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Mænd arbejder mere sort end kvinder 

I andet kvartal tilkendegav 6 pct. af mændene og 3 pct. af kvinderne i alderen 15-64 

år, at de havde udført sort arbejde inden for det seneste år. Det svarer til 108.000 

mænd og 51.000 kvinder. Det er også sådan, at mændene i løbet af dette år havde 

udført sort arbejde i flere timer end kvinderne – 49 timer for mænds vedkom-

mende mod 39 timer for kvinders. Det viser den kvartalsvise arbejdskraftundersø-

gelse (AKU). 

 
Omfanget af sort arbejde udført af 15-64-årige, som har angivet at have udført sort arbejde det seneste 

år. 2. kvt. 2014 

 
 

5 pct. af de beskæftigede arbejder sort 

Af de personer, der havde arbejdet sort, var 126.000 i beskæftigelse, mens 34.000 

var ledige eller uden for arbejdsstyrken. Det svarer til, at 5 pct. af de beskæftigede 

og 3 pct. af de ikke-beskæftigede i alderen 15-64 år havde udført sort arbejde inden 

for det seneste år. 

 

Beskæftigede kvinder arbejder mindst sort  

Blandt de personer, der har udført sort arbejde inden for det seneste år, har de 

beskæftigede gjort det i færrest timer. Det laveste gennemsnit havde beskæftigede 

kvinder med 28 timer, mens beskæftigede mænd havde et gennemsnit på 46 timer. 

Blandt de ikke-beskæftigede havde kvinderne derimod et gennemsnit på 67 timer, 

mens det var 63 timer for mændene. 

 

Blandt de ikke-beskæftigede, der har arbejdet sort, tilkendegav 29 pct. af kvinderne 

og 28 pct. af mændene at have gjort det i over 50 timer inden for det seneste år. 

Blandt de beskæftigede drejer det sig derimod om 12 pct. af kvinderne og 18 pct. af 

mændene. 

 

Blandt de beskæftigede, der havde arbejdet sort, havde 52 pct. af kvinderne og 46 

pct. af mændene kun gjort det i op til 15 timer inden for det seneste år. Blandt de 

ikke-beskæftigede udgjorde de tilsvarende andele 36 pct. for kvindernes vedkom-

mende og 41 pct. for mændene. 
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Omfanget af sort arbejde det seneste år blandt de, der har angivet at have arbejdet  

sort. 2. kvt. 2014  

 Mænd Kvinder I alt 

   pct.   

Beskæftigede 100 100 100 

1-15 timer 46 52 48 

16-50 timer 36 35 36 

Over 50 timer 18 12 16 

    

Ikke-beskæftigede  100 100 100 

1-15 timer 41 36 39 

16-50 timer 32 35 33 

Over 50 timer 28 29 28 

 

 

 

Mere information: Se flere resultater fra Arbejdskraftundersøgelsen 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 andet kvartal 2014 kan ses i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 423.  

Kilder og metoder: Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/857.  

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske 

bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande. 

Der er siden 2010 blevet spurgt ind til sort arbejde i Arbejdskraftundersøgelsen én gang årligt. Metoden til at 

afgrænse sort arbejde er i overensstemmelse med Nationalregnskabets metode. 

Sort arbejde præciseres i Arbejdskraftundersøgelsen som arbejde, der er udført for andre uden for familien inden 

for det seneste år, og hvor man har modtaget penge eller naturalier for arbejdet. Der bliver både spurgt ind til, 

om man har udført sort arbejde og hvor mange timer, man har udført sort arbejde. De gennemsnitlige antal 

timers sort arbejde er beregnet ved at summere antallet af sort arbejdede timer og dividere med antallet af 

personer, der har udført sort arbejde. 

Næste offentliggørelser: Arbejdskraftundersøgelsen 3. kvt. 2014, tema udkommer 4. december 2014. 

Henvendelse: Karina Buchwald, tlf. 39 17 34 98, kbu@dst.dk 
                         Wendy Takacs Jensen, tlf. 39 17 34 02, wta@dst.dk 

 

http://www.dst.dk/stattabel/125
http://www.statistikbanken.dk/04
http://www.dst.dk/aku
http://www.dst.dk/nytudg/17935
http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/857
mailto:kbu@dst.dk
mailto:wta@dst.dk

	5 pct. af de beskæftigede arbejder sort
	Beskæftigede kvinder arbejder mindst sort

