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Spørgsmål 

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del (2016-2017) - spørgsmål 460 op-

lyse, hvordan de angivne tal fra BFL og AKU ser ud, hvis man renser deltidsansatte fra. 

Tallene bedes opgjort, så man renser personer fra, der har: a) under 10 timers arbejde om 

ugen b) under 20 timers arbejde om ugen c) under 30 timers arbejde om ugen og d) under 

37 timers arbejde om ugen. 

 

Svar 

I det endelige svar på SAU-spørgsmål 460 af 14. juni 2017 anvendes to forskellige kilder 

til opgørelse af den gennemsnitlige arbejdstid: Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) og Ar-

bejdskraftsundersøgelsen (AKU). De to datakilder er beskrevet nærmere i svaret på SAU- 

spørgsmål 14 af 9. oktober 2017. 

 

Ifølge BFL var den registrerede gennemsnitlige arbejdstid på ca. 37 timer om ugen i 2015 

for alle lønmodtagere, der betalte topskat, mens den var på ca. 28 timer om ugen for alle 

lønmodtagere, der ikke betalte topskat, jf. tabel 1. Det svarer til en forskel i den gennem-

snitlige arbejdstid på godt 9 timer om ugen.  

 

Tabel 1. Ugentlig arbejdstid ifølge BFL og AKU, 2015 
 

 
 

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) 
 

 Ugentlig  

arbejdstid 

Alle Topskatteydere Ikke-topskatteydere  

 Arbejdstimer Andel i pct. Arbejdstimer Andel i pct. Arbejdstimer Andel i pct.  

 Alle  29,4 100 37,1 100 27,9 100  

 Mindst 10 timer 33,7 85 37,7 98 32,8 83  

 Mindst 20 timer 35,8 77 38,3 96 35,2 73  

 Mindst 30 timer 37,0 68 38,6 93 36,6 64  

 Mindst 37 timer 38,5 48 39,1 84 38,3 41  

 
Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) 

 

 Ugentlig 

arbejdstid 

Alle Topskatteydere Ikke-topskatteydere  

 Arbejdstimer Andel i pct. Arbejdstimer Andel i pct. Arbejdstimer Andel i pct.  

 Alle  33,3 100 42,4 100 31,6 100  

 Mindst 10 timer 36,2 90 42,8 99 34,9 89  

 Mindst 20 timer 38,8 81 43,6 96 37,8 79  

 Mindst 30 timer 40,5 73 44,2 94 39,6 70  

 Mindst 37 timer 42,1 61 44,9 88 41,3 56  

 
 
Anm.: Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er for BFL opgjort som den registrerede arbejdstid for 4. kvartal 2015, mens 
den for AKU er opgjort som den selvrapporterede arbejdstid i referenceugen i 4. kvartal 2015. Den gennemsnitlige ugent-
lige arbejdstid er således i begge kilder opgjort med udgangspunkt i 4. kvartal 2015 og afspejler nødvendigvis ikke arbejds-
tiden i årets øvrige kvartaler. Den registrerede arbejdstid i BFL vil i mange tilfælde afspejle den aftalte arbejdstid og ikke 
den faktisk præsterede arbejdstid. Kolonnerne med ”andel i pct.” viser andelen af fx topskatteydere målt i forhold til alle 
topskatteydere uden begrænsninger på den mindste ugentlige arbejdstid.  
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag for 2015. 

 

Hvis der ses bort fra lønmodtagere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 37 timer 

om ugen, reduceres forskellen mellem topskatteydere og ikke-topskatteydere til knap 1 
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time om ugen. Den mindre forskel skal blandt andet ses i sammenhæng med, at oplysnin-

gerne i BFL i mange tilfælde afspejler den aftalte arbejdstid, mens den faktisk præsterede 

arbejdstid kan være højere. 

 

Betragtes i stedet den selvrapporterende ugentlige arbejdstid – ifølge AKU – for personer i 

lønnet arbejde, var den gennemsnitlige arbejdstid for alle topskatteydere på ca. 42½ time 

om ugen i 2015, mens den var på ca. 31½ time om ugen for alle personer, der ikke betalte 

topskat, jf. tabel 1. Det svarer til en forskel på knap 11 timer om ugen. Hvis der ses bort 

fra personer med en gennemsnitlig arbejdstid på under 37 timer om ugen, reduceres for-

skellen mellem topskatteydere og ikke-topskatteydere til ca. 3½ time om ugen. Denne 

forskel er noget større end BFL-tallene indikerer, hvilket kan være udtryk for, at AKU i 

større omfang afspejler variationer i den faktiske arbejdstid.   

 

For begge opgørelser gælder, at den samlede personkreds reduceres betydeligt, når der ses 

bort fra personer, som arbejder mindre end den ugentlige standardarbejdstid, der i de fle-

ste overenskomster er på 37 timer. Således udgør personkredsen i BFL og AKU hen-

holdsvis ca. 48 pct. og ca. 61 pct. af den samlede personkreds, når der ses bort fra perso-

ner med en gennemsnitlig arbejdstid på under 37 timer. Andelen af topskatteydere redu-

ceres dog mindre end andelen af ikke-topskatteydere, hvilket afspejler, at forholdsvis få 

topskatteydere kan forventes at være deltidsbeskæftigede. 

 

Når en ikke ubetydelig andel af topskatteyderne alligevel har en oplyst arbejdstid under 37 

timer, kan det blandt andet hænge sammen med, at de oplyste gennemsnitlige arbejdstider 

– som omtalt i svaret på SAU-spørgsmål 14 af 9. oktober 2017 – kun afspejler arbejdsti-

den i en afgrænset periode af året og dermed ikke nødvendigvis giver et retvisende billede 

af den enkelte persons arbejdsindsats set over hele året. Derimod afspejler opdelingen på 

hhv. topskatteydere og ikke-topskatteydere den enkelte persons indkomst (og dermed ar-

bejdsindsats) for hele året. Derfor vil der ikke for alle personer være en helt retvisende 

sammenhæng mellem den oplyste arbejdstid og den årlige arbejdsindkomst.  

 

Det kan således forekomme, at nogle topskatteydere, som har en relativ lav arbejdstid i 

opgørelsesperioden, kan have haft en højere arbejdstid i den øvrige del af året. Ligeledes 

kan det forekomme, at nogle ikke-topskatteydere, som har en meget høj arbejdstid i op-

gørelsesperioden, kan have haft en lavere arbejdstid i den øvrige del af året.  


