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Hjemmearbejde under corona koster
på arbejdstiden
Medarbejdere, der var hjemsendt og kunne
arbejde hjemmefra under corona-nedlukningen i foråret 2020, havde lavere arbejdstid end i
2017-18. Det viser et nyt tidsforbrugsstudie fra
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. For
hjemsendte og arbejdende medarbejdere, hvor
børnene også har været sendt hjem fra skole
eller institution, har arbejdstiden været 50 minutter kortere om dagen, viser studiet.

Studiet sammenligner arbejdstiden under nedlukningen i marts-april 2020 med arbejdstiden for samme
personer, der deltog i en tidsforbrugsundersøgelse, som
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed gennemførte
i 2017-18.
Undersøgelsens resultater viser, at arbejdstiden for
hjemsendte personer, der kunne arbejde hjemmefra,
var 40 minutter kortere om dagen under nedlukningen,
end tilfældet var i 2017-18.

Nedlukningen af Danmark og hjemsendelsen af medarbejdere fra job og børn fra skoler og daginstitutioner har
en negativ sammenhæng med den tid, folk har kunnet
arbejde. Det konkluderer et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Desuden viser studiet, at de personer, der passede børn
under nedlukningen, samtidig med at de arbejdede
hjemmefra, har arbejdet 50 minutter mindre, end de
gjorde i undersøgelsen fra 2017-18.

Figur 1: Registreret arbejdstid blandt personer i arbejde i tidsforbrugsundersøgelsen fra 2017-18 sammenholdt med tidsforbrugsundersøgelsen under corona-nedlukningen i 2020.
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Note: Beregningerne i figuren
er baseret på data fra Ladenburg og Christensen (2021).
Arbejdstid indkluderer nettoarbejdstid (uden frokost) og transporttid som en del af arbejdet.
* viser, at resulatet er signifikant på et 95 procents niveau,
efter der er kontrolleret for køn,
alder, uddannelse, indkomst,
civilstand, antal børn i husstanden, etnisk herkomst, og hvilken måned data er indsamlet i.
(N= X/Y) angiver antallet af
observationer i 2017-18, X, og
2020, Y.
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Hjemmearbejdende med børn hjemme
havde mindre overarbejde
Under nedlukningen af Danmark i foråret
2020 blev der arbejdet mindre over blandt de
danske arbejdstagere, der var hjemsendt, og
som samtidig har skullet passe børn. Det viser
et nyt tidsforbrugsstudie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Undersøgelsens resultater er baseret på en sammenligning af, hvem der arbejdede mere end 7½ time under
nedlukningen i marts-april 2020, og hvem der arbejdede mere end 7½ time i en tidsforbrugsundersøgelse,
som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed gennemførte i 2017-18.

Da Danmark blev nedlukket i foråret 2020, skete der
en markant nedgang i aktiviteten på mange arbejdspladser; folk blev sendt hjem, og nogle skulle passe deres
børn. Resultaterne fra et nyt studie fra ROCKWOOL
Fondens Forskningsenhed peger på, at overarbejdet
er mindre under nedlukningen i 2020. Især personer,
der har skullet passe børn hjemme, mens de arbejdede
hjemmefra i 2020, har oplevet en signifikant nedgang i
deres overarbejde.

I undersøgelsen har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed undersøgt, hvem der overarbejdede i
2017-18-undersøgelsen og i 2020-undersøgelsen. Blandt
personer, der var hjemsendt og kunne arbejde, er andelen, der overarbejdede i 2020, faldet med 8 procentpoint i forhold til 2017-18-undersøgelsen. Forskellen er
dog ikke signifikant. Blandt personer, der passede børn,
mens de arbejdede hjemme, eller var hjemsendt og
arbejdede, er andelen, der overarbejdede i 2020 faldet
med 18 procentpoint i forhold til 2017-18. Forskellen er
signifikant.

Figur 2: Andele, der arbejdede over i tidsforbrugsundersøgelsen fra 2017-18, sammenholdt med andele, der arbejdede over i tidsforbrugsundersøgelsen fra 2020.
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Note: Beregningerne i figuren er
baseret på data fra Ladenburg
og Christensen (2021). Arbejdstid indkluderer nettoarbejdstid
(uden frokost) og transporttid
som en del af arbejdet. * viser,
at resulatet er signifikant på et
95 procents niveau, efter der er
kontrolleret for køn, alder, uddannelse, indkomst, civilstand,
antal børn i husstanden, etnisk
herkomst, og hvilken måned
data er indsamlet i. (N= X/Y)
angiver antallet af observationer
i 2017-18, X, og 2020, Y.
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Data og metode bag analysen
I 2017-18-undersøgelsen indgår der arbejdstid for
en arbejdsdag på en hverdag. I 2020-undersøgelsen
indgår der arbejdstid for to arbejdsdage på to forskellige hverdage. Data inkluderer 544 personer, der har
arbejdet en dag i 2017-18-undersøgelsen, og som også
arbejdede en eller begge dage i 2020-undersøgelsen.

Forskerne har modtaget information om selvrapporteret tidsforbrug fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds tidsforbrugsundersøgelser gennemført i
2017-18 og under nedlukningen af Danmark i martsapril 2020.
Her angiver respondenterne, hvordan de har anvendt
tiden i løbet af et døgn, herunder deres arbejdstid.
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