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Gevinster af mere personale i dagtilbud 

Ud over den direkte effekt af at forbedre vilkår for børn i de tidlige år, hvor de gen-

nemgår den vigtigste udvikling, så kan mere pædagogisk personale i dagtilbud også 

føre til, at deres forældre vil være mere produktive, have færre sygedage og arbejde 

flere timer om ugen. 

De Økonomiske Råds Sekretariat finder ligeledes, at bedre kvalitet i dagtilbuddene 

fører til, at flere forældre er i job samt har længere ugentlig arbejdstid (Kjeldsen 2018). 

For lidt personale i dagtilbud påvirker forældres arbejdsliv 

Samlet set har 19 pct. af lønmodtagere oplevet negative konse-

kvenser for deres arbejdsliv som følge af for lidt personale i deres 

børns dagtilbud. Det viser sig ved, at lønmodtagerne har svaret, at 

de enten har oplevet koncentrationsbesvær, at gå ned i arbejdstid 

eller melde sig syg/barn syg som følge af for lidt personale i deres 

børns dagtilbud. For forældre med skæve arbejdstider gælder det 

tilsvarende for hver fjerde (26 pct.), og for deltidsansatte er andelen 

31 pct. jf. figur 1. 

Herunder har 1 ud af 8 (12 pct.) af dem med skæve arbejdstider 

valgt at gå ned i ugentlig arbejdstid som følge af for lidt personale 

i deres børns dagtilbud. Det samme gælder for 8 pct. af alle løn-

modtagere og for 18 pct. af deltidsansatte, hvor det enten årsag til, 

at de er gået på deltid eller at gået yderligere ned i tid, jf. figur 1. 

19 pct. af dem med skæve arbejdstider har meldt sig syge eller ta-

get barnets sygedag på grund af for lidt personale i børns dagtil-

bud. Det svarer til næsten hver femte. For deltidsansatte gælder 

det tilsvarende for 23 pct., og for alle lønmodtagere er andelen 13 

pct. jf. figur 1.  

15 pct. af forældre med skæve arbejdstider har oplevet koncentra-

tionsbesvær på arbejdet, som følge af for lidt personale i dagtilbud, 

mens det samme gælder for 20 pct. af deltidsansatte. Blandt alle 

lønmodtagere angiver 12 pct., at de har oplevet koncentrationsbe-

svær som følge af for lidt personale i dagtilbud, jf. figur 1. 

Tallene tyder således på, at for lidt personale i dagtilbud i flere til-

fælde kan medføre lavere produktivitet, flere sygemeldinger og la-

vere arbejdsudbud.  
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Figur 1. Konsekvenser af for lidt personale i dagtilbud 

 
Anm.:  Spørgsmålet er stillet til lønmodtagere og lyder: ”Har du på grund af for lidt perso-

nale i dine børns daginstitutioner/SFO…? Vælg ud for hver mulighed”. 58 svarede 
”Ved ikke” til én eller flere (svarende til 7 procent). Disse svar er udeladt i figuren, 
men indgår i beregningerne. 
* ”Én eller flere” er den andel, der har svaret ”ja” til ”Haft koncentrationsbesvær på 
arbejde”, ”Valgt at gå ned i ugentlig arbejdstid” og/eller ”Meldt dig syg/taget bar-
nets sygedag”. 

Kilde:  Epinion for LO, juli 2017. 
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Metode 

Boks 1. Befolkningsundersøgelse 

Ved hjælp af en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion har LO undersøgt selvrapporterede ef-

fekter af dagtilbuds åbningstider og kvalitet på mængde og kvalitet af forældres arbejdsudbud. Analy-

sebureauet Epinion har i perioden 17.-24. juli 2017 interviewet 1.237 forældre, der har børn mellem 0-13 

år i dagpleje, daginstitution, fritidshjem eller SFO. 

Spørgsmål vedrørende arbejdsliv er kun stillet til de 844 lønmodtagere i undersøgelsen. Heraf arbejder 

197 under 35 timer om ugen i gennemsnit (deltid), 637 arbejder mindst 35 timer om ugen i gennemsnit 

(fuldtid) og 10 har ikke oplyst arbejdstid. 368 lønmodtagere har haft skæve arbejdstider inden for den 

seneste måned, heraf er 195 mænd (53 pct.). 95 er både deltidsansatte og har skæve arbejdstider, hvilket 

er 48 pct. af de deltidsansatte og 26 pct. af dem med skæve arbejdstider. 

Epinion har inviteret et repræsentativt udsnit af befolkningen til at deltage i undersøgelsen, og data er 

indledningsvis vægtet i forhold til køn, alder, region og uddannelsesniveau for at korrigere for skæv-

heder i forhold til populationsdata. Epinion vurderer desuden, at undersøgelsens størrelse er tilstræk-

kelig for at være repræsentativ for den faktiske målgruppe, både i forhold til lønmodtagere og den 

samlede gruppe af forældre til børn mellem 0-13 år. 

D. 1. januar 2017 var der 967.000 forældre med hjemmeboende børn fra 0-13 år ifølge Danmarks Statistik, 

der kan være påvirket af åbningstiderne i deres børns dagtilbud.  

Resultaterne af en befolkningsundersøgelse skal fortolkes med forbehold. Selvrapporterede effekter er 

ikke nødvendigvis ensbetydende med faktiske effekter, men kan eksempelvis påvirkes af interviewer-

effekt, intentioner og/eller ønske om signalering som følge af moralske eller politiske holdninger. 
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