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Danske børnefamilier har den næsthøjeste 

arbejdsintensitet i EU 

 

Danske børnefamilier har Europas næsthøjeste arbejdsintensitet, kun overgået af svenske 

børnefamilier. Danske familier med børn er altså blandt de børnefamilier, der arbejde mest i Europa.  

 

I et nyligt interview men Ellen Trane Nørby og Jørgen Neergaard giver regeringen de danske 

børnefamilier en opsang. De skal med ministrenes egne ord stoppe piveriet og arbejde noget mere. 

Om danske børnefamilier piver, må være en vurderingssag. Men ser vi på fakta, har de danske 

børnefamilier Europas næsthøjeste arbejdsintensitet - langt over gennemsnittet.  

Det eneste land, hvor børnefamilier arbejder i samme omfang som Danmark er Sverige. Svenske 

børnefamiliers arbejdsintensitet er marginalt højere end de danske børnefamiliers.  At det netop er i 

Sverige vi finder den højeste arbejdsintensitet, er bemærkelsesværdigt da de samtidig har nogle 

meget ”lempelige” barselsorlovsregler.   

I dette notat anvender vi data fra Eurostat, EU SILC, hvorigennem vi kan måle og sammenligne 

børnefamiliernes arbejdsintensitet på tværs af Europa. Arbejdsintensitet defineres som andelen af 

timer en familie kan arbejde i forhold til, at alle medlemmer af familien over 18 år arbejder fuldtid. 

Denne deles ind i fem intensiteter, som vist i nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
 

Frank Skov, analysechef 

Tlf: 41774578 

Mail: fs@cevea.dk 

FORFATTERE 
 

Frank Skov, analysechef 

NOTAT 
 

Tema: Arbejdsmarked 

Publiceret d. 11-11-2015 

CITAT 
 

Nærværende rapport må kun 

citeres med udtrykkelig 

kildehenvisning til Cevea. 



2 

   

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@cevea.dk 

 

FIGUR 1: ARBEJDSINTENSITET FOR HUSHOLDNINGER MED BØRN 

 

Label  Procent af maksimal tid 

Very high work intensity 85 – 100 % 

High  work intensity 55 – 85 % 

Medium  work intensity 45 – 55 % 

Low  work intensity 20 – 45 % 

Very low  work intensity 0 – 20 % 
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Som det fremgår af figur 1, er de danske børnefamilier dem, der arbejder næstmest, kun overgået af 

Sverige.  

I  Danmark er det 67,3 % af børnefamilierne, der har en meget høj arbejdsintensitet, 11,8  % har en 

høj, 11,8 % har en medium. Kun 2,6 % af danske børnefamilier har en lav arbejdsintensitet, og 6,8 % 

af børnefamilierne har en meget lav arbejdsintensitet.  Med andre ord bidrager de danske 

børnefamilier i meget høj grad med arbejdskraft i det danske samfund, hvor vi samlet set også er det 

land europa der har den højeste erhvervsfrekvens på 74 % (DST 2.kvartal 2015). 
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At vi overgås af netop Sverige i børnefamiliernes arbejdsintensitet bør vække opmærksomhed. 

Netop Sverige er kendt for at have en meget familiegunstig arbejdsmarkedspolitik eller en egentlig 

familiepolitik. Svenske børnefamilier har et samlet krav på 480 dages barsel, heraf de 390 på fuld 

sats og herefter de sidste 90 på en lav sats. Endvidere gør man i Sverige mere ud af at sikre, at fædre 

tager mere orlov med deres børn, dels ved at 60 dage skal holdes af faderen, ligesom der er en 

bonus for familier, som vælger en mere kønsligelig fordeling af barselsorloven.  

Tallene fra Sverige illustrerer, at der ikke er noget modsætningsforhold med at have en stærk 

familiepolitik, bl.a. i form af lang barsel, og at have en høj erhvervsfrekvens i børnefamilierne. 

Tværtimod synes de øgede muligheder og den større fleksibilitet at understøtte, at netop 

børnefamilierne kan og vil arbejde mere.  

 

 

SÅDAN HAR VI BEREGNET TALLENE 

Datakilde: Eurostat, EU SILC 

     Data er fra 2013 (interviews er foretaget i 2014). 

   

        Arbejdsintensitet måler hvor meget en husstand arbejder af den tid, den har til rådighed. 

Sammenlignet med hvor meget en husstand ville arbejde, hvis alle medlemmer  

arbejdede fuld tid, hvor meget arbejder husstanden så? 

  (Medlemmer under 18 tælles ikke med, hverken i arbejdstid til rådighed eller udført arbejde). 

 

 

 

 

 

 

 


