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Forældre bruger stadig mere tid på deres børn
Nutidens danske forældre bruger mere
tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort.
Myten om, at et stadig hårdere arbejdsmarked stiller stadig større krav
til forældrene, og at børnene betaler
prisen, viser sig dermed at være – en
myte. Faktisk er der ikke mange steder
i verden, hvor børn har det så godt som
i Danmark – hvis man måler børnenes
velbefindende på, hvor meget tid mor
og far bruger sammen med dem.
Det viser en ny stor undersøgelse fra
Rockwool Fondens Forskningsenhed.
For første gang nogensinde er danske
familier – ca. 6.000, heraf 3.500 med
børn – blevet spurgt om deres forbrug
af både penge og tid, med særlig fokus
på børn.
Det viser sig, at både fædre og mødre
i dag bruger mere tid på Søren og Mette
end i tidligere undersøgelser af familiernes tidsforbrug. Fx bruger en far med
hjemmeboende børn under 18 år i 2008
dagligt i gennemsnit en time og 27 minutter på den såkaldte primære børneomsorg. Det vil sige aktiviteter som at
bade, læse lektier, spille bold eller tale
sammen. For tyve år siden, i 1987, brugte tilsvarende fædre mindre tid, nemlig
en time og 11 minutter om dagen.
Samme udvikling er sket for mødre.
De bruger dagligt to timer på børnene,
mens de tilbage i 1987 brugte en time
og 32 minutter.
Undersøgelsen viser i øvrigt også,
at børneomsorgen i Danmark er mere
jævnt fordelt end i en række andre lande. ”Det ændrer dog ikke på, at der fortsat er store forskelle på, hvor meget
tid forældre bruger sammen med børnene. De, som bruger mest tid på børneomsorg, bruger 5-6 gange så meget
tid, som dem, der bruger mindst,” siger
seniorforsker Jens Bonke fra Rockwool
Fondens Forskningsenhed.

Figur 1

Forældres daglige tidsforbrug på primær omsorg. 1987 og 2008
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Note: Oplysningerne vedrører forældre, som i undersøgelsen har oplyst at have givet primær børneomsorg. Udover stigningen i disse forældres omsorg har der også været en stigning i andelen af aktive forældre. Med primær
omsorg menes aktiviteter som fx at bade, læse lektier, spille bold eller tale sammen med børnene.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Ambitiøse forældre
”Undersøgelsen viser også, at nutidens
forældre har mere fritid end tidligere generationer. Hvis de føler sig pressede og
stressede er forklaringen
altså ikke, at de arbejder Bag det høje niveau gemmer sig
mere end tidligere. Forkla- store forskelle:
ringen er nok nærmere, at
De, som bruger mindst tid på
de har stadig større ambitioner i forhold til deres børneomsorg, bruger 5-6 gange
forældrerolle. De bruger så lidt som de, der bruger mest.
en stor del af tiden efter
arbejdet ude og hjemme sammen med
børnene,” fortsætter Jens Bonke.
En af undersøgelsens andre resultater fra bogen Forældres brug af tid og
penge på deres børn er, at den væsentligste omkostning ved at have børn netop
er tid. Halvdelen af de samlede omkostninger ved at have børn stammer netop
fra den tid, man kunne have arbejdet og
tjent penge, hvis ikke man brugte tiden
på børnene.
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Voksne i børnefamilier har færre penge til sig
selv end andre voksne
Har man børn, har man færre penge til sig
selv end de, der ikke har. Det drejer sig
om 9 procent mindre – hvilket svarer til
27.000 kr. årligt i en dansk familie anno
2006. Hvor en voksen i en børnefamilie
har 279.000 kr. årligt, har en voksen uden
børn 306.000 kr.
Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, der sammenligner forbrugsmulighederne i børnefamilier med forbrugsmulighederne i
familier uden børn. Undersøgelsen viser
samtidig, at var det ikke for børnene, så
ville de voksne i børnefamilierne have
mere til sig selv end de voksne i familier
uden børn. Nærmere bestemt 382.000 kr.
årligt, hvilket er 25 procent mere end i familier uden børn.
Forbrugsmulighederne hænger i meget høj grad sammen med, hvor mange
personer der er i husstanden. Det giver
naturligt nok flere munde at mætte, men
det er typisk ikke dobbelt så dyrt at være
to, som at være alene. En bolig til to personer vil typisk ikke koste det dobbelte af
en bolig til én person.
Når man opgør forbrugsmuligheden i
en parfamilie, vil man derfor tælle begge voksnes indkomst fuldt med, men når
man skal opgøre forbrugsmulighederne
pr. person som ovenfor, så vil man ikke
dividere med to. Ligesom i andre undersøgelser er det valgt at dividere med kvadratroden af to – hvilket er ca. 1,4.
Det betyder, at hvis to personer i et
par har 420.000 kr. i disponibel indkomst
– 210.000 kr. hver – så vurderes de at
have samme forbrugsmuligheder som en
enlig, der har en disponibel indkomst på
300.000 kr.
Det vil alt andet lige trække i retning
af, at parfamilier – som børnefamilier
ofte er – vil have større forbrugsmuligheder end singler, hvilket kan være noget af
forklaringen på, at voksne i børnefamilier
var bedre stillet end andre, hvis børn var
gratis.
Men børn er ikke gratis, og hvis man
tager højde for det, så når man frem til, at
voksne uden børn har flere penge at gøre
godt med end voksne med børn.

Tabel 1

Forbrugsmuligheder for voksne, 2006
Kr. pr. voksen
Familier uden børn

306.000

Familier med børn

279.000

Familier med børn, hvis børn var gratis

382.000

Note: Familier uden børn er singler 25-55 år samt par, hvor manden er 25-55 år, ekskl. studerende.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Voksne i børnefamilier har mindre forbrugsmuligheder end andre voksne på
samme alder. Børneforældrene er bevidst ikke sammenlignet med alderspensionister og unge under uddannelse, men kun med personer i samme aldersgruppe.

Forbedrede forbrugsmuligheder i
børnefamilier
Siden 1981 er forbrugsmulighederne for
voksne i børnefamilier steget med mere
end en tredjedel (i faste priser), mens forbrugsmulighederne for andre voksne kun
er steget med mellem en fjerdedel og en
tredjedel – 37 mod 29 procent – frem til
2006. Det betyder, at voksne i børnefamilier nu har forbrugsmuligheder, som er 26
procent større end andre voksne mod 17
procent i 1981.
Hvis vi tager højde for, at også børnene
får deres del af forbruget, betyder det, at
forbrugsmulighederne for voksne i børnefamilier udgjorde 92 procent i 2006 og 86
procent femten år tidligere – i 1981 – i forhold til andre voksne.

Forbrugsmuligheder i børnefamilier er
mere ens
Indkomstmæssigt ligner børnefamilier hinanden mere end andre familier. Der er mindre forskelle i forbrugsmulighederne, og
der er væsentlig færre med små forbrugsmuligheder, også når vi tager hensyn til at
børnene får deres del af forbruget. Det hele
er lidt mere gennemsnitligt i børnefamilier
end i andre familier med samme alder.
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Forældre og ikke-forældre arbejder
lige meget
Enhver ved, at det kan være vanskeligt
for børnefamilier at få dagligdagen til at
hænge sammen. Om ikke andet bliver man
jævnligt mindet om det af medierne.
Men i virkeligheden har forældre lige
så meget tid tilovers som ikke-forældre, når
arbejdet er gjort. Faktisk viser det sig, at
forældre har lidt mere fritid end ikke-forældre. Mens ikke-forældre dagligt har 16
timer og et kvarters fritid, så har forældre
et kvarter ekstra – nemlig 16 timer og 28
minutter.
Fritid er her den tid, der er tilbage efter arbejdet på jobbet og tiden til at transportere sig til og fra arbejde, plus almindeligt husholdningsarbejde (at lave mad, vaske op, vaske tøj, gøre rent og købe ind) er
gjort. Fritiden er altså al den tid, man har
til sig selv eller sine børn, og den er der
blevet mere af i de seneste tyve år.
Ud fra tre målinger af tidsforbrug, som
er gennemført i henholdsvis 1987, 2001 og
igen i 2008, kan man se, hvor meget fritid
en voksen i henholdsvis børnefamilier og
ikke-børnefamilier har til rådighed i gennemsnit hver af ugens syv dage. Som det
ses af tabel 2, har forældre siden 1987 fået
ekstra 36 minutter til rådighed på en gennemsnitlig ugedag – hverdage og weekenddage vægtet sammen – svarende til fire timer om ugen. For andre voksne er der tale
om et kvarter om dagen, hvilket svarer til
knap to timer om ugen.

Børn betyder mindre tid til én selv
Uanset, at der ikke er store forskelle i fritiden for familier med og uden børn, siger
dette ikke noget om, hvorvidt børnefamilier er mere stressede end ikke børnefamilier.
For det første er det forskelligt, hvor
god man er til at få tingene til at hænge
sammen. For det andet, er det netop i fritiden – som den er defineret her – at forældre skal være sammen med og udvise
omsorg for deres børn. Tallene siger derfor ikke noget om, hvorvidt forældre har
skåret ned på fx søvnen for at få mere
(fri)tid sammen med deres børn.
Hvis man ser på den tid, forældre har
til sig selv, altså her defineret som tid,



Tabel 2

Daglig fritid – ikke arbejdstid
Timer:minutter
pr. dag

1987

2001

2008

Forældre

15:52

15:45

16:28

Ikke-forældre

16:02

15:54

16:17

Note: Familier uden børn er singler 25-55 år samt par, hvor manden er
25-55 år ekskl. studerende. Tallene er for en gennemsnitlig ugedag – fem
hverdage og to weekenddage.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

En forælder har i dag fire timer mere tid til sig
selv og sine børn om ugen end for 20 år siden. En
ikke-forælder har også fået mere fritid, nemlig
knap to timer ekstra om ugen.

hvor man hverken arbejder, laver husarbejde eller giver sine børn primær omsorg, afhænger den ikke overraskende af,
hvor mange børn man har, og hvor gamle
de er. Har man fx tre børn, hvoraf den
yngste er under tre år, så reduceres tiden
til sig selv med 17 timer om ugen. Den
daglige tid, som forældre har til sig selv,
bliver altså reduceret med 2,5 time.
Det viser sig også, at forældres daglige fritid reduceres mere, jo mindre barnet
er, men at der er stordriftsfordele ved at
have flere børn. Der bruges ikke dobbelt
så megen tid på to børn som på ét barn.

Specialisering
Når man får børn, sker der en tidsmæssig
specialisering mellem kvinder og mænd.
Mødre bruger – ikke overraskende – mere
tid på husarbejde end andre kvinder.
Fædre bruger derimod mere tid på arbejdet, både i forhold til andre mænd og i
forhold til kvinder. Der sker altså en specialisering, når et par får børn: Hendes
arbejdstid i hjemmet stiger, hans arbejdstid på jobbet stiger. Sammen med børneomsorgen betyder det, at begge parter har
fået mindre tid til sig selv sammenlignet
med før, de fik børn.
Forklaringen på, at han øger, mens
hun sænker arbejdstiden på arbejdet, er
sandsynligvis den simple, at han har en
højere løn, end hun har. Derfor kan han
ved en forøgelse af arbejdstiden kompensere for hendes nedsatte arbejdstid.
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Forældre giver ikke lige meget børneomsorg
– men forskellene er mindre end i andre lande
Selvom danske familier ligner hinanden
mere end familier i andre lande, er der
alligevel forskel i tiden, danske forældre
bruger på deres børn.
I den ene ende af skalaen giver 10
procent af alle familier knap 6 timers
ugentlig omsorg til deres børn, når deres
yngste er under tre år. I den anden ende
af skalaen er der 10 procent af alle familier, der yder mere end 30 timers omsorg
på en uge.
For familier, hvor yngste barn er over
to år, tegner der sig samme mønster.
Nogle bruger lidt tid – andre meget.
Generelt falder forældrenes tidsforbrug, når børnene bliver ældre. Når det
yngste barn er mellem 3 og 5 år, bruger 10 procent af familierne 3 timer om
ugen, mens de familier, der bruger mest
tid, giver knap 18 timers primær omsorg. Når barnet er mellem 6-11 og 12-17
år angiver 10 procent af familierne, at de
ikke bruger tid på omsorg. Derimod yder
de mest omsorgsgivende familier hhv. 12
og 4 timer.
Vi taler kun om den såkaldte primære omsorgstid – den tid, hvor forældre
direkte foretager sig noget sammen med
børnene, som at pleje dem, spille bold eller læse lektier.

Tabel 3

Forældres primære børneomsorg
Timer:minutter på en uge

Bund
10 pct.

Top
10 pct.

Top 10 pct.
ift. bund
10 pct.

0-2-årige

5:45

30:30

5,3 gange
mere tid

3-5-årige

3:00

17:45

5,9 gange
mere tid

6-11-årige

0:00

12:00

-

12-17-årige

0:00

4:00

-

Note: 2008-tal. Fordelingerne er stort set uændrede, selvom der korrigeres for forskelle i antal børn eller kun ses på familier med et barn.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

De 10 procent af familierne, der yder mest børneomsorg, yder mere end fem gange så meget tid
som de 10 procent, der yder mindst.

Ginikoefficienten være én. Hvis, modsat,
alle bruger lige lang tid, så er koefficienten nul. En lav koefficient tæt på nul er
altså udtryk for en lige fordeling.
Og fordelingen er mere lige i Danmark, end den er i de øvrige lande. Det
gælder både for mødre og for fædre. Ginikoefficienten for mødre ligger på godt
0,4 i Danmark, mens den er næsten 0,5
i de øvrige lande. Ginikoefficienten for
fædre er 0,5 i Danmark, mens den er 0,6
eller mere i de øvrige lande.

Mindre forskelle i Danmark
Sammenligner man fx Danmark med
Canada, Storbritannien og USA, står det
klart, at tidsforbruget i danske børnefamilier er mere lige fordelt, end det er i
børnefamilier i de andre lande. Den omsorgstid, der bliver ydet, varierer ganske
enkelt mindre fra familie til familie end i
de øvrige lande.
Rockwool Fondens Forskningsenhed
har udregnet en såkaldt Ginikoefficient
for den tid, fædre og mødre har med deres børn. Ginikoefficienten viser, hvor
langt man er fra at have en hel jævn fordeling af et gode i et samfund. I dette tilfælde, hvor langt man er fra, at alle familier yder præcist lige meget omsorgstid
for deres børn. Hvis kun en familie i hele
landet brugte tid på at yde omsorg for
børn, mens alle andre brugte nul, så ville

Tabel 4

Ginikoefficienter for børneomsorgstid i
Danmark og udvalgte lande
Mødre

Fædre

Danmark

0,41

0,51

Canada

0,49

0,63

Storbritannien

0,48

0,61

USA

0,48

0,67

Note: Tal for Danmark vedrører 2001, for Canada 1998, for Storbritannien 2000-2001 og for USA 2003.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

I Danmark er der – familierne imellem – mindre
spredning i den omsorgstid, som børnene oplever.
Både danske mødre og danske fædre er mere ens, end
hvad man ser i de øvrige lande.
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Mødres forspring i omsorgstid snævres ind

Hvor moren i 2001
brugte langt over dobbelt så meget tid som
faren, så var forskellen i 2008 indsnævret
til, at hun brugte godt
50 procent mere tid
end ham.

Mødre bruger, sammenlignet med fædre,
mere tid sammen med deres børn, uanset
om der er tale om babyer, småbørn eller
teenagere. Men forskellen mellem moren
og faren er i dag langt mindre, end den
har været tidligere.
Det viser et studie af den tid, som forældre bruger sammen med deres børn. En
lang række forældre – knap 2.000 i 2001
og hele 3.500 i 2008 – har i et skema opgjort, hvad de bruger tiden på i løbet af et
døgn. Målingerne viser bl.a., hvor meget
tid forældrene bruger på deres børn, og
hvor meget de er sammen med dem.
Som det fremgår af tabel 5, så brugte en typisk mor med et 0-2-årigt barn i
2001 mere tid på sine børn end den typiske far: Hun brugte 3 timer og 25 minutter dagligt på børn, mod hans 1 time
og 32 minutter. Hun brugte altså 123 procent. mere tid end ham, når der var et 02-årigt barn i familien, idet vi her kun ser
på forældre, som var aktive den dag, målingen fandt sted.
Afstanden mellem den tid, moren og
faren bruger på børnene, er i 2008 indsnævret betydeligt: Hvor moren i 2001
brugte langt over dobbelt så meget tid
som faren, så var forskellen i 2008 reduceret til, at hun brugte godt 50 procent
mere tid end ham.
Samme udvikling ses for forældre til
ældre børn. Mens mødre i forhold til fædre i 2001 brugte 69 procent ekstra tid i
Tabel 5

Fædres og mødres tid anvendt på deres børn i 2001 og 2008
2001

2008

Timer:
minutter
for en gennemsnitlig
dag

Fædre

Mødre

Mødres
ekstra tid
i pct.

Fædre

Mødre

Mødres
ekstra tid
i pct.

0-2-årige

01:32

03:25

123

02:01

03:08

55

3-5-årige

01:11

02:00

69

01:34

01:58

26

6-11-årige

00:52

01:17

48

00:57

01:19

39

12-17-årige

00:30

00:41

37

…

00:45

…

Note: Der indgår kun fædre og mødre, der har oplyst at have givet børneomsorg på dagene for tidsmålingen.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.



familien, hvor yngste barn er 3-5 år, så
er forskellen i 2008 indsnævret til 26 procent ekstra tid til moren.
Også i forhold til de 6-11-årige er forskellen mellem fædre og mødre indsnævret: Hvor moren i 2001 brugte 48 procent
mere tid end faren, er der i 2008 en forskel på 39 procent. Moren bruger 1 time
og 19 minutter, mens faren bruger 57 minutter på sine børn.

Børn får mere og mere omsorg
Det viser sig, at tiden som forældre bruger på deres børn, er steget markant i løbet af de seneste 20 år.
I 1987 brugte forældre til 0-2-årige
børn ca. halvanden time om dagen på
børneomsorg – men i både 2001 og 2008
var tiden udvidet med en time pr. forældre til godt 2,5 time. Vi tager her både
forældre, som på dagene i tidsmålingen
brugte tid på deres børn, og forældre, der
ikke gjorde.
At netop de mindste børn i dag har
mere tid sammen med forældrene i forhold til tidligere, kan bl.a. hænge sammen med ændringer af reglerne om barselsorlov. Det kan have forøget især mødrenes tid uden for arbejdsmarkedet og
dermed muligheden for at give omsorg.
Mere overraskende er det nok, at den
forøgede tid sammen med mor og far også
gælder ældre børn. I samme periode er
”institutionaliseringen” af børn nemlig
blevet udvidet markant. Tilbage i 1987
blev syv ud af ti 3-5-årige passet i børnehave, dagpleje eller lignende. I 2008 var
der tale om ni ud af ti.
Udviklingen har været endnu mere
markant for de lidt ældre, de 6-11-årige.
I 1987 gik to ud af ti i en fritidsordning
– tyve år senere var det syv ud af ti. Samtidig er andelen af mødre med heltidsjob
steget fra 41 til 55 procent
Alt i alt er der altså mange grunde til
at tro, at forældres tid sammen med børnene skulle være blevet mindre. Men sådan er det ikke gået. Tværtimod. Forældre
bruger mere og mere tid sammen med deres børn.
I tabel 6 er angivet det samlede gennemsnit af tidsanvendelsen på børn for
de dage, hvor forældrene har oplyst at
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have givet omsorg overfor deres børn og
unge. Forældrene er her set under ét, og
der er tale om alle 0-17-årige børn. Som
det fremgår, brugte forældre i 1987 på en
hverdag 1 time og 18 minutter på børnene, mens de i 2008 brugte 1 time og 49
minutter. Stort set samme stigning i tidsforbruget ses i weekenderne.
For både hverdage og weekenddage
gælder det, at tiden sammen med børnene var knap 40 procent højere i 2008 i
forhold til 1987.

Tabel 6

Forældres gennemsnitlige tid anvendt på deres
børn
Timer:minutter
for en gennemsnitlig dag for
0-17-årige

1987

2001

2008

Hverdag

1:18

1:36

1:49

Weekenddag

1:13

1:19

1:38

Note: Der indgår kun fædre og mødre, der har oplyst at have givet børneomsorg på dagene for tidsmålingen.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Mødre tager sig også mest af den udviklende omsorg
Man kan dele børneomsorgen op i to typer, nemlig udviklings- og ikke-udviklingsomsorg, hvor førstnævnte er at læse, at dyrke sport, at foretage sig noget kulturelt eller at spille et spil sammen, og sidstnævnte er at bade, at spise, at følge til
og fra skole, institution og fritidsaktiviteter. Det viser sig, at mødrene overgår
fædrene i begge typer omsorg. 72 pct. af den tid, mødre bruger på deres børn,
går til ikke-udviklingsomsorg, mens den tilsvarende andel for mænd er 65 pct.
Det samme billede viser sig for amerikanske forældre. Også her giver mødre forholdsvis mere ikke-udviklingsomsorg end fædre. Det ændrer dog ikke på, at både
ikke-udviklingsomsorg og udviklingsomsorg mest gives af mødre, både i Danmark og i USA.

Projektets publiceringer
Sammen med projektets hovedpublikation Forældres brug af tid og penge på deres
børn af seniorforsker Jens Bonke, og udsendt samtidig med dette nyhedsbrev på
Syddansk Universitetsforlag, publiceres tre notater:
Jens Bonke, Thomas Crossley and Lori Curtis. 2009. How much does good data
matter? The case of resources available to children. Syddansk Universitetsforlag.
Jens Bonke and Gøsta Esping-Andersen. 2009. Family investments in children:
What drives the social gap in parenting? Syddansk Universitetsforlag.
Jens Bonke and Peter Fallesen. 2009. The impact of incentives and interview methods on response quantity and quality in diary- and booklet-based surveys. Syddansk Universitetsforlag.
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Uddannelse betyder mere børneomsorg
Forældres uddannelsesniveau har stor betydning for, hvor meget tid, der bruges på
børnene i en familie.
Jo længere skolegang en mor eller far
har bag sig, jo mere tid oplyser de at anvende på børneomsorg. Og der er tale om
store forskelle.
I løbet af en uge vil en mor med 9.
klasse eller en ikke-faglært kort uddannelse bruge knap 9,5 time på børneomsorg. Anderledes forholder det sig for
mødre, der har en lang videregående uddannelse. Hun bruger ikke 9,5, men derimod knap 15 timer hver uge på omsorg
for sine børn. Altså mere end 50 procent
så meget tid.
For begge gælder, at der er tale om tid
brugt på såkaldt primær omsorg. Det vil
sige tid, hvor børn og forælder har haft
gang i aktiviteter, der fokuserede på børnenes behov – at give mad, bade, læse
lektier osv. – og ønsker.
Samme mønster ses for fædre. Fædre med lidt uddannelse bruger ugentligt
knap 5 timer på børneomsorg, mens fædre med en lang videregående uddannelse
bruger 8,5 time om ugen. Den højtuddannede far bruger på den måde ca. 80 procent så lang tid på børneomsorg.

Flere mulige forklaringer
Det kan umiddelbart virke overraskende,
at højtuddannede forældre bruger mere
tid på børn end andre. Ud fra en økonoTabel 7

Mødres og fædres tid brugt på primær børneomsorg. 2001
Timer:minutter pr. uge

Mødre

Fædre

Ikke-faglært, kort
uddannelse

09:21

04:43

Faglært uddannelse

11:52

05:33

Kort videregående
uddannelse

13:49

06:02

Mellemlang videregående
uddannelse

11:55

07:08

Lang videregående
uddannelse

14:53

08:38

Note: Eksklusive mødre og fædre med under 9 års skoleuddannelse og ingen
erhvervsuddannelse, dvs. forældre med mindre end den lovbestemte minimums skolegang. Der er tale om en meget heterogen gruppe. Der er taget hensyn til aldersforskelle
mellem uddannelsesgrupperne.
Kilde: Rockwoool Fondens Forskningsenhed.



misk betragtning vil man forvente, at det
forholdt sig modsat: Med en høj uddannelse følger ofte også en høj løn – derfor
er der god økonomi i at bruge mange timer på arbejde og færre i hjemmet. Det
er simpelthen dyrt at skifte arbejdstid ud
med børnetid.
Men flere undersøgelser har vist, at
denne sammenhæng ikke gælder for børneomsorg. Hvis de mere uddannede skærer ned på hjemmetiden, så er det nærmere husholdningsarbejdet, det går ud over.
Man laver simpelthen mindre af den slags
eller betaler sig fra det.
Den positive sammenhæng mellem forældres uddannelse og den tid, de bruger
på deres børn, kan hænge sammen med,
at længere uddannede forældre mener, at
de er særlig gode til at give omsorg, eller i
hvert fald bedre end andre, når det gælder
deres egne børn.
Der er så meget, der skal nås, når man
har børn. Man skal vide meget, fx om
sundhed og ernæring. Og man skal bruge tid og energi på at kommunikere med
omverdenen, fx institutioner og skole. Har
man en uddannelse, er det nemmere at finde ud af, men det tager tid. Og den bruger
man gerne, når det handler om ens børn.
En anden mulig forklaring vedrører
kultur i familierne. Måske prioriterer de
højtuddannede simpelthen samværet med
børnene højere end de, der har en kort uddannelse. Eller måske er det bare nemmere at give børnene opmærksomhed, når
man kommer mindre træt hjem fra arbejde, når man har kvadratmeter nok i hjemmet etc.
Man kan heller ikke afvise, at et mere
traditionelt syn på kønsroller og børneomsorg er en del af forklaringen på, at
mænd med kort uddannelse bruger mindre tid på børnene end andre.
Endelig kan der også i selve målingen
af omsorgen ligge en forklaring. Mere uddannede forældre rapporterer måske mere
omsorg overfor deres børn end mindre uddannede forældre.

Forskelle mellem mor og far
Ikke overraskende betyder det en del for
en familie, om mor og far har samme
uddannelsesniveau, eller om de måske
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tværtimod, rent uddannelsesmæssigt ligger langt fra hinanden.
Hvis de har samme – eller stort set
samme – uddannelsesniveau, så bruges
der relativt mere tid på børnene og faren
bidrager mere til børneomsorgen. Samlet
set bruger de 21 til 22 timer om ugen på
primær og sekundær omsorg og faren står
for halvdelen af den omsorg.
Hvis der derimod er stor forskel på forældrenes uddannelsesniveau – mere end
6 år – så er situationen i familien en anden. Børnene får knap 18 timers omsorg,
og moren står for hovedparten – hendes
andel af omsorgen udgør 62 procent.
Det viser sig også, at hvis mor og far
har lige megen uddannelse, er de mere
sammen om børneomsorgen – de giver

den samtidig – end hvis uddannelsesforskellen er større.

Samme mønster i flere andre vestlige
I forskningsenhedens nye bog Forældres
brug af tid og penge på deres børn vises
det, at uddannelsens betydning for omfanget af børneomsorg genfindes i andre
vestlige lande.
Amerikanske mænd med en videregående uddannelse bruger fx godt 9 timer
mod knap 6 timer for dem, der ikke har
en videregående uddannelse. Tilsvarende
gælder det for amerikanske kvinder, at de
længere uddannede bruger næsten 14 timer mod knap 12 timer for kortere udannede.

Primær og sekundær børneomsorg
Laver far lektier med, spiller bold med eller læser godnathistorie for Mathilde, så
får hun primær børneomsorg. Formålet med aktiviteten er nemlig at gøre noget
for eller med Mathilde.
Hvis mor står i køkkenet og laver mad, og samtidig hjælper Mathilde med lektier, så modtager hun sekundær børneomsorg. Den primære aktivitet handler om
noget andet, nemlig madlavning.
Inddelingen i primære og sekundære aktiviteter er foretaget af forældrene selv
i forbindelse med kortlægningen af aktiviteterne på udvalgte dage.

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst
I 2004 og 2007 blev 10 østeuropæiske lande medlemmer
er
re
af EU. Med medlemskabet fulgte en mulighed for friere
arbejdskraftvandringer fra øst mod vest, og med det
a
samme brød en debat ud i medierne: Betyder de ekstra
hænder og hoveder, at danskernes job bliver snuppet
og vores løn dumpet?
Bogen analyserer de faktiske konsekvenser på arbejdsmarkedet af de nye arbejdskraftvandringer
fra Østeuropa til Danmark. Typer af spørgsmål er: Hvor
or mange er
egentlig kommet, og følger vandringerne konjunkturerne? Hvordan
påvirker indvandringen danskernes løn og beskæftigelse? Og kan
der noteres en påvirkning af de generelle økonomiske konjunkturer i
Danmark?
Gyldendal 2009. 160 sider. 169 kr. ISBN 978-87-02-07933-3.
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Danske fædre i europæisk elite
Danske mænd bruger, ligesom svenske og
norske, langt mere tid på rollen som far i
forhold til, hvad fædre fra andre europæiske lande gør.
Når yngste barn er under syv år, så
bruger danske fædre godt ni timer om
ugen på deres børn. Det er en halv time
mere end en polsk far, to en halv time
mere end en tysk far, tre timer mere end
en belgisk far og knap fire timer mere end
en fransk far.
Kun i de andre skandinaviske lande –
Norge og Sverige – bruger mænd mere tid
med deres under 7-årige børn end i Danmark. I Sverige bruger fædrene en halv
time mere om ugen, mens norske fædre
bruger godt halvanden time ekstra på
børnene, hver uge.
Også når det gælder de lidt større børn
og unge – de 7-17-årige – er danske mænd
i den europæiske superliga. I lighed med
svenske fædre bruger danskere over tre
timer om ugen på de store børn. Det er en
hel del mere end i en række andre lande –
Finland, Belgien, Frankrig, Polen og Spanien – hvor fædre bruger mindre end to

timer på børnene. I Frankrig bruger fædrene endnu mindre tid: 1 time og 17 minutter bruger de på omsorg for deres store børn. I alle lande gælder tallene fædre
i parfamilier.

Danske mødre
Også danske mødre bruger meget tid
sammen med børnene, sammenlignet
med mødre i andre europæiske lande.
For danske mødre er billedet dog
lidt anderledes, end det er for fædrene.
Danske mødre bruger nemlig – i lighed
med andre nordiske mødre – ikke meget længere tid på de små børn i forhold
til andre europæiske mødre. Børn under
7 år er sammen med deres mødre i godt
18,5 time om ugen. Det er mindre end
den tid, spanske, italienske, polske, engelske og finske mødre bruger med børnene.
Anderledes ser det ud i forhold til
de lidt ældre børn. De 7-17-årige danske børn er meget sammen med deres
mødre, sammenlignet med børn i andre
europæiske lande.
Figur 2

Tid fædre i andre lande bruger på deres 7-17-årige børn og unge i forhold til danske fædre
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Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Danske fædre er kun overgået af svenske, når det gælder tiden brugt på de 7-17-årige. Både danske og
svenske mænd bruger mere end dobbelt så meget tid med børnene som franske mænd.
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Ligestilling

Tabel 8

De nordiske lande skiller sig således ud
på flere planer. En nærliggende forklaring
er, at ligestillingstanken har slået mere
rod i nordiske mænd og kvinder end i
sydeuropæiske. Det tyder tallene på.
Tabel 8 kan betragtes som en slags ligestillingsbarometer. Den viser, land for
land, hvor tæt mødre og fædre ligger på
hinanden i forhold til, hvor meget tid de
bruger på de 7-17-årige børn og unge. Jo
mindre tallet er, jo mere ligner morens
og farens tidsforbrug hinanden. Fx bruger en dansk mor 80 procent ekstra tid på
børnene, i forhold til den tid faren bruger
– hver gang faren bruger en time, bruger
moren omkring en time og tre kvarter.
Målt på denne måde kan man konkludere, at de nordiske lande er nået længst
i ligestilling. I den modsatte ende, lande
med mindst ligestilling, finder vi Frankrig: Hver gang en far har brugt en time
på børnene, har moren brugt to en halv
gang mere tid.

Institutioner og regler
En anden forklaring på forskellen mellem
nord og syd i Europa er, at der er stor forskel på, hvilke institutioner og regler, der
er i forskellige lande.
I Sverige og Norge er der øremærket
barsel til mænd, hvilket øger mændenes

Mødres ekstra tidsforbrug på børn og unge i
alderen 7-17 år, i forhold til fædre (i pct.)
Sverige

60

Finland

70

Norge

70

Danmark

80

Belgien

90

England

130

Italien

140

Tyskland

140

Polen

150

Spanien

170

Frankrig

240

Svenske mødre bruger 60 procent ekstra
tid sammen med deres
børn i forhold til svenske fædre. Ligestillingen er altså en hel del
større i Sverige end i
Frankrig, hvor mødre bruger 240 procent
ekstra tid på børn i
forhold til fædrene.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
Note: Tallene refererer til ét af årene 1998-2003/04.

samkvem med de mindste børn. Til gengæld er den udbredte brug af daginstitutioner for børn under skolealderen i de
nordiske lande en faktor, der reducerer –
især kvinders – samvær med børnene.
For de større børns vedkommende er
der næppe tvivl om, at de heldagsskoler
– som eksisterer i mange ikke-nordiske
lande – betyder mindre samvær mellem
forældre og børn.
Figur 3

Tid andre mødre bruger på deres børn i forhold til danske mødre
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Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Når børnene er små,
ligger de nordiske mødre omkring det europæiske gennemsnit, hvad
angår tidsforbrug. Når
det gælder de større
børn, ligger de helt i
top.
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Danske børn koster forældre det halve af
amerikanske børn
Mange danske forældre vil utvivlsomt
nikke genkendende til, at det er dyrt at
have børn. Men hvis de sammenligner
sig med familier fra USA, er billedet et
ganske andet: Det koster nemlig ikke ret
meget at have børn i Danmark i forhold
til, hvad amerikanske forældre må punge
ud med. Faktisk koster danske børn kun
det halve af amerikanske ditto.
I Danmark beløber udgifterne til to
børn i en mellemindkomst-familie sig til
omkring 40.000 kr. om året i gennemsnit.
I USA er udgifterne til børn i en tilsvarende familie dobbelt så store – nemlig
omkring 80.000 kr. om året. De to beløb
beskriver det antal kroner, en familie må
have op af lommen, hvert år, for at dække de direkte udgifter der er ved at have
børn.

Finansieret via skatten
I forhold til én udgift er forskellen særligt
stor, nemlig sundhedsudgiften. I Danmark
Figur 4

Forældres udgifter til børn i Danmark og USA, 2002. Par med to børn,
hvoraf yngste barn er i alderen 6-11 år
100.kr
1.000 kr. pr. år
90
80
70

er de årlige udgifter på godt 550 kr. I USA
er de mere end tyve gange større – næsten
13.000 kr. årligt.
At udgiften til at holde et amerikansk
barn sund og rask er tyve gange større
end et dansk barn, er ikke et udtryk for,
at amerikanske børn er tyve gange så syge
som danske børn. Hovedforklaringen på
forskellen er derimod, at sundhedsvæsenet i høj grad er skattefinansieret i Danmark, mens der er stor egenbetaling i
USA. De danske forældre betaler, ligesom
alle andre danskere, over skatten. De skal
derfor så at sige ikke selv betale, fordi de
har børn, der ind imellem bliver syge.
Der er også markant forskel på udgifterne til fødevarer og fritidsaktiviteter.
Den amerikanske familie bruger næsten
dobbelt så mange penge på fødevarer som
den danske. Det kan hænge sammen med,
at man i USA har større tradition for at gå
ud at spise og for at købe take-away mad.
De amerikanske familier bruger også
mere end dobbelt så mange penge som
danske på fritidsaktiviteter til børnene.
En del af forklaringen skal sandsynligvis
findes i det faktum, at mange fritidsaktiviteter i Danmark støttes af det offentlige.
Dermed er en del af udgiften betalt over
skatten, hvorfor forældrene ikke har nogen her og nu udgifter, når børnene går til
fritidsaktiviteter.

Børnepasning koster det samme

60
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Sundhed

USA
Tøj

Fritid

Børnepasning, skolegang og andre serviceydelser

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Selv om der på nogle områder er store
forskelle, er der også områder, hvor udgifterne er på nogenlunde samme niveau.
Det gælder for eksempel udgifter til tøj og
fodtøj, der udgør omkring 8.000 kr. årligt
i både Danmark og USA.
Også når det gælder udgifterne til børnepasning, skolegang og andre serviceydelser
er der begrænsede forskelle på de gennemsnitlige udgifter. I Danmark er udgifterne på
knap 12.000 kr., mens de i USA er på godt
15.000 kr., når vi altså her ser på familier
med yngste barn i 6-11 års alderen.

Danske familiers samlede udgifter til børn svarer til det, en tilsvarende amerikansk familie bruger på mad og sundhed til børnene. Når den amerikanske
familie derudover har betalt for at få børnene passet og for tøj og fritidsaktiviteter, er udgifterne vokset til det dobbelte af de danske.
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Enebørn: Piger får tid
– drenge får ting
Forældre til enebørn opfører sig forskelligt, alt efter om barnet er en pige eller en
dreng. Piger får mere omsorg – mere tid
– end drenge. Drengene får til gengæld
flere ting.
Som det fremgår af tabel 9, har pigerne mere tid med deres forældre, end drenge har. På en uge får pigerne omtrent tre
timers omsorg mere end drengene – nemlig knap 14 timer, hvor drenge får knap
11 timer.
Det er ikke faren, der – med hensyn
til tid – gør den store forskel på, om barnet er en pige eller dreng. Han bruger
under alle omstændigheder mellem tre
og tre en halv time på barnet. Til gengæld er det tilsyneladende ikke ligegyldigt for moren, om hun skal bruge sin tid
i et drenge- eller pigeunivers. Er enebarnet en pige, lægger hun beslag på næsten
tre timer ekstra af morens tid i forhold til,
hvis det havde været en dreng.
Hvis der er to børn af samme køn i
familien, er der ikke længere nogen for-

skel på, om de er drenge eller piger – de
får lige megen omsorg fra både faderen
og moderen. For moderen er det omkring
11,5 time og for faderen omkring 5 timer
om ugen, der bruges på deres to børn.

Tabel 9

Tabel10

Forældres omsorgstid med deres enebørn,
2001

Drenge får flere ting
Mens drenge, der er enebørn, altså må
tage til takke med mindre omsorg fra moren end piger, så kan de glæde sig over, at
pengene sidder løsere, når de er drenge.
De får mere legetøj og fritidsudstyr
end piger. Drenge får legetøj og udstyr
for 5.700 kr. årligt, mens pigerne får for
3.300 kr. om året. Forskellen er så stor,
at den er statistisk sikker. Når det gælder
tøj, transport og serviceydelser, fx frisør,
er udgifterne til piger og drenge stort set
ens. Forskellene er så små, at de er statistisk usikre.

Forældres årlige udgifter til drenge og piger,
1999-2004

Timer:minutter
pr. uge

Drenge

Piger

Fader

3:18

3:33

4.800

4.500

17.400

15.400

Kr.

Drenge

Piger

Tøj

6.900

7.600

Legetøj, fritidsudstyr m.v. 5.700

3.300

Moder

7:34

10:20

Transport, sundhed og
anden service

I alt

10:52

13:53

I alt

Note: Parfamilier med et barn.
Kilde: Bonke og Esping-Andersen, 2009. Family Investments in Children:
What Drives the Social Gap in Parenting? Rockwool Study Paper.

Note: Par med et barn, 2002-priser, service er eksklusive daginstitutioner.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Mødre bruger mere tid på deres barn end fædre,
uanset om deres enebarn er en dreng eller pige.
Men hvis der er tale om et drengebarn, så bruger
moderen imidlertid mindre tid, end hvis det er
en pige.

Blandt enebørn får drenge mere legetøj og fritidsudstyr end piger. Når det gælder tøj, transport
og serviceydelser er udgiftsniveauet næsten det
samme. Samlet er udgifterne størst, hvis man har
en dreng.
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Tiden brugt på børn er den største omkostning
Den største omkostning ved at have børn
sig selv. De penge, der altså går direkte ud
er tid. Tid, man som voksen bruger samaf de voksnes lommer, udgør en lille fjermen med sine børn, og som man – såfremt
dedel af den samlede omkostning. Alt efman ikke havde børn – ville have kunnet
ter børnenes alder er der tale om mellem
bruge på at arbejde og tjene penge.
2.600 og 3.400 kr. om måneden.
Det viser beregninDen tredje og sidste
Omkostningerne ved at have
ger af de samlede omomkostning ved at have
to børn udgør ca. 14.000 kr.
kostninger ved at have
børn drejer sig om husbørn. Opgørelsen tager
holdning. At lave mad,
pr. måned, så længe det yngudgangspunkt i metovaske tøj og gøre rent
ste barn er fem år eller yngre.
den opportunity cost.
kan betragtes som en
Når det yngste barn er 6-11
Man ser på, hvad den
produktion.
Omkostår, falder omkostningen til
voksne ellers kunne
ningen består i, at den
ca. 12.000 kr. pr. måned. Lidt
have lavet i den tabte
voksne står for arbejover halvdelen af omkostninfritid – nemlig arbejdet, men også at børnedet – og regner om til
ne nyder godt af resulgen består af værdien af den
kroner og ører, hvilken
tatet. Voksne i børnefatid, som kunne være brugt på
indtjening den voksne
milier producerer mere
arbejdsmarkedet.
er gået glip af ved i stehusarbejde end andre
det at drage omsorg for børnene.
– der bliver simpelt hen vasket mere og
Beregnet på denne måde viser det sig,
lavet mere mad – men en del af værdiat den tabte indtjening udgør godt halvdeen afgives til børnene. Husarbejdet udgør
len af de samlede omkostninger ved børn.
omkring en fjerdedel af de samlede omNemlig mellem 6.400 og 7.400 kr. om måkostninger, nemlig mellem knap 2.800 og
neden, alt efter hvor gamle børnene er.
3.700 kr. om måneden.
Ud over tabet af tid er der også andre
Omkostninger på 12-14.000 kr. pr. måomkostninger. Der er de direkte udgifter –
ned er betydelige. Til sammenligning udtil daginstitutioner, cykler, kondisko, mad
gør forbrugsmulighederne i et parforhold,
og alt det andet. Penge, brugt på disse
hvor der ikke er børn, omtrent 32.000 kr.
ting, er penge, som de voksne – hvis ikke
pr. måned.
de havde børn – ville kunne have brugt på

Tabel 11

Omkostninger ved at have to børn, kr. pr. måned
Yngste barns alder
0-2 år

3-5 år

6-11 år

Forbrugt tid, der alternativt kunne være brugt på
arbejde

7.200

7.400

6.400

Mindre forbrug

2.800

3.400

2.600

Udført husarbejde man ikke
får personligt udbytte af

3.700

3.400

2.800

I alt

13.700

14.200

11.800

Note: Parfamilier, 2001-omkostninger inflateret til 2008-priser.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Travle forældre bruger mindre tid med
børnene, men flere penge
Det kommer næppe som en overraskelse
for ret mange. Forældre med lang arbejdstid bruger mindre tid på deres børn end
forældre med en kort arbejdsdag, og det
samme gør sig gældende for personer med
høj indkomst. Desto højere indkomsten er,
desto mindre tid bliver brugt på børnene.
Det overraskende er, at forskellene i
den tid og de penge, forældre bruger på
deres børn, er så store, som de er.
Det viser sig således, at den travleste
fjerdedel af børnefamilierne bruger under
10 timer pr. uge, mens den fjerdedel, der
arbejder mindst, bruger næsten 16 timer.
Tilsvarende bruger den rigeste fjerdedel mindre end 9 timer, mens den fattigste
fjerdedel bruger knap 16 timer. Det svarer
til, at den fattigste fjerdedel bruger over
60 procent mere tid på omsorg end i de
travleste familier. Og tilsvarende, at i den
fjerdedel af familierne, hvor der arbejdes
mindst, bliver der brugt over 60 procent
mere tid på omsorg end i de travleste familier.
Det viser sig også, at den fattigste fjerdedel af børnefamilierne bruger under
17.000 kr. om året på fødevarer og andre
udgifter på deres børn. Den rigeste fjerdedel bruger næsten 35.000 kr. om året
– altså mere end det dobbelte. Tilsvarende
viser undersøgelsen, at den fjerdedel, der
arbejder mindst, bruger knap 21.000 kr.
om året, mens den fjerdedel, der arbejder
mest, bruger knap 28.000 kr. om året.
Årsagen til, at indkomst og arbejdstid
på den måde har samme effekt, skal – til
dels – findes i det faktum, at lang arbejdstid og høj indkomst følges ad. De, der arbejder meget, får en høj indkomst.
Det forklarer, at indkomst og arbejdstid også har samme effekt på, hvor megen
tid forældre bruger på deres børn. Desto
højere indkomsten er, og desto længere
arbejdstiden er, desto mindre tid bruger
forældrene på deres børn.

Figur 5

Forældres ugentlige tid brugt på børn, afhængigt af arbejdstid og
indkomst, 2001/2002
Timer : minutter
18:00
16:00
14:00
Indk om s t

12:00
10:00

A rbejds tid

08:00
06:00
04:00
02:00
00:00
1. kv artil
2. kv artil
Note: Par.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

3. kv artil

4. kv artil

Den travleste fjerdedel af børnefamilierne bruger under 10 timer pr. uge,
mens den fjerdedel, der arbejder mindst, bruger næsten 16 timer. Tilsvarende bruger den rigeste fjerdedel mindre end 9 timer, mens den fattigste fjerdedel bruger knap 16 timer.
Figur 6

Forældres årlige udgifter på fødevarer og udvalgte goder på deres børn,
afhængigt af arbejdstid og indkomst, 2001/2002
kr.
40.000
Indk om s t

35.000
30.000

A rbejds tid
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1. k vartil

2. k vartil

3. k vartil

4. k vartil

Note: Par.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Den fattigste fjerdedel af børnefamilierne bruger under 17.000 kr. om året
på fødevarer og andre udgifter. Den rigeste fjerdedel bruger næsten 35.000
kr. om året – mere end det dobbelte. På samme måde viser det sig, at den
fjerdedel, der arbejder mindst, bruger knap 21.000 kr. om året, mens den
fjerdedel, der arbejder mest, bruger knap 28.000 kr. om året.
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