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Indledning 

 
Undersøgelsen belyser blandt andet: 
 

 Hvor ofte respondenterne arbejder på fridage, og hvor ofte de tager arbejde 

med hjem  

 Hvilken betydning hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv havde for 

ansættelsen i deres nuværende job 

 Fleksibiliteten i arbejdsvilkårene 

 Om arbejdsliv og privatliv hænger fornuftigt sammen 

 Om man har undladt at deltage i efteruddannelse af hensyn til balancen mellem 

arbejdsliv og privatliv 

 Hvad man gør for at sikre en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, og 

hvilke omprioriteringer de har foretaget for at skabe en bedre balance mellem 

arbejdsliv og privatliv. 

 Respondenterne har svaret på, hvordan arbejdsfordelingen er mellem dem og 

deres ægtefælle/samboende, når det gælder huslige opgaver 

 Om de er tilfredse med balancen mellem deres arbejdsliv og deres privatliv 

 Om respondenterne ville være interesseret i en hjemmeserviceordning som 

skattepligtigt personalegode. Om en sådan ordning ville forbedre deres work-

life-balance og betyde at de kunne fokusere mere på deres karriere. 

 Om de ville give afkald på en eventuel lønstigning eller et skattepligtigt 

personalegode svarende til værdien af en hjemmeserviceordning. 

 
Respondentgruppens sammensætning fremgår af afsnittet ”Om undersøgelsen”. 
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Arbejde på fridage og fleksibilitet i arbejdsvilkårene 

Arbejde på fridage 

Hver femte respondent svarer, at de ofte eller meget ofte er nødsaget til at arbejde på 

dage, hvor de egentlig har fri. 42 procent svarer, at det aldrig eller sjældent sker. 

Figur 1. Hvor ofte er du nødsaget til at arbejde på dage, hvor du egentlig har fri 

fra arbejde (fx feriedage, weekenddage osv.)? Procent. 

 

Der er ikke signifikante forskelle på, hvad kvinder og mænd svarer på dette spørgsmål. 

Derimod svarer lidt flere blandt respondenterne under 35 år, at det sker ofte eller 

meget ofte. 

Figur 2. Hvor ofte er du nødsaget til at arbejde på dage, hvor du egentlig har fri 

fra arbejde (fx feriedage, weekenddage osv.)? Andel, der svarer ofte eller meget 

ofte. Fordelt på alder. Procent. 
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Knap halvdelen kan løse deres arbejdsopgaver inden for en normal arbejdsuge 

46 procent svarer ja, og 54 procent svarer nej på spørgsmålet, om de generelt kan løse 

deres arbejdsopgaver inden for en normal arbejdsuge. Der er ikke signifikante forskelle 

på, hvad kvinder og mænd svarer.  

Tabel 1. Kan du generelt set løse dine arbejdsarbejdsopgaver inden for en 

”normal arbejdsuge” (37-timer)? 

 Procent 

Ja 46 

Nej 54 
Total 100 

 

55 procent tager arbejde med hjem en gang om ugen eller mere 

13 procent tager dagligt arbejde med hjem uden for ”normal arbejdstid”, 27 procent gør 

det et par gange om ugen og 15 procent en gang om ugen. 17 procent har aldrig eller 

stort set aldrig arbejde med hjem uden for ”normal arbejdstid”. 

Figur 3. Hvor ofte sker det, at du tager arbejde med hjem uden for ”normal 

arbejdstid”? Procent. 
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Respondenter med hjemmeboende børn tager oftere arbejde med hjem uden for 

”normal arbejdstid” end respondenter uden hjemmeboende børn. 

Figur 4. Andel, der tager arbejde med hjem uden for ”normal arbejdstid” en gang 

om ugen eller mere. Fordelt på hjemmeboende børn. Procent. 

 

Hensynet til balancen mellem arbejdsliv og privatliv i forbindelse med 

ansættelsen i deres nuværende job 

37 procent af respondenter tillagde hensynet til balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

stor eller meget stor betydning i forbindelse med ansættelsen i deres nuværende job. 

Flere kvinder end mænd tillagde hensynet til balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

stor eller meget stor betydning i forbindelse med ansættelsen i deres nuværende job. 

Tabel 2. Hvor stor betydning havde hensynet til balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv i forbindelse med din ansættelse i dit nuværende job? 

Procent Alle Kvinder Mænd 

Ingen/Mindre betydning 32 29 34 

Nogen betydning  27 25 28 
Stor/Meget stor betydning 37 40 35 

Ved ikke 4 5 3 
Total 100 100 100 
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Flest i aldersgruppen 35-39 år tillagde hensynet til balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv stor eller meget stor betydning i forbindelse med ansættelsen i deres 

nuværende job.  

Figur 5. Andel, der svarer, at hensynet til balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

i forbindelse med ansættelsen i deres nuværende job havde stor eller meget stor 

betydning. Fordelt på alder. Procent.  

 

Ikke overraskende tillagde væsentligt flere med hjemmeboende børn hensynet til 

balancen mellem arbejdsliv og privatliv stor eller meget stor betydning i forbindelse 

med ansættelsen i deres nuværende job. 

Figur 6.  Hvor stor betydning havde hensynet til balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv i forbindelse med din ansættelse i dit nuværende job? Fordelt på 

hjemmeboende børn. Procent. 
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Fleksibilitet i arbejdsvilkårene 

Tre ud af fire har i høj eller i meget høj grad mulighed for at møde senere eller gå 

tidligere, hvis det er nødvendigt. 

Tabel 3. I hvilken grad karakteriserer følgende dine arbejdsvilkår?  

Procent Slet ikke/ 
I mindre 

grad 

I 
nogen 
grad 

I høj/ 
I meget høj 

grad 

Ved 
ikke 

Ikke 
relevant 

Total 

Jeg har mulighed for at 
møde senere eller gå 
tidligere, hvis det er 
nødvendigt 
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Væsentligt flere med hjemmeboende børn svarer, at de i høj eller i meget høj grad har 

mulighed for at møde senere eller gå tidligere, hvis det er nødvendigt, og at de har 

mulighed for at tage en hjemmearbejdsdag, hvis de har behov for det. 

Figur 7. Andel, som i høj eller i meget høj grad har mulighed for at møde senere 

eller gå tidligere, hvis det er nødvendigt, og andel, som i høj eller i meget høj 

grad har for at tage en hjemmearbejdsdag, hvis man har behov for det. Fordelt 

på hjemmeboende børn. Procent.  
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Sammenhængen mellem arbejdsliv og privatliv 

Oplevelsen af sammenhængen mellem arbejde, familie og fritid 

Otte ud af ti tænker ofte på deres job, når de har fri, og for knap halvdelen flyder 

arbejde, familie og fritid ofte sammen. 

Figur 8. Dækker følgende udsagn din oplevelse af sammenhængen mellem 

arbejde, familie og fritid? Procent. 

 

Flere respondenter i aldersgruppen under 35 år svarer, at de ofte tænker på deres job, 

når de har fri, og væsentligt flere under 35 år, at de ofte må prioritere arbejdet frem for 

familielivet/ privatlivet. 

Figur 9. Andel, der svarer ja til, at de ofte tænker på deres job, når de har fri, og 

at de ofte må ofte prioritere arbejdet frem for familielivet/privatlivet. Fordelt på 

alder. Procent. 
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Mere end halvdelen har stort set ingen problemer med at få arbejdsliv og 

privatliv til at hænge fornuftigt sammen  

Mere end halvdelen svarer, at de aldrig, stort set aldrig eller en gang om måneden 

oplever, at de ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen. 22 

procent svarer, at det sker et par gange om ugen eller mere. 

Figur 10. Hvor ofte oplever du, at du ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at 

hænge fornuftigt sammen? Procent. 

 

Markant flest under 35 år svarer, at de dagligt eller et par gange om ugen oplever, at 

de ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen. 

Figur 11. Andel, der dagligt eller et par gange om ugen oplever, at de ikke kan få 

arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen? Fordelt på alder. Procent. 

 

5
17

12

13
21

33 Dagligt

Et par gange om ugen

En gang om ugen

Hver 14. dag

En gang om måneden

Aldrig eller stort set aldrig

12
8

4 5 4 5 4

22

21

20 18
15 13

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Under 35 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 eller mere

Dagligt Et par gange om ugen



10 

 

Det er i højere grad alderen på de hjemmeboende børn end antallet af hjemmeboende 

børn, der har betydning for, hvor ofte man oplever, at man ikke kan få arbejdsliv og 

privatliv til at hænge fornuftigt sammen. Flest med børn i alderen op til seks år oplever 

dagligt eller et par gange om ugen, at de ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge 

fornuftigt sammen. 

Figur 12. Andel, der dagligt eller et par gange om ugen oplever, at de ikke kan få 

arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen? Fordelt på hjemmeboende 

børn og børnenes alder. Procent. 

 

 

Hver fjerde er bekymret over, at de ind i mellem ikke kan få arbejdsliv og privatliv 

til at hænge fornuftigt sammen 

26 procent af de respondenter som dagligt, et par gange om ugen, en gang om ugen, 
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privatliv til at hænge fornuftigt sammen, er i høj eller i meget høj grad bekymret over 

den manglende sammenhæng.  

Tabel 4. I hvilken grad bekymrer det dig, at du ind i mellem ikke kan få arbejdsliv 

og privatliv til at hænge fornuftigt sammen?  

 Procent 

Slet ikke/I mindre grad 37 

I nogen grad  36 

I høj/I meget høj grad 26 
Ved ikke 0 
Total 100 
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Der er en naturlig sammenhæng mellem, hvor ofte man oplever, at man ikke kan få 

arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen, og hvor stor en andel der i høj 

eller i meget høj grad er bekymrede over den manglende sammenhæng. Jo oftere man 

oplever, at man ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen, jo 

flere er i høj eller i meget høj grad bekymrede over den manglende sammenhæng.  

71 procent af de respondenter, som dagligt oplever, at de ikke kan få arbejdsliv og 

privatliv til at hænge fornuftigt sammen, er i høj eller i meget høj grad bekymrede over 

den manglende sammenhæng. Det samme gælder 8 procent af de respondenter, som 

en gang om måneden oplever, at de ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge 

fornuftigt sammen.   

Figur 13.  Sammenhæng mellem hvor ofte man oplever, at man ikke kan få 

arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen, og andelen, der i høj eller i 

meget høj grad er bekymrede over den manglende sammenhæng. Procent.    

 

Også når det gælder bekymringen over ikke at kunne få arbejdsliv og privatliv til at 

hænge fornuftigt sammen, er det i højere grad alderen på de hjemmeboende børn end 

antallet af hjemmeboende børn, der har betydning for, hvor mange der i høj eller i 

meget høj grad er bekymrede for den manglende sammenhæng. Det gælder 38 

procent af respondenterne med børn i alderen 0-3 år og 35 procent af respondenterne 

med børn i alderen 3-6 år. 
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Figur 14. Andel, der i høj eller i meget høj grad er bekymrede over, at de ikke kan 

få arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen Fordelt på 

hjemmeboende børn og børnenes alder. Procent. 
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Figur 15. Andel, der i høj eller i meget høj grad er bekymrede over, at de ikke kan 

få arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen Fordelt på alder. 

Procent. 
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De fleste prioriterer arbejdsopgaver frem for privatlivet 

70 procent af de respondenter, som dagligt, et par gange om ugen, en gang om ugen, 

hver 14. dag eller en gang om måneden oplever, at de ikke kan få privatliv og 

arbejdsliv til at hænge fornuftigt, prioriterer arbejdsopgaver frem for privatlivet. 

Figur 16. Hvad indebærer det typisk, at du ind i mellem ikke kan få arbejdsliv og 

privatliv til at hænge fornuftigt sammen? Procent 

 

Jo oftere man oplever manglende sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv, jo flere 

prioriterer arbejdsopgaver frem for privatliv. Mere end otte ud af ti, der dagligt eller et 

par gange om ugen ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen, 

prioriterer arbejdsopgaver frem for privatliv. Det gælder 59 procent af de respondenter, 

der en gang om måneden oplever, at de ikke kan få privatliv og arbejdsliv til at hænge 

fornuftigt sammen. 

Figur 17. Andel, der prioriterer arbejdsopgaver frem for privatliv fordelt på, hvor 

ofte man oplever, at man ikke kan få privatliv og arbejdsliv til at hænge fornuftigt 

sammen. Procent. 
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Selv om der ikke er signifikant forskel på, hvor ofte kvinder og mænd i denne 

undersøgelse oplever, at de ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt 

sammen, er der signifikant flere kvinder end mænd, der prioriterer arbejdsopgaver frem 

for privatliv. 

Figur 18. Hvad indebærer det typisk, at du ind i mellem ikke kan få arbejdsliv og 

privatliv til at hænge fornuftigt sammen? Fordelt på køn. Procent. 
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man hjemmeboende børn, er der flere, som prioriterer privatlivet frem for 
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Figur 19. Hvad indebærer det typisk, at du ind i mellem ikke kan få arbejdsliv og 

privatliv til at hænge fornuftigt sammen? Fordelt på hjemmeboende børn. 

Procent. 
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Ligeledes har børnenes alder betydning for prioriteringen. Har man børn i alderen 

under 12, er andelen som prioriterer privatliv frem for arbejdsliv større end blandt de 

respondenter, som har hjemmeboende børn på 12 år eller mere. 

Figur 20. Hvad indebærer det typisk, at du ind i mellem ikke kan få arbejdsliv og 

privatliv til at hænge fornuftigt sammen? Fordelt på hjemmeboende børns alder. 

Procent. 

 

Hvad gør man for at sikre en god balance mellem arbejdsliv og privatliv 

58 procent af respondenterne tager en hjemmearbejdsdag, hvis det passer til deres 

behov. 55 procent forsøger så vidt muligt at undgå overarbejde. 
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Figur 21. Andel, som svarer ja til følgende fordelt på hjemmeboende børn. 

Procent.  

 

Børnenes alder har kun signifikant betydning, når det gælder overarbejde. Væsentligt 

flere med børn under 12 år svarer, at de så vidt muligt forsøger at undgå overarbejde.  

Tabel 6. Andel, som svarer ja til, at de så vidt muligt forsøger at undgå 

overarbejde. Fordelt på hjemmeboende børns alder.  

Procent 0-3 år 3-6 år 6-12 år 12-18 år 18 år eller mere 

Forsøger så vidt muligt at 
undgå overarbejde 

 
66 

 
62 

 
62 

 
51 

 
52 

 

Efteruddannelse, privatliv og arbejdsliv 

Tre ud af ti respondenter har inden for de seneste to år undladt at deltage i 

efteruddannelsesaktiviteter af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv.  

Figur 22. Har du inden for de seneste to år undladt at deltage i 

efteruddannelsesaktiviteter af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv? 

Procent. 
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Jo oftere man oplever, at man ikke kan få arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt 

sammen, jo flere har undladt at deltage i efteruddannelsesaktiviteter inden for de 

seneste to år af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv. 

52 procent af de respondenter, som inden for de to seneste år har undladt at deltage i 

efteruddannelsesaktiviteter af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv, 

udgøres af gruppen, som mindst en gang om ugen ikke kan få privatliv og arbejdsliv til 

at hænge fornuftigt sammen.  

Omvendt er det kun 24 procent af de respondenter, som har svaret nej på spørgsmålet 

om de inden for de seneste to år har undladt at deltage i efteruddannelsesaktiviteter af 

hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv, som mindst en gang om ugen ikke 

kan få privatliv og arbejdsliv til at hænge fornuftigt sammen 

14 procent af de respondenter, som inden for de to seneste år har undladt at deltage i 

efteruddannelsesaktiviteter af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv, 

udgøres af gruppen, som aldrig eller stort set aldrig oplever, at de ikke kan få privatliv 

og arbejdsliv til at hænge fornuftigt sammen. Omvendt udgøres 42 procent af gruppen, 

som har svaret nej på spørgsmålet, om de inden for de seneste to år har undladt at 

deltage i efteruddannelsesaktiviteter af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv, af respondenter, som aldrig eller stort set aldrig oplever, at de ikke kan få 

privatliv og arbejdsliv til at hænge fornuftigt sammen.  

Figur 23. Sammenhæng mellem om man har undladt at deltage i 

efteruddannelsesaktiviteter inden for de seneste to år af hensyn til balancen 

mellem arbejdsliv og privatliv, og hvor ofte man oplever, at man ikke kan få 

arbejdsliv og privatliv til at hænge fornuftigt sammen. Procent. 
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Om man har hjemmeboende børn og børnenes alder har betydning for, om man inden 

for de seneste to år har undladt at deltage i efteruddannelsesaktiviteter af hensyn til 

balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Flest med tre eller flere hjemmeboende børn 

har undladt at deltage i efteruddannelsesaktiviteter. 

Figur 24. Andel, der inden for de seneste to år har undladt at deltage i 

efteruddannelsesaktiviteter af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv.  

Fordelt på hjemmeboende børn. Procent. 

 

Ligeledes har børnenes alder betydning for prioriteringen. Flest med børn under 12 år 

har inden for de seneste to år undladt at deltage i efteruddannelsesaktiviteter af hensyn 

til balancen mellem arbejdsliv og privatliv.  

Figur 25. Andel, der inden for de seneste to år har undladt at deltage i 

efteruddannelsesaktiviteter af hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv.   

Fordelt på hjemmeboende børns alder. Procent. 
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Omprioriteringer i privatlivet på grund af jobbet 

For 64 procent af respondenterne har det nuværende job medført omprioriteringer i 

deres privatliv for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. 

Figur 26. Har dit nuværende job medført, at du har foretaget en eller flere af 

følgende omprioriteringer i dit privatliv for at skabe en bedre balance mellem 

arbejdsliv og privatliv? Procent. 

 

Blandt de 64 procent, som svarer, at deres nuværende job har medført omprioriteringer 

i privatlivet, svarer flest, at de bruger mindre tid på 

 hobbyaktiviteter 

 for mig selv 

 på motion 

 på venner 

Tabel 7. Har dit nuværende job medført, at du har foretaget en eller flere af 

følgende omprioriteringer i dit privatliv for at skabe en bedre balance mellem 

arbejdsliv og privatliv? Mulighed for flere svar. 

Procent Alle Respondenter, som har foretaget 
omprioriteringer 

Ja, bruger mindre tid på 
hobbyaktiviteter 

 
39 

 
61 

Ja, bruger mindre tid for mig selv 39 61 

Ja, bruger mindre tid på motion 38 60 

Ja, bruger mindre tid på venner 35 55 
Ja, bruger mindre tid på familie 19 30 

Ja, bruger mindre tid på mine børn 
(hvis hjemmeboende børn) 

 
17 

 
25 

Ja, anden omprioritering i privatlivet 14 21 
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Nej
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Der er ikke signifikant flere kvinder end mænd, som samlet set har foretaget 

omprioriteringer i privatlivet som følge af deres nuværende job. Blandt de kvinder og 

mænd, som har foretaget omprioriteringer, har kvinder generelt foretaget flere 

omprioriteringer. Det gælder mindre tid 

 for dem selv 

 på motion  

 på venner 

Figur 27. Omprioriteringer i privatlivet for at skabe en bedre balance mellem 

arbejdsliv og privatliv. Fordelt på køn. Procent af alle. 

 

Figur 28. Omprioriteringer i privatlivet for at skabe en bedre balance mellem 

arbejdsliv og privatliv. Fordelt på køn. Procent af respondenter, som har 

foretaget omprioriteringer. 
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Langt flere med hjemmeboende børn har foretaget omprioriteringer i privatlivet som 

følge af deres nuværende job. 

Figur 29. Andel, som har foretaget omprioriteringer i privatlivet for at skabe en 

bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv som følge af deres nuværende job. 

Fordelt på hjemmeboende børn. Procent. 

 

Ikke overraskende er der flest med små hjemmeboende børn, der har foretaget 

omprioriteringer i privatlivet. 

Tabel 8. Andel, som har foretaget omprioriteringer i privatlivet for at skabe en 

bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv som følge af deres nuværende job. 

Fordelt på hjemmeboende børns alder.  

Procent 0-3 år 3-6 år 6-12 år 12-18 år 18 år eller mere 

Har foretaget omprioriteringer 
i privatlivet 
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Arbejdsfordelingen i hjemmet 

Gifte og samboende respondenter har svaret på, hvordan arbejdsfordelingen er i 

hjemmet mellem dem og deres ægtefælle/partner. Bortset fra tøjvask svarer de fleste, 

at man deles om løsningen af opgaverne. 

Tabel 9. Hvordan er arbejdsfordelingen mellem din ægtefælle/samboende og dig, 

når det gælder følgende opgaver i hjemmet? 

Procent Det er 

primært mig, 
der løser 

den opgave 

Vi deles om 

løsningen 
af den 
opgave 

Det er primært 

min ægtefælle/ 
samboende, 
der løser den 

opgave 

Ved 

ikke 

Ikke 

relevant 

Total 

Rengøring 18 46 29 0 8 100 

Tøjvask 31 25 43 0 1 100 

Aflevering og 
afhentning af børn  

 
14 

 
55 

 
24 

 
0 

 
7 

 
100 

Pasning af syge børn 12 58 27 0 3 100 

Madlavning 27 39 33 0 1 100 

Indkøb 25 45 29 0 1 100 

Privat økonomi 43 44 12 0 2 100 

Havearbejde 29 40 22 0 9 100 

Ferieplanlægning 19 69 11 0 1 100 

Øvrige arbejdsopgaver 

i hjemmet 

 

11 

 

75 

 

11 

 

1 

 

2 

 

100 

Note: Aflevering og afhentning af børn og Pasning af syge børn omfatter kun respondenter med 

børn i alderen 0-12 år. 

Fordelt på køn svarer flest både kvinder og mænd, at man deles om følgende opgaver: 

 Rengøring 

 Aflevering og afhentning af børn 

 Pasning af syge børn 

 Indkøb 

 Ferieplanlægning 

 Øvrige arbejdsopgaver i hjemmet 
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Tabel 10. Arbejdsfordelingen mellem respondent og ægtefælle/samboende. 

Opgaver flest deles om. Fordelt på køn.  

Procent Køn 

 Kvinde Mand 

Rengøring   

Det er primært mig, der løser den opgave 36 4 

Vi deles om løsningen af den opgave 45 46 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 8 43 

Ikke relevant 10 6 

Total 100 100 

   

Aflevering og afhentning af børn (kun hjemmeboende børn u. 12 år)    

Det er primært mig, der løser den opgave 22 9 

Vi deles om løsningen af den opgave 58 53 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 13 30 

Ikke relevant 7 7 

Total 100 100 

   

Pasning af syge børn (kun hjemmeboende børn u. 12 år)   

Det er primært mig, der løser den opgave 21 7 

Vi deles om løsningen af den opgave 62 55 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 13 36 

Ikke relevant 5 1 

Total 100 100 

   

Indkøb   

Det er primært mig, der løser den opgave 41 14 

Vi deles om løsningen af den opgave 42 47 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 16 39 

Ikke relevant 0 1 

Total 100 100 

   

Ferieplanlægning   

Det er primært mig, der løser den opgave 27 13 

Vi deles om løsningen af den opgave 66 71 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 6 14 

Ikke relevant 1 2 

Total 100 100 

   

Øvrige arbejdsopgaver i hjemmet   

Det er primært mig, der løser den opgave 13 9 

Vi deles om løsningen af den opgave 74 75 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 9 12 

Ved ikke 2 1 

Ikke relevant 2 2 

Total 100 100 

Note: ”Ved ikke” er kun medtaget, hvis mindst én procent har svaret ”Ved ikke”. 
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Når det gælder tøjvask, er det primært kvinder, som løser den opgave. Madlavning 

deles man enten om eller også er det primært kvinder, der står for den opgave. 

Privatøkonomi og havearbejde deles man enten om, eller også er det primært mænd, 

der løser disse opgaver. 

Tabel 11. Arbejdsfordelingen mellem respondent og ægtefælle/samboende. 

Opgaver, som enten primært varetages af kvinden eller manden. Fordelt på køn.  

Procent Køn 

 Kvinde Mand 

Tøjvask   

Det er primært mig, der løser den opgave 66 5 

Vi deles om løsningen af den opgave 25 26 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 9 68 

Ikke relevant 0 1 

Total 100 100 

   

Madlavning   

Det er primært mig, der løser den opgave 41 17 

Vi deles om løsningen af den opgave 39 39 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 19 43 

Ikke relevant 0 1 

Total 100 100 

   

Privat økonomi   

Det er primært mig, der løser den opgave 32 51 

Vi deles om løsningen af den opgave 51 38 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 15 10 

Ikke relevant 2 1 

Total 100 100 

   

Havearbejde   

Det er primært mig, der løser den opgave 14 40 

Vi deles om løsningen af den opgave 39 41 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 36 11 

Ikke relevant 11 8 

Total 100 100 

Note: ”Ved ikke” er kun medtaget, hvis mindst én procent har svaret ”ved ikke”.  

Ægtefællens/samboendes stillingsniveau har betydning for, hvordan arbejdsopgaverne 

i hjemmet er fordelt. Samlet set er der flest, som svarer, at man deles om opgaverne. 

Dog svarer lidt flere, at ægtefælle/samboende primært løser arbejdsopgaven, hvis  

ægtefællens/samboendes stillingsniveau er under respondentens stillingsniveau. 

Ligeledes svarer flere, at det primært er dem, som løser opgaven, hvis ægtefællens/ 

samboendes stillingsniveau er højere end respondentens. Eksempelvis svarer 33 

procent, som har en ægtefælle/samboende med et højere stillingsniveau, at det 

primært er dem, som står for rengøring, og omvendt svarer 36 procent med en 

ægtefælle på et lavere stillingsniveau, at det primært er ægtefællen/samboende, som 

står for rengøringen. 
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Tabel 12. Arbejdsfordelingen mellem respondent og ægtefælle/samboende. 

Fordelt på sammenhæng mellem stillingsniveau og opgavefordeling. 

Procent Højere stillingsniveau Samme stillingsniveau Lavere stillingsniveau 

Rengøring    

Det er primært mig, der løser den opgave 33 20 13 

Vi deles om løsningen af den opgave 40 53 46 

Primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 8 18 36 

Ikke relevant 18 9 5 

Total 100 100 100 

    

Aflevering og afhentning af børn      

Det er primært mig, der løser den opgave 19 16 13 

Vi deles om løsningen af den opgave 59 60 53 

Primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 12 16 28 
Ikke relevant 10 8 6 

Total 100 100 100 

    
Pasning af syge børn    

Det er primært mig, der løser den opgave 23 12 10 

Vi deles om løsningen af den opgave 63 64 55 

Primært min ægtefælle/ samboende, der løser den opgave 12 19 32 
Ikke relevant 2 5 2 

Total 100 100 100 

    
Indkøb    

Det er primært mig, der løser den opgave 44 29 21 

Vi deles om løsningen af den opgave 43 49 44 

Primært min ægtefælle/ samboende, der løser den opgave 13 22 35 

Ikke relevant 0 1 1 

Total 100 100 100 

    

Ferieplanlægning    

Det er primært mig, der løser den opgave 20 17 19 

Vi deles om løsningen af den opgave 67 71 68 

Primært min ægtefælle/ samboende, der løser den opgave 11 11 11 
Ikke relevant 1 1 1 

Total 100 100 100 

    

Øvrige arbejdsopgaver i hjemmet    

Det er primært mig, der løser den opgave 19 12 9 

Vi deles om løsningen af den opgave 69 78 75 

Primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 7 8 12 

Ved ikke/Ikke relevant 6 2 3 

Total 100 100 100 

    
Havearbejde    

Det er primært mig, der løser den opgave 23 25 32 

Vi deles om løsningen af den opgave 41 41 40 

Primært min ægtefælle/ samboende, der løser den opgave 28 24 19 

Ikke relevant 8 10 9 

Total 100 100 100 



26 

 

Når det gælder tøjvask, til dels privatøkonomi og madlavning, er det at deles om 

arbejdsopgaven mindre udtalt.   

Tabel 13. Arbejdsfordelingen mellem respondent og ægtefælle/samboende. 

Fordelt på sammenhæng mellem stillingsniveau og opgavefordeling. 

Procent Over mit 

stillingsniveau 

På samme 

stillingsniveau 

Under mit 

stillingsniveau 

    

Tøjvask    

Det er primært mig, der løser den opgave 62 40 22 

Vi deles om løsningen af den opgave 22 27 26 

Der er primært min ægtefælle/ 
samboende, der løser den opgave 

 
16 

 
33 

 
52 

Ikke relevant 0 1 1 

Total 100 100 100 

    

Madlavning    

Det er primært mig, der løser den opgave 44 31 23 

Vi deles om løsningen af den opgave 37 43 39 

Der er primært min ægtefælle/ 
samboende, der løser den opgave 

 
18 

 
26 

 
38 

Ikke relevant 0 0 1 

Total 100 100 100 

    

Privat økonomi    

Det er primært mig, der løser den opgave 21 31 52 

Vi deles om løsningen af den opgave 54 53 38 

Der er primært min ægtefælle/ 

samboende, der løser den opgave 

 

24 

 

13 

 

9 

Ikke relevant 1 3 1 

Total 100 100 100 

Note: ”Ved ikke” er kun medtaget, hvis mindst én procent har svaret ”Ved ikke”. 
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Ser man på arbejdsfordelingen i forhold til, om kvindens ægtefælle/samboende er på et 

lavere stillingsniveau, og tilsvarende om mandens ægtefælle/samboende er på et 

lavere stillingsniveau, er det generelle billede, at selv om de fleste svarer, at de deles 

om opgaven, er det flere kvinder end mænd, der svarer, at det primært er dem, som 

løser arbejdsopgaven, når det gælder rengøring, aflevering og afhentning af børn, 

pasning af syge børn, indkøb og ferieplanlægning. 

Tabel 14. Arbejdsfordelingen mellem respondent og ægtefælle/samboende. 

Ægtefælle/Samboende er under respondentens stillingsniveau. Fordelt på køn. 

Procent Køn 

 Kvinde Mand 

Rengøring   

Det er primært mig, der løser den opgave 34 4 

Vi deles om løsningen af den opgave 48 45 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 12 46 

Ikke relevant 7 5 

Total 100 100 

   

Aflevering og afhentning af børn (kun hjemmeboende børn u. 12 år)    

Det er primært mig, der løser den opgave 21 10 

Vi deles om løsningen af den opgave 57 51 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 16 33 

Ikke relevant 7 6 

Total 100 100 

   

Pasning af syge børn (kun hjemmeboende børn u. 12 år)   

Det er primært mig, der løser den opgave 19 7 

Vi deles om løsningen af den opgave 58 54 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 18 38 

Ikke relevant 5 1 

Total 100 100 

   

Indkøb   

Det er primært mig, der løser den opgave 39 12 

Vi deles om løsningen af den opgave 42 45 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 19 42 

Ikke relevant 0 1 

Total 100 100 

   

Ferieplanlægning   

Det er primært mig, der løser den opgave 29 15 

Vi deles om løsningen af den opgave 64 71 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 6 13 

Ikke relevant 1 1 

Total 100 100 

Note: ”Ved ikke” er kun medtaget, hvis mindst én procent har svaret ”Ved ikke”. 
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Når det gælder tøjvask, er det primært kvinderne, der løser den opgave. Det gælder i 

mindre omfang også madlavning.  Omvendt svarer flere mænd, at det primært er dem, 

der tager sig af privatøkonomien og i mindre omfang havearbejde.  

Tabel 15. Arbejdsfordelingen mellem respondent og ægtefælle/samboende. 

Ægtefælles/Samboende er under respondentens stillingsniveau. Fordelt på køn. 

Procent Køn 

 Kvinde Mand 

Tøjvask   

Det er primært mig, der løser den opgave 60 5 

Vi deles om løsningen af den opgave 28 25 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 11 70 

Ikke relevant 0 1 

Total 100 100 

   

Madlavning   

Det er primært mig, der løser den opgave 40 15 

Vi deles om løsningen af den opgave 38 39 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 22 45 

Ikke relevant 0 1 

Total 100 100 

   

Privat økonomi   

Det er primært mig, der løser den opgave 41 57 

Vi deles om løsningen af den opgave 45 35 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 13 8 

Ikke relevant 1 1 

Total 100 100 

   

Havearbejde   

Det er primært mig, der løser den opgave 14 40 

Vi deles om løsningen af den opgave 38 41 

Det er primært min ægtefælle/samboende, der løser den opgave 36 11 

Ikke relevant 11 8 

Total 100 100 

Note: ”Ved ikke” er kun medtaget, hvis mindst én procent har svaret ”Ved ikke”. 
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Mere end fire ud af ti bruger dagligt 1-2 timer på arbejdsopgaver i hjemmet 

Det mest udbredte er gennemsnitligt at bruge 1-2 timer dagligt på arbejdsopgaver i 

hjemmet. 

Det skal bemærkes, at det er det gennemsnitlige antal timer, der er spurgt om. Derfor 

kan der således være tale om, at man nogle dage – for eksempel i weekender – 

lægger væsentligt flere timer på arbejdsopgaver i hjemmet end på hverdage. 

Figur 30. Hvor mange timer om dagen bruger du i gennemsnit på arbejdsopgaver 

i hjemmet (fx rengøring, tøjvask, privat økonomi, havearbejde, aflevering og 

afhentning af børn, madlavning og/eller indkøb)? Procent. 

 

 

Kvinderne bruger gennemsnitligt flere timer på arbejdsopgaver i hjemmet end 

mændene. 84 procent af kvinderne bruger i gennemsnit en time eller mere dagligt på 

arbejdsopgaver i hjemmet mod 76 procent af mændene.  

22 procent af mændene bruger mindre end en time på arbejdsopgaver i hjemmet. Det 

gælder 13 procent af kvinderne. 
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Figur 31. Hvor mange timer om dagen bruger du i gennemsnit på arbejdsopgaver 

i hjemmet (fx rengøring, tøjvask, privat økonomi, havearbejde, aflevering og 

afhentning af børn, madlavning og/eller indkøb)? Fordelt på køn. Procent. 

 

Har man hjemmeboende børn, bruger man ikke overraskende flere timer på 

arbejdsopgaver i hjemmet. Jo flere hjemmeboende børn man har, jo flere timer bruger 

man på arbejdsopgaver i hjemmet dagligt. 17 procent med tre eller flere hjemme-

boende børn bruger i gennemsnit mere end fire timer dagligt på arbejdsopgaver i 

hjemmet mod otte procent uden hjemmeboende børn. 

Tabel 16. Hvor mange timer om dagen bruger du i gennemsnit på arbejdsopgaver 

i hjemmet (fx rengøring, tøjvask, privat økonomi, havearbejde, aflevering og 

afhentning af børn, madlavning og/eller indkøb)? Fordelt på hjemmeboende 

børn. 

Procent Ingen hjemmeboende børn Hjemmeboende børn - Antal 

  Ét To Tre eller flere 

Mindre end 1 time 25 14 14 9 
1-2 timer 45 46 41 38 

2-3 timer 16 20 23 21 

3-4 timer 5 7 9 11 
Mere end 4 timer 8 10 12 17 

Ved ikke 2 2 1 3 
Total 100 100 100 100 
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Børnene hjælper til i begrænset omfang 

13 procent af respondenterne svarer, at deres hjemmeboende børn på 12 år eller mere 

i høj eller i meget høj grad hjælper til med at løse arbejdsopgaver i hjemmet. 

Figur 32. I hvilken grad hjælper dine hjemmeboende børn med at løse 

arbejdsopgaver i hjemmet? Besvar kun spørgsmålet i forhold til dine 

hjemmeboende børn, som er 12 år eller mere. Procent. 

 

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv alt i alt 

17 procent vurderer, at balancen mellem deres arbejdsliv og deres privatliv er meget 

utilfredsstillende eller utilfredsstillende. Den største gruppe – 50 procent – vurderer, at 

balancen mellem deres arbejdsliv og privatliv er tilfredsstillende eller meget 

tilfredsstillende. 

Tabel 17. Hvordan vurderer du alt i alt, at balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

er for dig i dit nuværende arbejde? 

Procent Procent 

Meget utilfredsstillende/Utilfredsstillende 17 
Nogenlunde tilfredsstillende  33 

Tilfredsstillende/Meget tilfredsstillende 50 
Total Total 
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Flere mænd end kvinder er tilfredse med balancen mellem arbejdsliv og privatliv. 51 

procent af mændene mod 46 procent af kvinderne. 

Figur 33. Hvordan vurderer du alt i alt, at balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

er for dig i dit nuværende arbejde? Procent. 

 

Markant færre under 35 år er tilfredse med deres work-life-balance. 

Figur 34. Hvordan vurderer du alt i alt, at balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

er for dig i dit nuværende arbejde? Andel, som svarer, at balancen er  

tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Procent. 
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De hjemmeboende børns alder har betydning for respondenternes vurdering af 

balancen mellem arbejdsliv og privatliv. 

Figur 35. Hvordan vurderer du alt i alt, at balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

er for dig i dit nuværende arbejde? Fordelt på hjemmeboende børns alder. 

Procent. 

 

Køb af hjælp til arbejdsopgaver i hjemmet 

Forholdsvis få køber hjælp til løsning af arbejdsopgaver i hjemmet. Fire ud af ti får 

pudset vinduer, og hver femte får gjort rent. Det er to arbejdsopgaver, som flest køber 

hjælp til at få løst. 

Tabel 18. Køber du/I på nuværende tidspunkt hjælp til en eller flere af følgende 

opgaver i hjemmet? 

Procent Ja Nej Ved ikke Ikke relevant Total 

Almindelig rengøring 21 78 0 1 100 

Tøjvask 2 97 0 1 100 

Vinduespudsning 40 59 0 1 100 

Almindeligt havearbejde 6 86 0 8 100 

Børnepasning i hjemmet 3 55 0 41 100 

Aflevering og afhentning af 
børn til og fra daginstitution, 
skole, fritidsaktiviteter mv. 
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Madlavning 4 95 0 1 100 

Indkøb 5 93 0 1 100 
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Blandt alle respondenter benytter hver tredje sig af Boligjobordningen til løsning af 

arbejdsopgaver i hjemmet.  

Figur 36. Benytter du/I Boligjobordningen (ordningen indebærer, at der kan gives 

fradrag på op til 6.000 kr. årligt pr. person i husstanden for disse serviceopgaver 

i hjemmet)? Kun stillet til respondenter, som arbejder i Danmark. Procent. 

 

Hjemmeservice som et skattepligtigt personalegode 

Stor interesse for hjemmeservice som arbejdsgiverbetalt personalegode 

Mere end fire ud af ti respondenter, som arbejder i Danmark svarer, at de i høj eller 

meget høj grad ville være interesseret at få en hjemmeserviceordning som et 

skattepligtigt personalegode.   

Figur 37. Efter de gældende regler er der særlige lempelige beskatningsregler af 

personalegoder, som eksempelvis arbejdsgiverbetalt telefon, internet, avis og 

bil. Hvis der blev indført tilsvarende lempelige beskatningsregler for 

arbejdsgiverbetalt køb til serviceopgaver i hjemmet (for eksempel rengøring, 

vinduespudsning, havearbejde, madlavning og/eller indkøb), i hvilken grad ville 

du så være interesseret i at få aftalt en sådan ordning med din arbejdsgiver som 

led i dit ansættelsesforhold? Procent. 
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Der er ikke forskel på kvinders og mænd interesse i en sådan ordning. Derimod er 

væsentligt flere under 45 år i høj eller i meget høj grad interesseret i at få aftalt en 

sådan ordning som led i deres ansættelsesforhold.  

Figur 38. Andel, som i høj eller i meget høj grad er interesseret i at få en 

hjemmeserviceordning som skattepligtigt personalegode. Fordelt på alder. 

Procent. 

 

Antallet af hjemmeboende har betydning for interessen for at få aftalt en sådan 

ordning. Mere end halvdelen med to eller flere hjemmeboende børn ville være 

interesseret i at få aftalt en hjemmeserviceordning.  

Tabel 19. Interesse i at få en hjemmeserviceordning som skattepligtigt 

personalegode.  Fordelt på hjemmeboende børn eller ingen hjemmeboende børn. 

Procent Ingen hjemmeboende børn Hjemmeboende børn – Antal 

  Et To Tre eller flere 

Slet ikke/I mindre grad 32 22 16 18 
I nogen grad 25 27 24 24 

I høj/I meget høj grad 33 43 55 53 

Ved ikke 6 6 3 4 
Ikke relevant 5 1 2 2 
Total 100 100 100 100 
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Tilsvarende har de hjemmeboende børns alder stor betydning for interessen i at få en 

hjemmeserviceordning.  

Figur 39. Andel, som i høj eller i meget høj grad er interesseret i at få en 

hjemmeserviceordning som skattepligtigt personalegode. Fordelt på 

hjemmeboende børns alder. Procent. 

 

Hjemmeserviceordningens betydning for work-life-balance 

Mere end fire ud af ti respondenter, som i nogen, i høj eller i meget høj grad er 

interesseret i at få en aftalt hjemmeserviceordning, svarer, at det i høj eller i meget høj 

grad ville forbedre balancen mellem deres arbejdsliv og privatliv. 

Hver fjerde svarer, at det ville betyde, at de kunne fokusere mere på deres karriere, 

uden at det gik ud over deres privatliv.  

Fem procent svarer, at det ville betyde, at de ville arbejde flere timer om ugen. Der er 

ikke signifikante forskelle på kvinders og mænd vurdering.  
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Tabel 20. Hvis du fik en sådan arbejdsgiverbetalt ordning til køb af 

serviceopgaver i hjemmet med særlige lempelige beskatningsregler som led i dit 

ansættelsesforhold, i hvilken grad tror du da, at det ville … 

forbedre balancen mellem dit arbejdsliv og privatliv? Procent 

Slet ikke/I mindre grad 18 

I nogen grad  37 
I høj/I meget høj grad 42 

Ved ikke 2 

Ikke relevant 1 
Total 100 

   
betyde, at du kunne fokusere mere på din karriere, uden at det gik ud 
over dit privatliv? 

Procent 

Slet ikke/I mindre grad 31 

I nogen grad 38 
I høj/I meget høj grad 26 

Ved ikke 3 

Ikke relevant 2 
Total 100 

   
betyde, at du ville arbejde flere timer om ugen? Procent 

Slet ikke/I mindre grad 65 

I nogen grad 25 

I høj/I meget høj grad 5 
Ved ikke 5 

Ikke relevant 1 
Total 100 

 

Jo yngre respondenter, jo flere svarer, at en sådan ordning ville forbedre balancen 

mellem deres arbejdsliv og privatliv, betyde at de kunne fokusere mere på deres 

karriere, uden at det gik ud over deres privatliv, og at de ville arbejde flere timer om 

ugen. Det er dog fortsat en mindre andel, som i høj eller i meget høj grad ville arbejde 

flere timer om ugen. 

Figur 40. Andel som svarer, at det i høj eller i meget høj grad ville have betydning 

for work-life-balance, karrierefokus og antal arbejdstimer med en 

hjemmeserviceordning. Fordelt på alder. Procent. 
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Tilsvarende svarer flere med hjemmeboende børn, at det ville forbedre balancen 

mellem deres arbejdsliv og privatliv og betyde, at de kunne fokusere mere på deres 

karriere, uden at det gik ud over deres privatliv. 

Om man har hjemmeboende børn eller ej, har ingen betydning for, om man vil arbejde 

flere timer som følge af, at man fik en hjemmeserviceordning. 

Tabel 21. Hvis du fik en sådan arbejdsgiverbetalt ordning til køb af 

serviceopgaver i hjemmet med særlige lempelige beskatningsregler som led i dit 

ansættelsesforhold, i hvilken grad tror du da, at det ville … Fordelt på 

hjemmeboende børn eller ingen hjemmeboende børn. 

Procent Ingen hjemmeboende 
børn 

Hjemmeboende børn –  
Antal 

  Ét To Tre eller flere 

forbedre balancen mellem 
dit arbejdsliv og privatliv? 

    

Slet ikke/I mindre grad 22 18 16 10 

I nogen grad 40 37 34 37 
I høj/I meget høj grad 33 44 48 50 

Ved ikke 2 1 1 1 

Ikke relevant 2 1 1 1 
Total 100 100 100 100 

         

betyde, at du kunne 
fokusere mere på din 
karriere, uden at det gik ud 
over dit privatliv? 

    

Slet ikke/I mindre grad 34 31 29 25 
I nogen grad 36 38 37 42 

I høj/I meget høj grad 21 27 30 30 

Ved ikke 5 2 2 1 
Ikke relevant 3 2 2 1 
Total 100 100 100 100 

 

Børnenes alder har også betydning. Har man mindre hjemmeboende børn, svarer 

flere, at det ville forbedre balancen mellem deres arbejdsliv og privatliv og betyde, at de 

kunne fokusere mere på deres karriere, uden at det gik ud over deres privatliv, samt 

arbejde flere timer om ugen.  

Det er dog fortsat en mindre andel, som i høj eller i meget høj grad ville arbejde flere 

timer om ugen. 
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Figur 41. Andel, som svarer, at det i høj eller i meget høj grad ville have 

betydning for work-life-balance, karrierefokus og antal arbejdstimer med en 

hjemmeserviceordning. Fordelt på hjemmeboende børns alder. Procent. 

 

En hjemmeserviceordnings betydning for valg af nuværende stilling 

Respondenter, som i nogen, i høj eller i meget høj grad er interesseret i at få en aftalt 

hjemmeserviceordning og som samtidig tillagde hensynet til balancen mellem 

arbejdsliv og privatliv nogen, stor eller meget stor betydning i forbindelse med 

ansættelsen i deres nuværende job, er blevet spurgt, om en hjemmeserviceordning 

ville betyde, at de havde været mere sikker på beslutningen om at tage deres 

nuværende stilling. 44 procent svarer slet ikke eller i mindre grad hertil. Hver femte 

svarer i høj eller i meget høj grad. 

Figur 42. Hvis du fik en sådan arbejdsgiverbetalt ordning til køb af 

serviceopgaver i hjemmet med særlige lempelige beskatningsregler som led i dit 

ansættelsesforhold, ville det så betyde, at du havde været mere sikker på din 

beslutning om at tage din nuværende stilling? Procent. 
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Flere mænd end kvinder svarer, at de i høj eller i meget høj grad ville have været mere 

sikker på beslutningen om at tage deres nuværende stilling. 

Tabel 22. Hvis du fik en sådan arbejdsgiverbetalt ordning til køb af 

serviceopgaver i hjemmet med særlige lempelige beskatningsregler som led i dit 

ansættelsesforhold, ville det så betyde, at du havde været mere sikker på din 

beslutning om at tage din nuværende stilling? Fordelt på køn. 

Procent Køn 

 Kvinde Mand 

Slet ikke/I mindre grad 45 44 

I nogen grad 22 24 
I høj/I meget høj grad 18 23 

Ved ikke 10 6 

Ikke relevant 5 4 
Total 100 100 

Flest yngre svarer, at en hjemmeserviceordning ville have betydet, at de havde været 

mere sikre i deres beslutning om at tage deres nuværende stilling. Det gælder omkring 

tre ud af ti respondenter under 40 år. 

Figur 43. Hvis du fik en sådan arbejdsgiverbetalt ordning til køb af 

serviceopgaver i hjemmet med særlige lempelige beskatningsregler som led i dit 

ansættelsesforhold, ville det så betyde, at du havde været mere sikker på din 

beslutning om at tage din nuværende stilling? Fordelt på alder. Andel, der svarer 

i høj eller i meget høj grad. Procent.  
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Jo flere hjemmeboende børn man har, jo flere havde været mere sikre i deres 

beslutning om at tage deres nuværende stilling, hvis de havde en 

hjemmeserviceordning. 

Tabel 23. Hvis du fik en sådan arbejdsgiverbetalt ordning til køb af 

serviceopgaver i hjemmet med særlige lempelige beskatningsregler som led i dit 

ansættelsesforhold, ville det så betyde, at du havde været mere sikker på din 

beslutning om at tage din nuværende stilling? Fordelt på hjemmeboende børn. 

Procent Ingen hjemmeboende børn Hjemmeboende børn  
Antal 

  Ét To Tre eller 
flere 

Slet ikke/I mindre grad  49 39 45 41 

I nogen grad  20 28 22 24 
I høj/I meget høj grad 14 19 24 27 

Ved ikke 12 9 4 6 

Ikke relevant 5 4 4 2 
Total 100 100 100 100 

Børnenes alder har også betydning. Jo mindre de hjemmeboende børn er, jo flere 

havde været mere sikre i deres beslutning om at tage deres nuværende stilling, hvis de 

havde en hjemmeserviceordning. 

Figur 44.  Hvis du fik en sådan arbejdsgiverbetalt ordning til køb af 

serviceopgaver i hjemmet med særlige lempelige beskatningsregler som led i dit 

ansættelsesforhold, ville det så betyde, at du havde været mere sikker på din 

beslutning om at tage din nuværende stilling? Fordelt på børnenes alder. Andel, 

som svarer i høj eller i meget høj grad. Procent. 
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Hver fjerde vil give afkald på en lønstigning mod at få en hjemmeserviceordning 

Mere end hver fjerde respondenter, som i nogen, i høj eller i meget høj grad er 

interesseret i at få en aftalt hjemmeserviceordning, svarer, at de i høj eller i meget høj 

grad ville give afkald på en eventuel lønstigning eller et skattepligtigt personalegode til 

fordel for en arbejdsgiverbetalt ordning til køb af serviceopgaver i hjemmet til samme 

økonomiske værdi som lønstigningen eller det skattepligtige personalegode. 

Figur 45. I hvilken grad ville du være villig til at give afkald på en eventuel 

lønstigning eller et skattepligtigt personalegode til fordel for en 

arbejdsgiverbetalt ordning til køb af serviceopgaver i hjemmet til samme 

økonomiske værdi som lønstigningen eller det skattepligtige personalegode? 

Procent. 

 

Der er ingen signifikante forskelle på kvinders og mænds holdning.  
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Derimod er der lidt flere blandt de yngre respondenter, som i høj eller i meget høj grad 

ville være villig til at give afkald på en eventuel lønstigning eller et skattepligtigt 

personalegode til fordel for en arbejdsgiverbetalt ordning til køb af serviceopgaver i 

hjemmet til samme økonomiske værdi som lønstigningen eller det skattepligtige 

personalegode. 

Figur 46. I hvilken grad ville du være villig til at give afkald på en eventuel 

lønstigning eller et skattepligtigt personalegode til fordel for en 

arbejdsgiverbetalt ordning til køb af serviceopgaver i hjemmet til samme 

økonomiske værdi som lønstigningen eller det skattepligtige personalegode? 

Fordelt på alder. Andel, der svarer i høj eller i meget høj grad. Procent.  

 

Jo flere hjemmeboende børn man har, jo flere ville være villig til at give afkald på en 

eventuel lønstigning eller et skattepligtigt personalegode mod at få en 

arbejdsgiverbetalt hjemmeserviceordning. 

Tabel 24. I hvilken grad ville du være villig til at give afkald på en eventuel 

lønstigning eller et skattepligtigt personalegode til fordel for en 

arbejdsgiverbetalt ordning til køb af serviceopgaver i hjemmet til samme 

økonomiske værdi som lønstigningen eller det skattepligtige personalegode? 

Fordelt på alder. Andel, der svarer i høj eller i meget høj grad. Fordelt på 

hjemmeboende børn eller ingen hjemmeboende børn. 

Procent Ingen hjemmeboende 
børn 

Hjemmeboende børn - Antal 

  Ét To Tre eller 
flere 

Slet ikke/I mindre grad 37 36 29 29 

I nogen grad  34 36 38 36 

I høj/I meget høj grad 23 25 29 30 
Ved ikke 5 1 3 5 

Ikke relevant 1 1 1 1 
Total 100 100 100 100 
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Børnenes alder har også betydning. Jo mindre de hjemmeboende børn er, jo flere ville 

være villig til at give afkald på en eventuel lønstigning eller et skattepligtigt 

personalegode mod at få en arbejdsgiverbetalt hjemmeserviceordning. 

Figur 47.  I hvilken grad ville du være villig til at give afkald på en eventuel 

lønstigning eller et skattepligtigt personalegode til fordel for en 

arbejdsgiverbetalt ordning til køb af serviceopgaver i hjemmet til samme 

økonomiske værdi som lønstigningen eller det skattepligtige personalegode? 

Fordelt på børnenes alder. Andel, som svarer i høj eller i meget høj grad. 

Procent. 
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Om undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt 

gennemført 2.775 CAWI-interview med Ledernes medlemmer i perioden 25. august til 

den 5. september 2016. 

Nedenfor er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler.  

Køn Antal Procent 

Kvinder 1.250 45 

Mænd 1.525 55 
Total 2.775 100 
 
 
Alder Antal Procent 

Under 35  175 6 
35-39 262 9 

40-44 481 17 

45-49 555 20 
50-54 625 23 

55-59 452 16 
60 og derover 225 8 
Total 2.775 100 
 
 

Uddannelsesniveau Antal Procent 

Grundskole/Folkeskole 108 4 

Almén gymnasial, erhvervsgymnasial uddannelse 132 5 
Erhvervsfaglig uddannelse 672 24 

Kort videregående uddannelse  589 21 
Mellemlang videregående uddannelse  886 32 

Lang videregående uddannelse, master eller mere 388 14 
Total 2.775 100 

 
 
Ledelsesniveau Antal Procent 

Topledere (Administrerende direktører n=62/Øvrig direktion n=88) 150 5 
Mellemledere (Ledere med ledelsesansvar for ledere og eventuelt 
også andre medarbejdere) 

 
680 

 
25 

Linjeledere (Ledere med ledelsesansvar for medarbejdere, men 
ikke for andre ledere) 

 
1.324 

 
48 

Leder uden personaleansvar/Særligt betroet medarbejder 605 22 

Selvstændig 16 1 
Total 2.775 100 

 

Civilstand    

Procent Alle Kvinder Mænd 

Gift/Samboende 85 80 89 

Enlig 15 20 11 
Total 100 100 100 
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Ægtefælles/Samboendes stillingsniveau    
Procent Alle Kvinder Mænd 

Under respondentens stillingsniveau 59 43 70 

På samme stillingsniveau som respondenten 23 29 19 
Over respondentens stillingsniveau 11 19 5 

Andet 7 8 6 
Total 100 100 100 

 

Hjemmeboende børn Antal  Procent 

Har hjemmeboende børn 1.616 58 
Ingen hjemmeboende børn 1.159 42 
Total 2.775 100 
 

Antal hjemmeboende børn Antal  Procent 

Ét hjemmeboende børn 540 33 

To hjemmeboende børn 783 48 
Tre eller flere hjemmeboende børn 293 18 
Total 1.616 100 
 

Hjemmeboende børns alder (Respondenter med hjemmeboende børn) Procent 

0-3 år 11 

3-6 år 14 
6-12 år 36 

12-18 år 46 
18 år eller mere 27 
 

Sektor Antal Procent 

Privat 2.217 80 

Offentlig 
- heraf staten 

- heraf regioner 
- heraf kommuner 

325 
72 

48 
205 

12 
3 

2 
7 

Selvejende institution 168 6 

Non-profit organisation 65 2 
Total 2.775 100 

 

I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens 

en simpel sammentælling af tallene giver ét procentpoint højere eller lavere. Det er ikke 

en fejl, men skyldes almindelige afrundingsprincipper.  

Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim 

Møller Laursen, kml@lederne.dk, telefon 32 83 32 83. 

 


