af de deltidsansatte, der er ansat ufrivilligt på deltid, søgt andet, mere eller ekstra arbejde. Tilsvarende tal for de deltidsansatte, der
er ansat på deltid af andre grunde end ufrivillighed, er 9 pct. Dette er lavere andele
end i 2007, hvor det var 32 pct. af de deltidsansatte, som var ansat ufrivilligt på
deltid, der havde søgt andet, mere eller ekstra arbejde. I 2007 havde 11 pct. af de
deltidsansatte, der var på deltid af andre grunde, søgt arbejde.

Størst stigning i ufrivillig deltid for personer med videregående uddannelse
Siden 2007 har stigningen i andelen af ufrivillige deltidsansatte været særligt
mærkbar for personer med videregående uddannelse. I 2007 var det 14 pct. af de
deltidsansatte med kort og mellemlang videregående uddannelse og 15 pct. af de
deltidsansatte med lang videregående uddannelse, der var på deltid, fordi de ikke
kunne få fuldtidsbeskæftigelse. I 2013 er andelen oppe på 21 pct. af deltidsansatte
personer med enten kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.
De ufaglærte deltidsansatte har oplevet en mindre stigning efterfulgt af et mindre
fald, og i 2013 udgør andelen af ufaglærte deltidsansatte, der ikke kan få fuldtid, 10
pct., hvilket også var andelen i 2007.
Andel af personer, der er ansat ufrivilligt på deltid, fordelt på uddannelse. 3.kvt.
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Mere information: Se flere resultater fra AKU på www.dst.dk/stattabel/125 eller på www.statistikbanken.dk/04.
Andre informationer som bl.a. dokumentation og begreber kan ses på www.dst.dk/aku. Hovedtallene for tredje
kvartal 2013 kan ses i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 619.
Kilder og metoder: Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/857.
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