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Epinions rundspørge om dynamiske effekter (overordnede resultater) 

Epinion har for FOA gennemført en befolkningsrundspørge om dynamiske effekter til danskere mellem 

25-64 år, der er i arbejde. Undersøgelsen omhandler dynamiske effekter af både skattenedsættelser og 

velfærdsydelser. Undersøgelsen indeholder en gentagelse af det meget omdiskuterede spørgsmål om 

effekterne af en skattenedsættelse på arbejdstiden (fra 1990’erne), som indgår i Finansministeriets 

regnemodel. Og en række nye spørgsmål om, hvilken betydning kvaliteten af velfærdsydelser har på 

danskernes arbejdstid – både om kvaliteten af velfærdsydelserne påvirker/tidligere har påvirket deres 

arbejdstid, og hypotetiske spørgsmål om ændringer i velfærdsydelsernes forventede betydning for 

arbejdstiden.  

Undersøgelsen bygger på i alt 1.359 gennemførte interviews med danskere i alderen 25-64 år, der er i 

arbejde. Se mere i metodeafsnittet på sidste side. 

I dette notat præsenteres de overordnede resultater. Ud over de overordnede resultater, indeholder 

undersøgelsen også kryds på indkomst, arbejdstid, køn, alder, partifarve og der er muligheder for at 

lave yderligere statistiske analyser af sammenhænge og forskelle på baggrund af baggrundsvariable.  

Resultaterne omkring skattens betydning for arbejdstid (n=1.020) 

 6 procent af danskerne (±1,5 procentpoint) i undersøgelsen svarer, at de arbejder mere end de 

gjorde tidligere pga. skattelettelserne. 1 procent (±0,6) siger, de arbejder mindre. 86 procent 

(±2,1) svarer, at skattelettelserne ikke har påvirket deres arbejdstid.  

 Når Epinion i dag spørger danskere i arbejde, på stort samme måde som Nina Smith gjorde 

tilbage i 1990’ernei, om en lavere trækprocent vil påvirke deres arbejdstid, så siger 11 procent 

(±1,9) i dag, at de vil arbejde mere og 8 procent (±1,6), at de vil arbejde mindre.  

71 procent (±2,8) svarer ingen ændring og 10 procent (±1,8) svarer ved ikke.  

I forhold til rundspørgen fra 1994 har svarene ændret sig markant. 28,5 procent (±1,6) sagde 

dengang, at de ville arbejde mere, mens 20 procent (±1,4) sagde, de ville arbejde mindre og 52 

procent (±1,8) svarede ingen ændring. Omregner vi Epinions svar, så det kan sammenholdes 

(dvs. undtager ved ikke), så svarer 13 procent (±2,2) i dag, at de vil arbejde mere og 9 procent 

(±1,9) at de vil arbejde mindre. 

Der kan laves uddybende statistiske analyser af, hvad arbejdstid, indkomst og muligheder for at 

ændre arbejdsudbud betyder for svarfordelingerne. 
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Resultater fra generelle spørgsmål om velfærdsydelsernes betydning for arbejdstiden (n=1.020) 

 10 procent (±2,25) af danskerne i arbejde siger, at de sandsynligvis vil arbejde mere end i dag, 

hvis kvaliteten og tiden til velfærdsydelserne forbedres (fx bedre normeringer i dagtilbud, mere 

tid til pleje og hjælp til vores ældre medborgere, kortere ventelister på sygehusene mv.). 5 

procent (±1,3) svarer, at de vil arbejde mindre og 73 procent (±2,7) tror ikke, det vil påvirke 

deres arbejdstid. 

 16 procent (±2,3) tror, at de vil arbejde mindre, hvis kvaliteten og tiden til velfærdsydelserne 

forringes. 10 procent (±1,8) tror, de vil arbejde mere. 

 7 procent (± 1,6) siger, at de i dag arbejder mindre end de kunne have gjort pga. dårlig kvalitet i 

velfærdstilbuddene. 

 Når man spørger alle danskere i arbejde, så siger 26 procent (±2,7), at de har været udsat for 

ventetider på et sygehus, speciallæge, egen læge mv. som har påvirket deres arbejdstid negativt 

(altså medført at de har arbejdet mindre end de ellers ville have gjort). 65 procent (±2,9) svarer, 

at de ikke har været udsat for det og 9 procent (±1,8) svarer ved ikke. 

Kvaliteten af dagtilbuds betydning for arbejdstiden hos personer, der har børn i dagtilbud 

(n=402) 

 16 procent (±3,6) af forældrene med børn i dagtilbud svarer, at de arbejder mindre end de ellers 

ville have gjort som følge af forholdene i deres børns dagtilbud. 6 procent (±2,3) svarer, at der 

arbejder mere og 73 procent (±4,3), at det ikke har nogen betydning. 

 18 procent (± 3,8) siger, at de har været nødt til at gå ned i tid pga. forringelser i dagtilbuddet 

(fx dårligere normeringer og reduceret åbningstid). Yderligere 9 procent (±2,8) siger, at de gerne 

ville have gået ned i tid, men ikke kunne. 66 procent (±4,6) siger, at de ikke har været nødt til at 

gå ned i tid. 

 34 procent (±4,6) af forældre med børn i dagtilbud svarer, at de tror, at de ville arbejde mindre, 

hvis der blev færre ansatte i dagtilbuddet, så det resterende personale skulle passe flere børn. 6 

procent (±2,3) tror, at de ville arbejde mere og 51 procent (±4,9) mener, at det ikke ville have 

nogen indflydelse på hvor meget de arbejder.  

 40 procent (±4,8) siger, at hvis åbningstiden forkortes i dagtilbuddet, så vil de arbejde mindre. 

16 procent (±3,6) vil arbejde mere, hvis der kom færre lukkedage. 

Kvaliteten af ældreplejens betydning for arbejdstiden hos pårørende til personer der modtager 

ældrepleje (n=412) 

 5 procent (±2) af de pårørende til ældre, der modtager ældrepleje siger, at de arbejder mindre 

end de ellers ville have gjort pga. serviceniveauet i ældreplejen. 7 procent (±2,5) siger, at de 

arbejder mere. 81 procent (±3,8) siger, at det ikke har nogen betydning for deres arbejdstid. 



 Epinions rundspørge om dynamiske effekter (overordnede resultater) 3 

FOA 3. juni 2019 

 7 procent (±2,5) siger, at de har været nødt til at gå ned i tid, fordi ældreplejen ikke var god nok. 

Og 8 procent (±2,6) ville gerne, men har ikke haft mulighed for at gå ned i tid. 

 20 procent (± 3,9) tror, at de ville arbejde mindre, hvis deres pårørende modtog mindre hjælp 

og pleje end i dag. 62 procent (±4,7) tror ikke det ville have nogen indflydelse og 4 procent 

(±1,9) tror, at de ville arbejde mere. 

 9 procent (±2,8) tror, at de ville arbejde mere, hvis deres pårørende modtog mere hjælp og 

pleje. 5 procent (±2,1) tror at de ville arbejde mindre og 76 procent (±4,1) tror ikke det ville have 

nogen indflydelse. 

 Hvis ældreplejen blev kraftigt reduceret, så siger 11 procent (±3), at de vil arbejde op til 2 timer 

mindre, 6 procent (±2,3) vil arbejde mellem 2 og 4 timer mindre og 4 procent (±1,9) vil arbejde 

mere end 4 timer mindre. 

Kvaliteten af sundhedsydelsers betydning for arbejdstiden hos personer, der er ramt af en 

længerevarende sygdom (n=376) 

 18 procent (±3,9) af dem, der er ramt af en længerevarende sygdom svarer, at de tror, at de ville 

arbejde mere, hvis de fik en bedre behandling. 6 procent (±2,4) tror, at de ville arbejde mindre 

og 70 procent (±4,6) tror ikke det vil have nogen indflydelse. 

 41 procent (±5) af dem, der er ramt af længerevarende sygdom siger, at de har oplevet at være 

udsat for ventetider, som har påvirket deres arbejdstid negativt. 51 procent (±5) svarer nej på 

spørgsmålet. 
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i Rundspørgen blev gennemført i foråret 1994, men omtales i 1996 i nationaløkonomisk tidsskrift, nr. 1 

                                                      

Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 2. oktober til 24. oktober 2018. 

Indsamlingsmetode 

Epinion har gennemført spørgeskemaundersøgelsen som en web-baseret undersøgelse i 

deres webpanel for FOA. 

Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen er danskere mellem 25-64 år, der er i arbejde. Der er lavet et 

boost af målgrupperne personer med børn i dagtilbud og personer der har pårørende, der 

modtager ældrepleje. 

Antal besvarelser og svarprocent 

Tallene baseres på svar fra følgende gruppen: 

• Et repræsentativt udsnit af personer i arbejde: 1.020 besvarelser 

• Kernemålgruppen personer med børn i daginstitutioner: 402 besvarelser 

• Kernemålgruppen pårørende til personer, der modtager ældrepleje: 412 besvarelser 

• Kernemålgruppen personer med længerevarende sygdom: 376 besvarelser 

Vægtning af data, konfidensintervaller og signifkans 

Der er ikke anvendt vægtning af data. 

Der er anført konfidensintervaller på 95-procent signifikansniveau efter alle procentandele. 

Konfidensintervallet er markeret med ± i parentes efter andelen. 


