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Ny forskning om det danske arbejdsmarked 
 

 

Af forskningschef Torben Tranæs, Rockwool Fondens 
Forskningsenhed 

 

Igennem næsten ti år faldt ledigheden i Danmark år for 
år, og selv om en betydelig del af ledighedsfaldet ikke 
skyldes stigende beskæftigelse, blev beskæftigelsessitua-
tionen mærkbart bedre i Danmark gennem 1990’ernes 
højkonjunktur. Så rammerne var taknemmelige, både for 
praktisk politik og for diskussion af reformer. Specielt de 
vanskelige diskussioner om de udfordringer af mere 
strukturel karakter, som det danske samfund står overfor, 
burde have haft relativt gode betingelser for at være ble-
vet vendt og drejet i en saglig atmosfære. 

Alligevel var det vanskeligt at få velfærdsproblemer de-
batteret bredt; specielt velfærdssamfundets finansierings-
problemer var vanskelige at få på den åbne dagsorden el-
ler realiteternes dagsorden, om man vil – selv om emnet 
fyldte mere og mere på fagfolkenes dagsorden.  

Det var, som om der manglede generel accept af, at pro-
blemerne var alvorlige. De reformer, som blev gennem-
ført, kom da også som lyn fra en klar himmel, uden en 

forudgående bred debat i offentligheden. Dette gjaldt 
både efterløns-, dagpenge- og skattereformerne. I dag er 
ledigheden så stigende, og det har bestemt ikke gjort den 
åbne debat om reformer lettere.  

Spørgsmålet er, om det er en systemfejl ved vores politi-
ske system, at man ikke kan diskutere reformer, før de er 
handlet af mellem et antal politiske partier, som kan 
mønstre et flertal. Eller om der blot er tale om en, ganske 
vist temmelig lang, læreproces for vor politiske kultur.  

Bidrag til samfundsdebatten 
I Rockwool Fondens Forskningsenhed vælger vi at tro på 
det sidste og vedbliver med at levere bidrag til den nød-
vendige debat om de udfordringer, som samfundet står 
overfor.  

I 1998 udgav Rockwool Fondens Forskningsenhed rap-
porten Arbejde, incitamenter og ledighed. Det var i øvrigt 
også året for den seneste efterlønsreform. I årene efter 
skete der relativt lidt på lovgivningsfronten. Problemerne 
blev blot langsomt større, og betingelserne for at løse 
dem sværere.  

Den grundlæggende udfordring forblev den samme: En 
gennemsnitsbetragtning tilsiger, at jeg forsørger en kvart 
pensionist, mens min søn – når han bliver i min alder – 
skal forsørge næsten en halv pensionist. Hvis indkomst-
fordelingen mellem beskæftigede og pensionister skal 
være nogenlunde den samme som i dag, så kommer min 
søn til at betale betragteligt mere i skat til denne forsør-
gelsesopgave, end jeg gør – hvis ikke han får hjælp til 
opgaven, dvs. hvis ikke arbejdsudbud og/eller beskæftig-
elsesfrekvens stiger.    

Siden 1960’erne er beskæftigelsesfrekvensen kun steget 
beskedent i Danmark, mens andelen af befolkningen i 
den arbejdsdygtige alder, som modtager en overførsels-
indkomst, er mangedoblet, med stigende skattetryk til 
følge, jf. figur 1. 
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Figur 1. De 15-66 årige fordelt efter arbejdsmarkedssta-
tus siden 1960 
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Kilde: Egne beregninger, jf. kapitel 1 i Fra mangel på arbejde til man-
gel på arbejdskraft 

I samme periode har familierne lagt relativt mere vægt på 
hjemmearbejde, så de i dag arbejder stort set lige meget 
hjemme som ude, jf. figur 2.  

Man aner konturen af en ond cirkel: Aldringsproblemer 
og større forsørgerbyrde, efterfulgt af højere skatter, folk 
reagerer så ved at udføre relativt mere ubeskattet hjem-
mearbejde, det udløser endnu højere skatter på udearbej-
de, som kan beskattes, hvilket så igen skubber arbejds-
indsatsen endnu mere i retning af det skattefrie arbejde i 
hjemmet.  

 
Figur 2. Skøn over det årlige antal arbejdstimer for 
mænd og kvinder i den erhvervsaktive alder, der lever i 
parhusholdninger, 1921 – 2001. Beskæftigede, arbejdslø-
se, og personer uden for arbejdsstyrken 
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Kilde: Egne beregninger, jf. kapitel 2 i Fra mangel på arbejde til man-
gel på arbejdskraft 

 

Dette problemkompleks er emnet for den bog, Rockwool 
Fondens Forskningsenhed offentliggør i dag: Fra mangel 
på arbejde til mangel på arbejdskraft. Heri leverer pro-
fessorerne Nina Smith og Peder J. Pedersen i samarbejde 
med Enhedens forskere Marie Louise Schultz-Nielsen og 
Søren Pedersen en lang række vitaminer til debatten om 
velfærdssamfundets udfordringer.  

Nærmere om bogens indhold 
I bogen beskrives problemets anatomi nærmere, ligesom 
det diskuteres, hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre 
at få flere i arbejde; og om det i øvrigt er relevant at øge 
arbejdsudbudet i den nuværende situation – ledigheden er 
jo stigende. Bogen behandler også spørgsmål som: Er det 

overhovedet nødvendigt med flere i arbejde – løser den 
almindelige vækst og produktivitetsudvikling ikke pro-
blemerne af sig selv? Jeg kan godt her røbe, at svaret i 
kapitel 7 på dette spørgsmål er et klart nej, problemerne 
løser ikke sig selv, og specielt så gør produktivitetsstig-
ninger hverken fra eller til, hvilket ellers er en af de mere 
sejlivede myter på området.  

I kapitel 2 tager Nina Smith temaet op om, hvorvidt vi 
danskere faktisk arbejder så meget, som vi går og under-
holder hinanden med (at vi gør). I det store view tegner 
der sig en interessant udvikling. Selv om vi arbejder 
færre timer uden for hjemmet i dag, end vi gjorde for 80 
år siden, så har den samlede arbejdsmængde ikke ændret 
sig nævneværdigt, hvilket skyldes en betragtelig stigning 
i hjemmearbejdet de sidste 25 år – for mænd! I disse 25 
år steg den gennemsnitlige beskatning af indkomst fra 34 
til 49 procent1). Belært af bl.a. Enhedens tidligere forsk-
ning, får man den tanke, at den store lyst til hjemmear-
bejde og den vigende lyst til udearbejde skyldes, at hjem-
mearbejde ikke beskattes, mens udearbejde blev beskattet 
stadig hårdere. En tanke, der yderligere næres af det for-
hold, at de højtuddannede, med de høje marginalskatter, 
arbejder relativt mere hjemme sammenlignet med perso-
ner uden uddannelse, som har lavere marginalbeskatning 
af arbejdsindkomst.  

I kapitlerne 3 og 4 tager Peder J. Pedersen, Søren Peder-
sen, Marie Louise Schultz-Nielsen og Nina Smith tråden 
op fra deres tidligere arbejde om den økonomiske til-
skyndelse til at arbejde. I forhold til tidligere er der denne 
gang gjort mere ud af at få alle med – også de forskellige 
grupper af ledige. Det er værdifuldt i sig selv at få bereg-
net nettokompensationsgraden for ledige. Men det er nok 
så vigtigt at se, hvordan nettokompensationsgraden påvir-
ker den fremtidige beskæftigelsessituation. For personer, 
som var beskæftiget i 1996, er der en positiv sammen-
hæng mellem gevinst ved beskæftigelse i kroner og øre, 
og sandsynligheden for at personen også var i beskæfti-
gelse i 2001. En tilsvarende sammenhæng gælder for per-
soner, som var ledige i 1996, når blot de ikke var ledige 
for længe. For personer med betydelig ledighed bag sig er 
resultatet, at den økonomiske tilskyndelse til at arbejde 
ikke har nogen målbar betydning for de fremtidige be-
skæftigelseschancer. Dette kan både skyldes, at disse le-
dige mere eller mindre har givet op over for arbejdsmar-
kedet, eller at arbejdsmarkedet har opgivet dem. Uanset 
hvad, så bør det få alarmklokkerne til at ringe. 

Hvad angår økonomisk tilskyndelse til at arbejde, så er 
disse væsentligt svagere for indvandrere end for danske-
re, fremgår det af kapitel 4, ligesom indvandrerkvinderne 
har betydeligt dårligere incitamenter end indvandrer-
mændene. Og også for indvandrerne viser analysen, at 
ringere økonomiske incitamenter (i 1999) mindsker deres 
chance for senere (i 2001) at være i beskæftigelse. Selv- 
om indvandrerne udgør en ikke uvæsentlig del af den til 
rådighed værende arbejdskraftreserve, så er de i stort om-
fang forblevet i reserven mellem 1999 og 2001 blandt 
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andet på grund af de manglende økonomiske incitamen-
ter.  

I kapitel 5 leverer Peder J. Pedersen en grundig diskussi-
on af tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i en situation, 
hvor samfundet med sikkerhed løber ind i et aldringspro-
blem – ikke i morgen, men indenfor hvad der bør være 
samfundets planlægningshorisont. Peder J. Pedersen 
fremhæver de langsigtede sammenhænge uden at ignore-
re de kortsigtede problemer, som man uvægerligt vil stå 
med, hvis man ændrer på de gældende betingelser for til-
bagetrækning. En af de centrale konklusioner i kapitlet 
er, at nok vil der være tilpasningsomkostninger i form af 
højere ledighed for visse grupper, hvis vi begrænser mu-
lighederne for tidlig tilbagetrækning, men disse omkost-
ninger vil være kortvarige. Den blivende effekt vil være 
højere beskæftigelse. 

Her er vi ved en helt afgørende problemstilling, som for-
mentlig er meget afgørende for, om velfærdsreformer kan 
vinde tilslutning. Ledigheden er jo stigende. Så hvorfor er 
der mangel på arbejdskraft? Hvordan kan der på en og 
samme tid være arbejdsløshed og mangel på arbejds-
kraft? 

Det kan der godt! På langt sigt bliver arbejdsudbudsæn-
dringer til ændringer i beskæftigelsesniveauet. Den lø-
bende beskæftigelse vil så blot svinge omkring dette nye 
niveau – og  ledigheden vil svinge som før. Se figur 3. 

Figur 3. Arbejdsstyrken og antal beskæftigede, 1911-
2001 

 
Kilde: Peder J. Pedersen, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1977 
(115),188-91, og Danmarks Statistik, div. Årbøger. 

Forklaring: Den øverste kurve er antallet af personer i arbejds-
styrken, og den nederste er antallet af personer i beskæftigelse, 
begge som glidende gennemsnit (5 år). Den altovervejende 
bestemmende faktor for beskæftigelsen på langt sigt er arbejds-
styrkens størrelse. Den lodrette afstand mellem de to kurver 
angiver antallet af ledige personer. Der vil altid eksistere en vis 
ledighed – større eller mindre afhængig af, hvor godt arbejds-
markedet fungerer – som gør, at beskæftigelsen er lavere end 
arbejdsstyrken. Konjunkturudviklingen påvirker beskæftigelsen 
på det kortere sigt, og får derved ledigheden til at svinge.  

 

Lykkes det os at øge arbejdsstyrken, betyder det derfor 
hverken større eller mindre ledighed, men blot at beskæf-
tigelsen vil svinge omkring en højere gennemsnitlig be-
skæftigelse. Og det er præcis, hvad vi har brug for. Hvis 
ikke det lykkes beslutningstagerne at få skabt bred forstå-
else for, at det hænger sådan sammen, så vil der næppe 
blive gennemført reformer, før ledigheden atter er på 
retur – og der går formentlig nogle år. 

I kapitel 6 tager Nina Smith og Peder J. Pedersen en ny 
og vigtig problemstilling op: Dynamikken på det danske 
arbejdsmarked. Indkomstuligheden i Danmark er lille i 
forhold til tidligere tider, og i forhold til landene omkring 
os. Fattigdom i Danmark er noget andet end i så mange 
andre lande. Men hvordan er fattigdommen fordelt over 
tid? Er det de samme personer, som er fattige livet igen-
nem, eller ”går det på omgang”? Lægger vores velfærds-
systemer hindringer i vejen for, at folk kommer ud af en 
lavindkomst situation? 

Disse spørgsmål og flere til behandles i kapitlet. Bl.a. do-
kumenterer forfatterne en betydelig lønmobilitet på det 
danske arbejdsmarked, men også at den er meget skævt 
fordelt. Ledighed er dårligt for den efterfølgende lønud-
vikling; beskæftigelse er, ikke så overraskende, bedre. 
Specielt bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at de be-
skæftigede personer, som initialt har den ringeste gevinst 
ved at arbejde, oplever den kraftigste forbedring af den 
økonomiske gevinst – på kort tid –  ved arbejde. Tilsam-
men kunne dette tyde på en betydelig fremsynethed hos 
disse personer: Tilsyneladende arbejdede de på trods af et 
beskedent økonomisk udbytte, men i virkeligheden var 
der en økonomisk gulerod, når blot problemet betragtes 
over tid, og mange har formodentlig haft forventninger 
om snarlige lønforbedringer.  

En oplagt fejlslutning kunne være, at de økonomiske in-
citamenter her og nu er uden betydning. Men det kan 
man netop ikke konkludere, jf. også bogens kapitel 3. For 
det første er det langt fra alle, som har denne lange tids-
horisont. Og for det andet oplever store grupper, som 
f.eks. lavtlønnede kvinder, kun en meget beskeden løn-
mobilitet; de kan kigge nok så langt frem, det ændrer kun 
deres situation lidt. 

Det er et stort privilegium at kunne begynde sit virke som 
forskningschef for Rockwool Fondens Forskningsenhed 
med en publikation som denne. Projektet er en appelsin, 
som er dumpet ned i min turban. Det blev sat i værk i 
samarbejde mellem Enhedens tidligere forskningschef 
Gunnar Viby Mogensen, Enhedens forskere Søren Peder-
sen og Marie Louise Schultz-Nielsen, og professorerne 
Nina Smith og Peder J. Pedersen, som jeg alle skylder en 
stor tak. Min opgave er alene at servere den modne frugt 
til alles bedste. God læselyst. 

Note 
Tallene er beregnet på grundlag af Statistisk Tiårsoversigt, 
Statistisk Årbog samt Gunnar Viby Mogensen. 2003. Skatte-
snyderiets historie.  
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Fra mangel på arbejde til mangel på ar-
bejdskraft 

 

Af professor Peder J. Pedersen og professor Nina Smith 

En ny dagsorden 
Det er ikke mange år siden, at den almindelige opfattelse 
blandt mange borgere og politikere var, at der nok aldrig 
mere blev fuld beskæftigelse.  

Efter 20 år med høj arbejdsløshed siden oliekrisen i 1973, 
var pessimismen i forhold til at komme af med ledighe-
den stor i 1994. Men derefter lykkedes det som bekendt 
at knække arbejdsløshedskurven, og i løbet af de sidste 
10 år er dagsordenen i den økonomiske politik blevet en 
ganske anden.  

Her i år 2003 er et af de mest omtalte samfundsøkonomi-
ske problemer, at der i fremtiden bliver mangel på ar-
bejdskraft, og at de små generationer af unge vil få store 
problemer med at forsørge de store generationer af ældre 
på pension. Hvor dagsordenen for 10 år siden var ”at lære 
at leve med arbejdsløsheden”, er det politiske mantra 
næsten overalt nu at få øget arbejdsudbuddet.  

De unge skal hurtigere i gang med en uddannelse og ud 
på arbejdsmarkedet, de ældre skal blive længere på ar-
bejdsmarkedet, og for den øvrige voksne befolkning dis-
kuteres det ivrigt, hvordan der kan gives bedre tilskyndel-
ser til at arbejde lidt mere, f.eks. ved skattereformer, der 
nedsætter skatten for forskellige befolkningsgrupper. 

 

 

 

Det kan måske forekomme paradoksalt at have denne dis-
kussion samtidig med, at ledigheden har været voksende 
igennem 2003. Lige nu tales der om ”akademikerpukler”, 
og at der slet ikke reelt er brug for det såkaldte ”grå 
guld”, fordi ældre medarbejdere omkring de 60 år i prak-
sis har meget svært ved at finde beskæftigelse, hvis de 
mister deres job.  

Sådan er billedet måske lige nu. Men det afgørende for 
hele diskussionen om den fremtidige udfordring på grund 
af befolkningens aldring handler ikke om, hvordan ar-
bejdsmarkedet fungerer lige nu, men derimod om hvor-
dan arbejdsmarkedet om 10-20 eller 30 år kan indrettes, 
således at vi undgår, at de fremtidige generationer af 
erhvervsaktive og skatteydere kommer til at skulle bære 
meget tunge skattebyrder med langt højere skattetryk end 
det, der kendes i dag. Eller alternativt, hvordan det kan 
undgås at skulle skære drastisk i en lang række af de 
velfærdsordninger, som danskerne i dag nærmest betrag-
ter som selvfølgeligheder.  

Økonomer tager ofte fejl! 
Nu er det jo altid svært at spå om fremtiden. Ligesom alle 
de, der i slutningen af 1980’erne havde opgivet håbet om 
fuld beskæftigelse, kunne det tænkes, at også den aktuelle 
dagsorden viser sig at blive gjort til skamme af udviklin-
gen. Faktisk er der en del paralleller til den aktuelle debat 
og debatten i starten af 1970’erne, hvor de store udred-
ninger, Perspektivplanerne, om fremtidens økonomi i 
Danmark også forudsagde en kolossal mangel på arbejds-
kraft. Og kort efter udgivelsen af Perspektivplanerne, 
eksploderede den danske arbejdsløshed. Kunne historien 
gentage sig, således at alle bekymringerne atter blev gjort 
til skamme?  

Der er altid grund til at udvise en vis skepsis, når økono-
mer eller andre ”eksperter” laver langsigtede prognoser 
om fremtiden, fordi de jo af og til har taget ganske grun-
digt fejl. De mange risikoscenarier, der i disse år udma-
les, med ubehagelige begreber som ”forsørgerbyrder” og 
”pensionsbomber”, vil sandsynligvis – og forhåbentlig – i 
praksis udvikle sig langt mindre dramatisk, end det der 
måske skildres lige nu. Ikke fordi den nuværende diskus-
sion overdriver problemerne. I praksis vil der netop hen 
ad vejen – forhåbentlig – blive foretaget de nødvendige 
politiske indgreb, som vil reducere problemernes omfang. 
Jo før disse indgreb vedtages og annonceres, jo lettere 
bliver det for befolkningen, og ikke mindst arbejdsmar-
kedet at tilpasse sig til ændringerne.   

Et andet argument, der ofte fremføres mod økonomernes 
bekymringer, er, at den økonomiske vækst vil løse alle 
problemerne, for de fremtidige generationer bliver så vel-
stående på grund af den økonomiske vækst, at der vil 
være nok til alle. Denne myte er meget udbredt, men ikke 
desto mindre forkert. Sålænge de offentlige overførsler 
reguleres i takt med væksten i samfundet, det vil i praksis 
sige med lønudviklingen, vil den økonomiske vækst ikke 
løse problemet med stadig flere, der skal forsørges via of-
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fentlige overførsler, fordi de enkelte overførselsmodtage-
re, sagt lidt forenklet, bliver ved med at få samme andel 
af ”kagen”, dvs. produktionen. Når der bliver flere over-
førselsmodtagere i forhold til den beskæftigede befolk-
ning, vil overførslerne automatisk lægge beslag på en 
voksende andel af ”kagen”, dvs. presse skattetrykket op-
ad, også selvom ”kagen” vokser. 

En tredje indvending er, at Danmark står over for langt 
mindre problemer end mange andre europæiske lande, 
hvor de demografiske forskydninger er langt større.  

Det er fuldstændig rigtig, at demografien i Danmark er 
langt mindre alvorlig end i mange andre europæiske 
lande. De danske kvinder er i meget større omfang end de 
sydeuropæiske kvinder fortsat med at føde børn i de 
sidste årtier, og derfor er balancen mellem de ældre og de 
erhvervsaktive generationer ikke så skæv for Danmarks 
vedkommende, som det f.eks. er tilfældet i Tyskland og 
Italien, jf. OECD (2001). Samtidig har også de tyske og 
italienske ældre vænnet sig til at gå meget tidligt på pen-
sion. Men det hjælper naturligvis principielt ikke så me-
get på Danmarks udfordringer, at også andre lande står 
over for store problemer. Tværtimod kan alvorlige frem-
tidige økonomiske problemer i andre europæiske lande 
let sprede sig til nabolandene.  

Derudover er der i alle europæiske lande en stærkt vok-
sende erkendelse af de fremtidige problemer, og reformer 
af velfærdssamfundene er på dagsordenen i stort set hele 
Europa i disse år. Endelig er den danske velfærdsmodel, 
som i langt højere grad end de fleste kontinentaleuropæi-
ske velfærdslande baseret på her-og-nu skattefinansiering 
af ikke bare pensioner, men også mange andre velfærds-
ordninger, meget følsom over for demografiske forskyd-
ninger.     

Der er således ikke nogen vej uden om at forholde sig til 
de fremtidige udfordringer. En af de mest oplagte veje at 
tackle udfordringerne på er at øge arbejdsudbuddet for de 
fremtidige generationer af unge, voksne og ældre, og 
samtidig at sikre, at den danske arbejdsstyrke ligger i 
front internationelt med hensyn til viden og kompetencer.  

Mere arbejde – men hvordan? 
Det er ikke just et populært standpunkt i disse år at advo-
kere for et øget arbejdsudbud, dvs. at de unge skal gøre 
deres studier tidligere færdige, måske droppe jordomrej-
sen efter studentereksamen, de ældre udskyde deres pen-
sionsplaner i et par år, og den øvrige voksne befolkning 
skal arbejde flere timer hver uge, eller skære ned på ferie 
eller orlov. I gennem de sidste mange årtier har trenden 
været den absolut modsatte, kortere arbejdsuge, længere 
ferie, længere orlov i forbindelse med børnefødsler og 
tidligere pensionsalder, jf. Smith (2003) og Pedersen 
(2003). Samtidig er den almindelige opfattelse blandt 
mange danskere, at vi er et yderst arbejdsomt folkefærd, 
hvor kvinderne arbejder langt mere uden for hjemmet end 

i andre lande, og hvor arbejdsmoralen er høj – trods en 
høj beskatning.  

Begge dele er sådan set rigtigt. På den ene side er ar-
bejdstiden målt som antallet af arbejdstimer, der i gen-
nemsnit leveres per år, faldet meget, og antallet af år, der 
arbejdes imellem uddannelse og pension, er blevet korte-
re og kortere.  

På den anden side har mange mennesker, især de højtud-
dannede en relativt lang arbejdsuge langt ud over de 37 
timer, og de fleste kvinder i Danmark er efterhånden 
fuldtids udearbejdende, modsat mange andre lande, hvor 
der stadig er mange husmødre eller kvinder med del-
tidsarbejde. Da det samtidig ofte er sådan, at højtuddan-
nede gifter sig med højtuddannede, er der mange hus-
holdninger, hvor begge ægtefæller har en lang arbejds-
uge. Analyserne viser, at den lange arbejdsuge især gæl-
der børnefamilier, som naturligvis også har mange for-
pligtelser på hjemmefronten på grund af børnene. Der er 
således klart grupper på arbejdsmarkedet, der tidsmæssigt 
er meget pressede. Det er næppe fra denne kant, at et øget 
arbejdsudbud skal fremskaffes.  

 

I Danmark er den klassiske, hjemmegående husmor en 
saga blot 

 

De velkendte strategier for at øge arbejdsudbuddet i 
fremtiden går ud på at få de unge til at blive hurtigere 
færdige med uddannelsen, de ældre skal lokkes til at gå 
senere på pension, og for de øvrige grupper at gøre det 
mere attraktivt at arbejde noget mere, og at få flere på 
passiv forsørgelse til at foretrække at komme i beskæfti-
gelse ved, at det gøres mere attraktivt at være i arbejde.  

Problemet er bare, at det kan være svært at ændre på til-
skyndelserne til at ændre adfærd. Reformen af efterløn-
nen fra 1999 har haft en vis effekt på tilgangen til efter-
løn, men de fleste erkender, at effekten slet ikke er til-
strækkelig. Analyser af skattereformer viser, at effekten 
på arbejdsudbuddet – i hvert fald på kort sigt – er relativt 
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begrænset, jf. Frederiksen m.fl. (2001), og at de såkaldte 
dynamiske, selvfinansierende effekter er relativt små. Det 
betyder, at hvis reformerne virkelig skal have en effekt på 
arbejdsudbuddet, vil det have en betydelig negativ effekt 
på de offentlige finanser, og dermed forøges de fremtidi-
ge problemer med at finansiere den offentlige velfærd. 
Det høje skattetryk og den internationalt set meget høje 
kompensation i dagpengesystem og kontanthjælp for 
lavtlønnede betyder, at gevinsten ved at arbejde ofte er 
negativ for relativt store befolkningsgrupper, jf. Pedersen 
og Smith (2003) og Pedersen m.fl. (2003).  

 

 

Gevinsten ved at arbejde er ofte negativ for relativt store 
befolkningsgrupper 

 

Dette forøger tilskyndelserne til at søge over i frivillige 
ordninger som orlov og efterløn, jf. Pedersen og Smith 
(2002) og reducerer sandsynligheden for at være i be-
skæftigelse, jf. Pedersen og Smith (2003). Hvis disse til-
skyndelser skal ændres afgørende, skal enten skatten for 
lavtlønnede sættes ned, eller der skal ændres på de soci-
ale ydelser. En reduktion af skatten for lavtlønnede, ofte 
betegnet som et beskæftigelsesfradrag, har været til debat 
i mange år. I den seneste skattereform fra foråret 2003 
blev gennemført et marginalt tiltag for at forbedre incita-
menterne for lavtlønnede. Men det grundlæggende pro-
blem er, at hvis et beskæftigelsesfradrag skal have større 
effekt på arbejdsudbuddet, vil det blive provenumæssigt 
endog meget dyrt for det offentlige, jf. Frederiksen m.fl. 
(2001). 

Løsningerne med hensyn til at øge arbejdsudbuddet synes 
således ikke at ligge lige for: Enten kræver de skattere-
duktioner, som vil belaste de offentlige finanser og gøre 
finanspolitikken uholdbar set i et langsigtet perspektiv, 
hvor der snarere vil blive behov for skattestigninger for at 
finansiere de voksende velfærdsudgifter, eller det kræver 
reformer af overførslerne, der er politisk vanskelige at 
gennemføre.  

Der er dog også alternative strategier, som måske kan øge 
danskernes arbejdslyst. For de ældre kan en langt mere 
fleksibel overgang til pensionisttilværelsen tænkes at 
kunne få flere mennesker til at blive længere på arbejds-
markedet. Seniorpolitik bliver utvivlsomt et af de helt af-

gørende elementer for at realisere et øget arbejdsudbud 
for de ældre om ti eller tyve år. På samme måde kan mere 
fleksible arbejdsvilkår for børnefamilier, som gør det let-
tere at kombinere arbejdsliv og familieliv, måske reduce-
re behovet for at holde en meget lang barselsorlov.  

Et mere fleksibelt arbejdsliv, hvor der i højere grad er 
mulighed for at arbejde ”for nedsat kraft” i perioder, kan 
måske også være med til at forhindre udstødning og redu-
cere tilgangen til førtidspension.  

 

Næh du gamle i min alder kniber det med at klare trap-
perne på kontoret – så jeg er blevet pensionist! 

Viden og kompetencer 
Det handler ikke bare om at øge mængden af arbejdsti-
mer på arbejdsmarkedet. Mindst ligeså vigtigt er det at 
sikre, at de fremtidige generationer i arbejdsstyrken er 
veluddannede og har et højt vidensniveau, og dermed kan 
begå sig i den internationale konkurrence og sikre en 
fortsat produktivitetsudvikling, der vil være forudsætnin-
gen for at fastholde Danmark som et forholdsvis rigt vel-
færdsland. Høje og progressive indkomstskatter, der læg-
ger en dæmper på de individuelle incitamenter til at ud-
danne sig, er også her et af problemerne. Men der ligger 
også en samfundsmæssig udfordring i at sikre, at det 
overordnede niveau for investeringer i uddannelse og 
forskning øges i fremtiden.  

På uddannelsesområdet bruger Danmark relativt mange 
ressourcer på folkeskolen, uden at det af den grund synes 
at have gjort danske skolebørn konkurrencedygtige på 
formelle kompetencer, jf. OECD (2002). På dette område 
er Danmark måske ved at sætte årtiers traditioner for at 
have en meget bredt veluddannet befolkning over styr. På 
de videregående uddannelser sakker Danmark agterud, 
både med hensyn til investeringer i uddannelserne og 
med hensyn til andelen, der får en uddannelse, og på 
forskningsområdet er Danmark ligeledes langt fra føren-
de, jf. Det Økonomiske Råd (2003).  
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Hertil kommer et voksende problem med uddannelsesni-
veauet og kompetencerne hos den danske indvandrerbe-
folkning, jf. Larsen (2002). Problemerne ligger ikke blot 
hos forældregenerationen af førstegenerationsindvandrere 
fra ikke-vestlige lande, der efterhånden udgør halvdelen 
af indvandrerbefolkningen i Danmark og i fremtiden vil 
vokse yderligere, jf. Haagen Pedersen m.fl (2003). Også 
indvandrernes børn, der i de fleste tilfælde er vokset op i 
det danske skole- og uddannelsessystem, har store van-
skeligheder i skole- og uddannelsessytemet, jf. bl.a. 
OECD (2002).  

På dette område ligger en stor udfordring for velfærds-
samfundet, som utvivlsomt i første omgang også vil kræ-
ve betydelige investeringer i skole- og uddannelsessy-
stem at håndtere.   

Problemerne kan løses!   
Det kan se voldsomt ud med alle disse udfordringer, der 
er opremset i det foregående. Men det er selvfølgelig vig-
tigt at holde sig perspektiverne for øje. Danmark er et af 
verdens rigeste lande, som på mange områder besidder 
væsentlige styrkepositioner.  

Selvom det høje skattetryk og den betydelige omforde-
ling via den offentlige sektor giver anledning til betydeli-
ge incitamentsproblemer, som det bl.a. er analyseret i 
mange af Forskningsenhedens publikationer, jf. også 
nedenfor – så er det på den anden side en væsentlig del af 
forklaringen på den meget lige fordeling af indkomster i 
det danske samfund, som historisk har betydet en stor 
social sammenhængskraft. Derfor er der absolut ingen 
grund til panik. Til gengæld er der også tegn på, at nogle 
af disse styrkepositioner kan sættes over styr i fremtiden.  

Problemerne med at finansiere velfærdssamfundet i frem-
tiden gør det uomgængeligt at reformere forskellige dele 
af velfærdsordningerne. Den dårlige integration af mange 
indvandrergrupper på arbejdsmarkedet, og en begynden-
de tendens til at sakke agterud i videnssamfundet er lige-
ledes klare indikatorer på, at kursen er gal på det lange 
sigt.  

Det tager lang tid at ændre på disse grundlæggende for-
hold. Hvis arbejdsmarkedet og borgerne skal have mulig-
hed for at tilpasse sig til de ændrede krav og vilkår, er det 
nødvendigt, at disse ændringer vedtages og annonceres 
mange år i forvejen. Derfor er det vigtigt at at få kursen 
rettet ind, jo før jo bedre.     
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Videre om projektets empiriske resultater 

 
Af Søren Pedersen og Marie Louise Schultz-Nielsen 

 
Enhedens nye publikation sætter fokus på, hvordan den 
danske arbejdsstyrke kan fastholdes på et tilstrækkeligt 
niveau i en tid, hvor andelen af ældre vil stige mærkbart. 
Nedenfor fremdrages nogle af hovedresultaterne. 

Det demografiske udgangspunkt 
Bogen indledes med en analyse af det demografiske ud-
gangspunkt. En af konklusionerne er, at Danmark rent 
demografisk er bedre stillet end mange andre europæiske 
lande, idet andelen af ældre vil være forholdsvis mindre 
end i f.eks. de sydeuropæiske lande. Alligevel fremgår 
det af figur 4 nedenfor, at den såkaldte ældreforsørger-
byrde – defineret som antal ældre over 65 år per 100 per-
soner i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 64 år – vil 
stige mærkbart i de kommende år. 

Figur 4. Ældreforsørgerbyrden, 1901-2040 
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Anm.: Ældreforsørgerbyrden defineres som antal ældre (over 65 år)  
per 100 personer i den erhvervsaktive alder (18-64 år). 
Kilde: Kapitel 1 i Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft. 

 

Det ses, at antallet af ældre i forhold til de erhvervsaktive 
begyndte at stige omkring 1950 som følge af væksten i 
den gennemsnitlige levealder frem gennem 1900-tallet og 
relativt få fødsler i 1930’erne. Man kan også aflæse af 
figuren, at andelen af ældre var nogenlunde konstant fra 
1980 frem til i dag, og faktisk vil være det  fem, seks, syv 
år endnu. Herefter vil andelen af ældre vokse kraftigt for 
at nå 40% omkring år 2040. 

Kurven i figur 4 kunne give indtryk af, at situationen og-
så var alvorlig mellem 1960 og frem til i dag, for også 
her voksede andelen af ældre jo ganske betragteligt. Den 
voksende andel af ældre fra 1960 og frem til årtusindskif-
tet er imidlertid blevet opvejet af, at der blev relativt 
færre børn og unge at forsørge, hvilket fremgår af figur 5. 
Andelen af erhvervsaktive i den samlede befolkning var 
således alt i alt faktisk højere i 2001, end den var i 1960. 

Figur 5. Befolkningens fordeling på aldersgrupper. 1960-
2001 
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Til dette kom en række andre forhold, der gjorde det 
lettere at tilfredsstille behovet for arbejdskraft og håndte-
re finansieringen af en fortsat ekspanderende velfærds-
stat, selv om andelen af ældre voksede uafbrudt efter 
1960.  

Landbruget var inde i en rivende teknologisk udvikling 
fra 1950-70, der overflødiggjorde tusinder af mennesker i 
denne sektor. Mange af disse fik beskæftigelse som ufag-
lærte arbejdere i industrien. Desuden var 1960’erne det 
tiår, hvor kvinderne for alvor begyndte at søge ud på ar-
bejdsmarkedet. Den arbejdskraftreserve, kvinderne re-
præsenterede endnu i 1960’erne, er således allerede brugt 
op, og vil ikke kunne tage trykket af den demografiske 
udfordring. 

Hertil kommer, at velfærdssamfundet tilbage i 1960 lagde 
beslag på en meget mindre andel af samfundets årlige 
produktion, idet skattetrykket steg fra 25% i 1960 til om-
kring 50% i dag. I perioden fra 1975 og til nu er det vok-
set fra ca. 40 til 50%. Endnu højere skatter vil få flere 
måske især højtuddannede danskere til at overveje at 
forlade Danmark til fordel for et højtlønnet, men mindre 
beskattet arbejde i udlandet. 

Endelig har danskernes forventninger til den sociale sik-
ring og velfærd måske aldrig været højere, end de er nu. 
Dette kommer også til udtryk ved, at en stor andel af 
danskerne forsørges via overførselsindkomster. I 1960 
var der knap 200.000 i aldersgruppen 15-66 årige, som 
blev forsørget af offentlige overførsler. Heraf modtog 
over halvdelen invalidepension, mens arbejdsløse, kon-
tanthjælpsmodtagere og syge udgjorde resten. Da ar-
bejdsløsheden var størst i 1994, var der knap 900.000 i 
den erhvervsaktive aldersgruppe, som var på overførsler 
eller i aktivering. Man kunne så have en forventning om, 
at dette tal blev mindre i de følgende år med gode kon-
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junkturer på arbejdsmarkedet. Men i 2001 lå dette tal 
stadig på 860.000. 

Selvom kvinderne nu i stort tal er ude på arbejdsmarke-
det, har denne tendens medført, at beskæftigelsesfrekven-
sen – dvs. antallet af personer i beskæftigelse i forhold til 
antallet af personer i den erhvervsaktive alder – ikke er 
meget højere i dag, end den var omkring 1960. I 1960 lå 
andelen således på knap 70%, i dag ligger den omkring 
74%. 

Befolkningens forventningspres til den offentlige sektor, 
og den store andel der forsørges via offentlige midler, 
sætter dermed ældreforsørgerbyrden i et yderligere per-
spektiv, og understreger behovet for at interessere sig for 
danskernes arbejdslyst og –udbud i de kommende år. 

Hvor meget arbejder danskerne allerede? 
Spørgsmålet om, hvor der kan hentes yderligere arbejds-
kraft i de kommende år, må tage udgangspunkt i, hvor 
hård en arbejdsbelastning, der allerede i dag er lagt på 
arbejdsstyrken. Projektet gennemførte derfor en bereg-
ning af, hvordan den samlede arbejdsbelastning har ud-
viklet sig i en parhusholdning for alle i den erhvervsakti-
ve alder siden 1921, dvs. både dem med og uden arbejde, 
jf. figur 2 i nyhedsbrevets indledende artikel af Torben 
Tranæs. Datakilderne var noget mere sparsomme for de 
første år end for de sidste. Resultaterne i figur 2 er derfor 
mere sikre for årene fra og med 1964 og frem, selv om 
figuren uden tvivl tegner tendensen i udviklingen i de 
første år.  

I 1921 – hvor 8 timers arbejdsdagen var indført – var det 
samlede årlige antal arbejdstimer på arbejdet og i hjem-
met ca. 2500 timer for mænd. Det svarede til 6 timer og 
51 minutter i gennemsnit om dagen alle ugens dage. Gifte 
kvinder arbejdede lidt mere, ca. 2600 timer om året, eller 
i gennemsnit per dag 7 timer og 7 minutter. Mænds arbej-
de i hjemmet var ubetydeligt i 1921, mens kvinderne på 
deres side kun havde omkring 600 timers erhvervsarbejde 
om året. 

Efter forskellige bevægelser i sammensætningen af det 
samlede arbejde, er vi i dag stort set endt på et samlet ti-
metal, der svarer til udgangspositionen. Blot er den rela-
tive sammensætning af arbejdsbelastningen ændret for 
mænd og kvinder: Kvinder har klart mere erhvervsarbej-
de, mænd klart mere arbejde i hjemmet. Især siden 1975 
har mændene påtaget sig mere husarbejde med en øget 
arbejdstid til følge efter dette år. 

Samlet set er antallet af lønnede arbejdstimer i hushold-
ningen faldet, mens antallet af ulønnede arbejdstimer i 
hjemmet er steget. Denne stigning er kommet mellem 
1987 og 2001. I 1987 lå det samlede husarbejde på 1910 
timer om året. I 2001 var det steget til over 2500 timer. 

Alt i alt arbejdede en mand i den erhvervsaktive alder i 
2001 ca. 6 timer og 37 minutter om dagen alle ugens da-
ge. Kvinder i samme aldersgruppe arbejdede ca. 7 timer 

og 24 minutter om dagen. Gennemsnitskvinden arbejdede 
dermed 47 minutter mere om dagen end sin mand. For 
især mændenes vedkommende repræsenterer disse skøn 
imidlertid en undervurdering, da beregningerne bygger 
på en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Mange 
mænd arbejder således i dag mere end 37 timer om ugen. 
Andre undersøgelser peger da også på, at mænds og 
kvinders gennemsnitlige arbejdsuge i dag i praksis er ens, 
dvs. omkring 7 1/2 time. 

Analyserne ovenfor byggede på alle i den erhvervsaktive 
alder. Dvs. at der var tale om gennemsnitstal for såvel 
dem i arbejde som dem ude af arbejde. Og tallene anty-
dede ikke noget historisk set ekstremt tidspres på danske 
parhusholdninger.  

Men det kunne jo være, at de beskæftigede trods alt var 
udsat for uforholdsmæssigt større tidsmæssige bindinger i 
deres dagligdag end de ubeskæftigede? Her viste analy-
serne, nu byggende på tidsanvendelsesundersøgelser gen-
nemført siden 1964, at de beskæftigede danskeres samle-
de arbejdstid på lønarbejde og husligt arbejde faktisk er 
steget for alle faggrupper mellem 1975 og 2001. Særligt 
er den samlede arbejdstid noget længere for langvarigt 
uddannede erhvervsaktive end for ufaglærte. Langvarigt 
uddannede mænd har en arbejdstid på udearbejde og hus-
ligt arbejde på omkring 9 timer om dagen, og tallet er ik-
ke meget lavere for langvarigt uddannede kvinder.  

For par, hvor begge er højtuddannede, kan der på dette 
punkt udmærket være tale om, at samfundet her har nået 
grænsen for en gruppes ydeevne målt i tid. Er der så oven 
i småbørn i familien, forstærkes tidspresset yderligere, da 
småbørnsfamilier ikke overraskende bruger mere tid på 
husarbejdet. Især er tidsforbruget på husarbejde i små-
børnsfamilier øget efter 1975. 

Analyserne viser dog også, at det især er omfanget af 
husarbejdet, der er øget siden 1975, og dette gælder i sær-
lig grad for de højtuddannede. For mænd i alle uddannel-
sesgrupper og for højtuddannede kvinder er det gennem-
snitlige omfang af udearbejdet faldet fra 1975 til 2001. 
Til gengæld er omfanget af husarbejdet øget, især for 
mændene og kvinder med en videregående uddannelse. 

Denne erkendelse justerer billedet af de fortravlede ude-
arbejdende forældre, der jager afsted for at passe karrie-
ren frem for familien. Der er måske i virkeligheden til 
dels tale om et skift i livsstil, hvor vi opprioriterer værdi-
en af at bruge tid på madlavning, boligindretning, have-
pasning og samvær med børnene. Madvarer, som vi selv 
fremstiller og bruger meget tid på, er gået hen og blevet 
statussymboler. Og mange af aktiviteterne – f.eks. have-
arbejde, bagning af eget brød, eller syning af eget tøj – 
har nærmest fået karakter af en fritidsaktivitet. 

Sammenfattende er der dog næppe tvivl om, at for de 
mere veluddannede og småbørnsfamilierne, hvor begge 
forældre er i job, er det voksende arbejdspres i form af en 
lang daglig arbejdstid ikke en myte. Her er det et helt 
reelt problem. 



  

10  Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed 

Incitamentsforholdene på arbejdsmarkedet 
Den aktuelle publicering ligger i forlængelse af Enhedens 
mangeårige forskning i sammenhængen mellem vel-
færdsstatens social- og skattepolitik på den ene side og 
befolkningens arbejdsudbud på den anden: Kan det beta-
le sig at arbejde?  

Dette er bl.a. blevet målt ud fra, hvor store andele, der 
enten taber penge ved at arbejde eller har mindre end 500 
kr. ekstra i hånden om måneden netto efter skat og tab af 
overførselsindkomster. Alternativsituationen er forsørgel-
se via arbejdsløshedsdagpenge. I beregningerne indgår 
udgifter ved det at bestride et arbejde: Udgifter til trans-
port samt børnepasningsudgifter. 

Det fremgår af analysen, at incitamenterne på arbejds-
markedet er blevet forbedret siden 1996, idet 10% lige-
frem tabte penge ved at gå på arbejde i 1996, mens denne 
andel i 2001 var faldet til 5%.  

Tilsvarende var det kun knap 12%, der i 2001 havde 
mindre end 500 kr. ekstra i hånden efter en måneds arbej-
de mod 20% i 1996. Kvinderne er mere ramt end mæn-
dene af incitamentsproblemerne, idet 15% af kvinderne 
havde mindre end 500 kr. om måneden ekstra ved at være 
i arbejde, mod 8% af mændene. 

Det er i sagens natur navnlig blandt de lavtlønnede, at der 
er størst problemer med økonomiske incitamenter. Først 
ved timelønninger over 115 kr. i 2001 er incitamentspro-
blemerne betydeligt reduceret. Det betyder med andre 
ord, at meget store dele af de ufaglærte lider af incita-
mentsproblemer – målt på et enkelt år. 

Når folk alligevel arbejder, selv om det ud fra en strengt 
økonomisk betragtning ikke kan betale sig, i hvert fald 
ikke på kort sigt, kan det skyldes, at normer og rådig-
hedsregler også er vigtige forhold, som påvirker adfær-
den på arbejdsmarkedet. Således har det givetvis stor 
betydning for mange mennesker at have en daglig kon-
takt med kolleger på jobbet, ligesom det giver selvværd 
at kunne tjene sine egne penge. 

I undersøgelsen er det alligevel undersøgt, om der kan 
påvises forskelle i adfærden på arbejdsmarkedet for folk 
med forskellige økonomiske incitamenter. Jobsituationen 
i 2001 med henblik på, om folk var i beskæftigelse eller 
ej, blev således undersøgt og til en af de mulige forkla-
ringer af denne, blev de økonomiske incitamenter, som 
de blev beregnet i 1996, inddraget.  

Denne analyse viste for de beskæftigede, at jo mindre 
gevinsten var i kroner og ører i 1996 ved at arbejde, jo 
større var sandsynligheden for, at de i 2001 ikke var i 
beskæftigelse. Det samme resultat kunne påvises for de 
korttidsledige, mens der ikke kunne påvises en sammen-
hæng mellem de økonomiske gevinster ved at arbejde og 
den efterfølgende beskæftigelse for de langtidsledige.  

 

Dette kan skyldes, at gruppen af langtidsledige mere eller 
mindre har opgivet at få et job, eller at arbejdsgiverne 
simpelthen ikke vil ansætte langtidsledige. 

Særligt om indvandrernes økonomiske incitamenter 
til at arbejde 
Enhedens tidligere forskning i indvandrernes levevilkår 
har dokumenteret, at indvandrerne har dårligere økono-
miske incitamenter til at arbejde end danskere, og at det 
især skyldes, at de i vidt omfang tilhører lavtlønsgruppen. 

Analysen her viser, at hele 35% af de beskæftigede ind-
vandrere, som var a-kassemedlemmer i 2001, havde 
mindre end 500 kr. ekstra om måneden ved arbejde frem-
for ledighed. En andel som er stort set uændret siden 
1999. Modsat danskerne er andelen, som i hvert fald på 
kort sigt direkte sætter penge til ved at gå på arbejde, øget 
fra 21% i 1999 til 25% i 2001. Det skyldes paradoksalt 
nok, at det faktisk er lykkedes at få flere indvandrere i 
arbejde, som til gengæld må starte på en lavere løn. 

Det fremgår også, at de økonomiske incitamenter blandt 
indvandrerne er klart svagest for kvinderne, idet andelen, 
som havde mindre end 500 kr. ekstra om måneden (inkl. 
udgifter til børnepasning), var 43% for kvinder mod 30% 
for mændene.  

At de manglende økonomiske incitamenter har indflydel-
se på indvandrernes integration på arbejdsmarkedet, 
dokumenteres som noget nyt i analyserne her. Det frem-
går således, at de indvandrere, som i 1999 havde ringere 
incitamenter til at arbejde, også i den efterfølgende peri-
ode har været mindre tilbøjelig til at være i beskæftigelse.   

Danskernes tilbagetrækningsmønstre 
Den demografiske udvikling i de kommende år med en 
øget andel af ældre ligger nogenlunde fast. Ved vurderin-
gen af udviklingen i arbejdsstyrken skal man imidlertid 
medregne udviklingen i erhvervsfrekvensen, der har ænd-
ret sig ganske meget gennem årene. 

I tabel 1 er der foretaget prognoser for udviklingen i ar-
bejdsstyrken under forskellige antagelser om erhvervs-
frekvensen, idet der i beregningerne er anvendt den fakti-
ske erhvervsfrekvens for årene 1984, 1990 og 2002, og 
overført dem på befolkningsprognoserne for årene 2010 
og 2030. 

Hvis erhvervsfrekvensen for 2002 anvendes i beregnin-
gen, ses det, at arbejdsstyrken i 2010 vil falde med ca. 
50.000 personer, mens der for 2030 er en nedgang på ca. 
100.000 personer. Hvis derimod den noget højere er-
hvervsfrekvens fra 1984 anvendes, vil arbejdsstyrken 
tværtimod gå frem med ca. 35.000 personer i 2010, mens 
vi i 2030 vil have samme arbejdsstyrke som i dag. Ud-
viklingen i arbejdsstyrken er altså ikke kun et demogra-
fisk spørgsmål, men også i høj grad et spørgsmål om det 
kan lykkes at fastholde flere ældre på arbejdsmarkedet. 
Set i tilbageblik er det afgørende i det danske billede 
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således det meget markante knæk nedad i erhvervsdelta-
gelsen fra 60 års alderen, som er karakteristisk efter in-
troduktionen af efterlønnen i 1979.  

Tabel 1. Arbejdsstyrken i 2010 og i  2030 under forskel-
lige antagelser om erhvervsdeltagelsen (25 år og ældre) 

 Arbejds-

styrke 

2002 

(1000) 

Erhvervsfrekvens 

1984 

Erhvervsfrekvens 

1990 

Erhvervsfrekvens 

2002 

  2010 2030 2010 2030 2010 2030 

Mænd        

25-49 876 883 836 866 820 836 791 

50-59 325 321 319 315 313 307 305 

60- 108 184 219 163 193 140 166 

I alt 1.309 1.388 1.374 1.344 1.326 1.283 1.262 

Kvinder        

25-49  813 797 758 812 773 787 749 

50-59 291 233 237 255 259 277 281 

60- 53 83 92 76 84 67 74 

I alt 1.156 1.113 1.087 1.143 1.116 1.131 1.104 

Mænd+ 

kvinder 

2.465 2.501 2.461 2.487 2.442 2.414 2.366 

Kilde: Kapitel 5 i Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft 

Figur 6 viser, hvordan efterlønnen påvirkede de lidt ældre 
aldersgruppers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, idet 
temaet her er erhvervsfrekvensen efter alder fra 50 til 69 
år i tre udvalgte år. Desuden vises den gennemsnitlige 
erhvervsfrekvens i 1978 – året før efterlønnen indføres – 
for 50-54-årige, 55-59-årige, 60-64-årige samt 65-69-
årige. Tallene vedrører alene mænd, fordi udviklingen 
gennem de seneste årtier for kvinder stadig er påvirket af 
en trendmæssig stigning i erhvervsdeltagelsen. 

Figur 6. Erhvervsfrekvenser for 50-69 årige mænd, 1981, 
1994, 2001 og 1978, procent 
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Kilde: Kapitel 5 i Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft 

Den kraftige og hurtige effekt af efterlønnens indførelse 
fremgår tydeligt af figuren med et fald i erhvervsfrekven-
sen for mænd i første halvdel af 60’erne på 20 procentpo-
int. I årene fra 1981 til 1994 forstærkes tendensen til 
kraftig nedgang i erhvervsfrekvensen fra 60 års alderen. 

Lønmobilitet  
Det kan være en begrænsende faktor for arbejdsudbuddet, 
hvis lavtlønnede fastholdes på lave lønninger gennem det 
meste af deres arbejdsliv. Derfor analyserer projektet 
også, hvordan udviklingen i Danmark har været i slutnin-
gen af 1990’erne med hensyn til lønmobilitet.  

For at se på den isolerede effekt af lønmobilitet og f.eks. 
undgå, at 1998-skattereformen eller andre forhold på-
virker resultaterne, beregnedes en hypotetisk gevinst ved 
at arbejde for de personer, der indgik i Enhedens tidligere 
undersøgelse i 1996. Beregningerne gennemførtes for 
hvert af årene 1996-2000, idet det eneste, der blev ænd-
ret, var de faktiske lønninger, der kunne aflæses af regi-
steroplysninger. De øvrige forudsætninger for beregnin-
gerne blev fastholdt som i udgangsåret 1996, idet bereg-
ningerne kun gennemførtes for medlemmer af en a-kasse. 

Figur 7 viser udviklingen i gevinsten for personer, der i 
1995/96-undersøgelsen var henholdsvis beskæftigede el-
ler arbejdsløse. For de arbejdsløse ses et betydeligt fald i 
gevinsten mellem 1996 og 1997 fra ca. 1500 kr. om må-
neden til ca. 1000 kr., fordi de arbejdsløse i gennemsnit 
ikke opnåede den løn, de forventede, før de fik et job.  

Figur 7. Hypotetisk udvikling i den gennemsnitlige ge-
vinst ved at arbejde (per måned), hvis kun timelønnen 
ændres over tid. 1996-2000, arbejdsløse og beskæftigede 
i 1995/96 survey-undersøgelsen. 1996-priser 
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Bortset fra faldet mellem 1996 og 1997 i gevinsten ved at 
arbejde for de arbejdsløse, som ikke får opfyldt deres 
lønforventninger, er der en klar tendens til, at gevinsten 
ved at arbejde øges over årene. Den gennemsnitlige stig-
ning er dog klart størst for dem, der i forvejen var i be-
skæftigelse ved 1995/96-surveyet. 

Undersøgelsen bekræfter tidligere undersøgelser af løn-
mobilitet, der har vist, at kvinderne over tid klart har den 
laveste lønmobilitet. Dermed er der flere kvinder end 
mænd, der gennem deres arbejdsliv har en vedvarende 
lav økonomisk tilskyndelse til at arbejde. 

Publicering 
Undersøgelsen er i sin helhed publiceret som: 

Nina Smith, Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og Marie 
Louise Schultz-Nielsen. 2003. Fra Mangel på arbejde til 
mangel på arbejdskraft. Arbejdsliv i Danmark i det nye 
årtusind. Spektrum Forlag. 241 sider. Illustreret. 
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Kommentar til Rockwool Fondens nye bog  
 

 

Af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen 
 

Jeg vil gerne kvittere for det meget væsentlige indlæg, 
som Rockwool Fonden med denne bog bibringer debat-
ten om vores fremtidige velfærdssystem. Udfordringerne 
for de kommende årtier er en demografisk udvikling, som 
betyder færre til at forsørge flere. Og hvor de, der er i 
arbejdsstyrken, ofte oplever stress i arbejdslivet og øn-
sker mere fritid og mindre arbejde. Samtidig har ikke alle 
en tilstrækkelig økonomisk tilskyndelse til at arbejde. 
Men arbejdskraften er afgørende for finansieringen af det 
fremtidige velfærdssamfund, og der bliver i højere grad 
brug for alle. 

I forhold til arbejdsstyrken er det vigtigt ikke at miste 
målet af syne. Det er ikke i dag eller i morgen, at vi får 
store mangelproblemer. Men vi ved, at problemet vil 
dukke op i de kommende år og med stadig større styrke 
over de næste årtier. 

Samtidig har ledigheden været stigende den seneste tid. 
Og regeringen opfordres næsten dagligt til at indføre nye 
ordninger og gennemføre nye tiltag, der trækker folk ud 
af arbejdsmarkedet. Men ledighedsstigningen er af mid-
lertidig karakter, og det seneste års konjunkturer får ikke 
regeringen til at fjerne fokus fra den langsigtede arbejds-
styrkeudfordring. 

Bogen fastslår, at der for flere grupper kan være proble-
mer med den økonomiske tilskyndelse til at komme i be-
skæftigelse. Og at problemerne forstærkes af vores flade 
lønstruktur og relativt høje understøttelsesniveauer. Ud-
gangspunktet for regeringen er, at det skal kunne betale 
sig at arbejde. Vi har allerede skåret i hjørnerne med de 
dårligste økonomiske incitamenter. Bl.a. blev der med 
"Flere i Arbejde" indført et loft over de samlede offentli-
ge ydelser til gifte kontanthjælpsmodtagere. Vi havde her 
med eksempler at gøre, hvor den ene part skulle ud og 
tjene mindst 26.000 kr. om måneden for at stille familien 
lige så godt som på passiv forsørgelse. Senest har rege-
ringens skattepakke også taget hul på problemerne om-
kring særligt de lavtlønnedes økonomiske tilskyndelse til 
at arbejde, bl.a. med et beskæftigelsesfradrag og ved at 

hæve grænsen for betaling af mellemskat. Regeringen vil 
fastholdelsen i forsørgelsessystemerne til livs, men det 
skal ske målrettet og ikke gennem en generel forringelse 
af ydelserne. 

Jeg mener, at vejen til at finansiere vores fremtidige vel-
færdssystem går over en øget beskæftigelse.  

Det at have et arbejde har stor betydning for det enkelte 
menneske. Både som følge af større økonomisk frihed og 
i forhold til den enkeltes identitet. Det er vigtigt med en 
vis tilknytning til arbejdsmarkedet frem for passiv opbe-
varing på en social ordning. Vi har derfor en stor opgave 
foran os i at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt og 
skabe plads til mere utraditionelle jobs. Vi må heller ikke 
glemme, at nogle af dem, der allerede i dag er beskæfti-
gede, både ønsker og kan arbejde flere timer. Det har 
regeringen med den seneste skattepakke bl.a. søgt at gøre 
mere økonomisk attraktivt.  

En stigende beskæftigelse er en afgørende forudsætning 
for at holde økonomien på sporet i forhold til regeringens 
2010-målsætninger. Planen er i sig selv udtryk for an-
svarlighed og en langsigtet forpligtelse i regeringens øko-
nomiske politik. Jeg ser muligheder for at øge arbejds-
styrken på flere områder. Blandt de indvandrere, der i 
dag ikke deltager på arbejdsmarkedet, er der et stort po-
tentiale. Vi skal blive bedre til at skabe integration via ar-
bejdsmarkedet. Mulighederne for arbejdspraktik og trin-
vise forløb med uddannelse og løntilskud som en del af 
"Flere i Arbejde" reformen har givet bedre værktøjer for 
integration. 

Seniorernes arbejdsmarkedsdeltagelse fremover er også 
meget afgørende. Det er på tide, at det ”grå guld” begyn-
der at skinne igen. Vi har brug for en bedre seniorpolitik, 
både i det offentlige og i den private sektor. I forhold til 
arbejdsgiverne er der behov for holdningsændringer sna-
rere end økonomiske tilskud til at fastholde den ældre ar-
bejdskraft. En del ønsker selv at fortsætte med at arbejde 
ud over pensionsalderen, og hertil har regeringen bl.a. 
foreslået, at senere tilbagetrækning præmieres med højere 
pension. Blandt de unge skal vi se på mulighederne for, 
at de kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Der skal 
selvfølgelig være tid til uddannelse og opkvalificering, 
men forsinkelserne før og i uddannelsessystemet kan 
nedbringes. 

Regeringen spiller snart ud med en handlingsplan med en 
række forslag til, hvordan vi kan nedbringe sygefraværet. 
Det gælder både i forhold til forebyggelse og i forhold til 
at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet for langtids-
syge ved en vis udnyttelse af arbejdsevnen. 

Regeringen er opmærksom på de meget væsentlige ud-
fordringer fremover, men ser også muligheder for pro-
blemernes løsning. I den forbindelse er der bl.a. nedsat en 
Velfærdskommission til at pege på konkrete løsninger for 
fremtidens velfærdssystem, og regeringen vil også fortsat 
selv komme med svar på velfærdssamfundets udfordrin-
ger. 
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En meget læseværdig bog! 
 

 

Af underdirektør Richard B. Larsen, Dansk Industri 

 

Egentlig ved vi det jo godt. Der er megen god grund til at 
være stolt af det danske samfund, som på mange områder 
vækker berettiget interesse i den store verden omkring os. 
Men, som Peder J. Pedersen skriver i sit stilbrydende af-
slutningskapitel, så har det danske samfund gentagne 
gange i løbet af de sidste godt 150 år været igennem suc-
cesfulde omstillingsprocesser, og nu står vi igen midt i en 
sådan tid til at tænke og gøre nyt, hvis vi vil sikre en fort-
sat positiv udvikling af velstandsgrundlaget for den en-
kelte borger og for det danske samfundsfællesskab. 

Bogen ligger flot i forlængelse af de tidligere bøger om 
økonomiske incitamenter og arbejdsmarkedet fra Rock-
wool Fondens Forskningsenhed. Fonden har med den nye 
bog fået kastet nyt og klart lys over spørgsmålet Kan det 
betale sig at arbejde?, som gav så stor opmærksomhed, 
da Forskningsenheden for 8 år siden offentliggjorde sine 
ofte citerede analyser af, hvor mange beskæftigede der u-
middelbart har negative eller blot minimale indtægter ud 
af at gå på arbejde frem for at modtage passiviserende 
indkomstoverførsler. Siden da har vi set en betydelig fag-
lig debat om, hvordan sådanne analyser bedst gennemfø-
res. Finansministeriet har skrevet herom i tykke bøger. 
Men vigtigst af alt, så blev budskabet forstået, og Folke-
tinget har ved flere lejligheder vedtaget nye love, der i 
det mindste sigter mod at reducere problemet. 

Søren Pedersen og Nina Smith fremlægger i bogens 3. 
kapitel nye analyser frem til 2001, der bekræfter, at vi  
fortsat har indrettet os sådan, at alt for mange reelt ikke 
får noget økonomisk udbytte ud af at gå på arbejde. Det 
ser ud til, at problemet nok er blevet reduceret en smule, 
men det er stadig betydeligt. Dette er væsentligt, for den 
helt centrale vanskelighed i social- og arbejdsmarkedspo-
litikken er ikke, hvorvidt vi er villige til at støtte perso-
ner, der permanent eller midlertidigt har mistet deres ind-
komstmulighed – ikke kan arbejde. Det er de fleste. Den 
centrale vanskelighed består i tilstrækkelig effektivt at til-

skynde personer, der mere eller mindre åbenlyst ikke vil 
arbejde, til at arbejde. Kunsten er at skelne mellem disse 
to grupper, og det er bestemt ikke let i praktikkens ver-
den. Men vanskelighederne tårner sig op, hvis vi oven i 
købet forlanger af personer, at de selv skal have penge op 
af lommen for at gå på arbejde. Dét er alligevel ikke be-
fordrende for viljen til at ville et arbejde. 

De nye analyser bør vække opmærksomhed og eftertan-
ke, og for læsere af den nye bog er der det ekstra plus, at 
forfatterne denne gang også belyser (manglen på) økono-
miske incitamenter for ledige. Samtidig skal forfatterne 
have ros for en meget læsevenlig indføring i den ellers 
svært tilgængelige dokumentation fra Finansministeriet 
såvel som en pædagogisk fremlæggelse af fakta om, at vi 
gerne gør noget for at opnå en belønning. 

Marie-Louise Schultz-Nielsen har sammen med Peder J. 
Pedersen og Søren Pedersen skrevet et kapitel om Ind-
vandrernes incitamenter, som sætter den danske vel-
færdsmodels problem på spidsen. For uanset, at forfatter-
ne ikke gør meget væsen ud af at beskrive den voldsomt 
positive udvikling i indvandrergruppernes beskæftigel-
sesandel, som er set siden 1995, så bliver det klart be-
skrevet, hvordan den danske velfærdsmodels tildeling af 
indkomstoverførsler ud fra et universalprincip forstørrer 
problemet for en ”foruroligende stor del af indvandrerne” 
med manglende – eller endda negativ – økonomisk til-
skyndelse til at arbejde og selv kæmpe sig vej til en god 
tilværelse i det danske samfund. 

Denne dokumentation er uomtvisteligt væsentlig. For det 
er nødvendigt at finde nye veje til en bedre integration af 
de relativt store indvandrer- og efterkommergrupper, som 
fremover med stor sikkerhed vil udgøre en stadig mere 
betydelig befolkningsandel. Dét er nødvendigt for disse 
personers egen skyld og af fælles interesse for os alle. 
Det skal dog også siges, at her støder bogen ind i et klas-
sisk problem, for siden det seneste analyseår (2001) har 
Folketinget vedtaget ny udlændingelovgivning, ændret på 
ydelsestildelingen for nytilkomne indvandrere og indført 
en ny integrationsindsats – efter aftale mellem regerin-
gen, arbejdsmarkedets parter og KL – som netop nu er 
ved at træde i kraft. Det er forståeligt, at forfatterne ikke 
har data for, hvordan disse nye politikker kommer til at 
spille sig ud, men kapitlets analyser kommer desværre alt 
for let til at fremstå som bagudrettet dokumentation af 
behovet for en ny politik, som allerede er indført. Med 
den indsigt, som forfatterne lægger for dagen, er det na-
turligt som minimum at efterspørge en forsigtig, kvalita-
tiv vurdering af det regelsæt, som gælder nu. 

Bogens emnekreds giver også anledning til at tage et re-
lativt uopdyrket emne op i kapitlet De hårdtarbejdende 
og stressede danskere? hvori Nina Smith på egen hånd 
sammenfatter en række undersøgelser af den historiske 
udvikling i danske familiers tidsforbrug ved udearbejde, 
hjemmearbejde og til resterende fritid. Det er velsagtens 
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kendt for de fleste, at den årlige arbejdstid er halveret 
over de sidste 100 år (mændene er kommet på deltid), 
samt at vi i dag har indrettet os sådan, at mange danskere 
arbejder – men relativt lidt – i sammenligning med andre 
landes borgere. Men det er interessant at læse, hvordan 
hjemmearbejdet – trods en meget betydelig maskinpark 
af moderne tekniske hjælpemidler samt offentlig børne-
pasning og pleje – stadig udgør et meget betydeligt tids-
forbrug. Og det bør være opsigtsvækkende at konstatere, 
at ganske vist er den årlige arbejdstid reduceret betragte-
ligt fra 1987-2001, men omfanget af hjemmearbejde er 
på det seneste steget voldsomt og overstiger i 2001 ni-
veauet fra 1964 med godt 15 pct. Så det er måske derfra, 
spørgsmålstegnet i kapitlets titel kommer. Endelig bør det 
også bemærkes, at Nina Smiths analyse punkterer myten 
om, at kvinder har dobbeltarbejde. Dét gælder tilsynela-
dende ikke i Danmark, hvor mænd og kvinder deler den 
samlede arbejdstid ligeligt. 

Inden bogens afsluttende kapitel leverer Peder J. Peder-
sen og Nina Smith et sjældent klart billede af den udfor-
dring, som den danske velfærdsmodel står overfor: Den 
manglende økonomiske tilskyndelse til selv at skabe sig 
en tilværelse fører over tid til, at stadig flere bliver fast-

låst i offentlig, skattefinansieret forsørgelse med en ræk-
ke afledte negative konsekvenser til følge – for den en-
kelte og for velstandsniveauet for samfundet som helhed. 
Forfatterne sætter endda en modig, men præcis betegnel-
se på problemet. Den danske velfærdsmodel udvikler 
”Welfare Poors”. 

Når Peder J. Pedersen i bogens sidste afsnit skriver Ud-
fordringen er at udfase statslig præmiering af fritid – i 
mange dimensioner – og lade borgerne beslutte sig i for-
hold til opsparing og arbejdsudbud ud fra relevante øko-
nomiske incitamenter i forhold til nogle dominerende fak-
torer i samfundsudviklingen. Samtidig er det vigtigt at 
sikre et tilstrækkeligt højt niveau for investeringer i ud-
dannelse, kompetencer og viden, som måske netop histo-
risk set har været forudsætningen for Danmarks store 
omstillingsevne, ja, så er det sjældent omfattende og præ-
cist. Og ja, så ved vi det jo godt: Uanset hvor politisk u-
komfortabelt det måske kan være her og nu, så peger for-
fatteren – og bogen som helhed – på de to helt nødvendi-
ge spor, vi skal følge, fordi vi også om 10 eller 20 år med 
stolthed vil vise det danske samfund frem for nysgerrige 
besøgende. 

 
 

En kommentar til Fra mangel på arbejde til 
mangel på arbejdskraft 
 

 

Af Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd 

 

Tag et unikt datagrundlag, hvor man kombinerer spørge-
skemaoplysninger med registeroplysninger, og hvor man  
har mulighed for at analysere tidsmæssige forløb for 
hvert enkelt individ i datasættet. Tilsæt så to økonomi-
professorer og forskere fra Rockwool Fonden, der udover 
stor teoretisk ballast, også behersker den empiriske ana-
lyse, og som samtidig er interesseret i at bruge deres em-
piriske forskning i forhold til aktuelle danske økonomisk  
politisk problemstillinger (denne type af økonomiprofes-
sorer og -lektorer er i parentes bemærket ved at blive en 
for sjælden race i Danmark).  

 
 
 
Resultatet af denne blanding, som Rockwool Fonden 
præsenterer i sin nye udgivelse, Fra mangel på arbejde 
til mangel på arbejdskraft, kan næsten ikke undgå at 
blive godt. Det er da også en fornøjelse at læse resultatet 
af denne blanding. 

Den røde tråd igennem bogen er afsøgningen af mulighe-
der for at øge udbuddet af arbejdskraft. Kombinationen 
af, at vi gennem 90’erne fik reduceret ledigheden betyde-
ligt, og at den fremtidige befolkningsudvikling alt andet 
lige peger i retning af et faldende arbejdsudbud, sætter 
for alvor fokus på nødvendigheden af at finde veje til at 
øge arbejdsudbuddet. Bogen fører os igennem stort set al-
le de mulige veje til at større arbejdsudbud.  

Når et så omfattende værk skal kommenteres på så lidt 
plads, må man enten være meget selektiv, eller også må 
man være meget generel i sin kommentar. Jeg har valgt at 
lægge vægten mest på det første og kun lidt på det sidste.  
 
Dermed er der selvsagt ikke ydet retfærdighed over for 
alle de analyser i bogen, som slet ikke kommenteres. 
Men det er nu engang betingelserne med den plads, der er 
til rådighed. 

Analyserne i kapitel 3 og 4, der vedrører de økonomiske 
gevinster ved at være i arbejde, er nærmest blevet en 
Rockwool Fonden specialitet på linie med Fondens ana-
lyser af det sorte arbejde. I analyserne ses der på, hvordan 
gevinsten ved at arbejde har udviklet sig fra 1996 til 
2001.  
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Analyserne i kapitel 3 viser, at gevinsten ved at arbejde 
er steget i perioden. Man kan endda diskutere, om gevin-
sten ved at arbejde ikke er steget kraftigere, end bogens 
analyser viser. Det skyldes for det første, at den løn ved 
arbejde, der indgår i analyserne, ikke indeholder indbeta-
linger til pension. Og indbetalingerne til pension, som ik-
ke indgår i reguleringen af overførslerne, er som bekendt 
blevet udbygget i den betragtede periode. For det andet 
skyldes det, at de gennemsnitlige udgifter til børnepas-
ning for ledige er steget i perioden – enten fordi den fald-
ende ledighed har ”tvunget” flere til lade deres børn pas-
se, eller fordi stigningen i pasningsudbuddet i perioden 
har gjort det lettere at få sit barn passet.  

Der ofres en del plads i kapitel 3 på at ”forsvare”, at man 
ikke inddrager pensionsindbetalinger i den løn ved arbej-
de, man anvender i analyserne. Umiddelbart virker det 
overbevisende, at den løn, folk selv angiver som deres 
løn ved arbejde, ligger meget tættere på den udbetalte løn 
end på lønnen inkl. pension. Hvis lønmodtagerne i deres 
adfærd ikke tillægger pension nogen værdi, bør det vise 
sig ved, at pensionen skal lægges ”oveni” de øvrige løn-
krav.  

Udviklingen i 90’erne synes dog ikke at bekræfte dette. 
Ledigheden er således blevet reduceret betydeligt, samti-
dig med at lønstigningstakten, inkl. pension, har været 
stort set konstant. Hvis pensionen ikke skal tillægges 
nogen værdi, kræver det, at arbejdsmarkedets funktions-
måde er blevet så meget forbedret i 90’erne, at der har 
været plads til en lavere lønstigningstakt samtidig med, at 
ledigheden er faldet betydeligt. Dette kan ikke udelukkes. 
Hvis det er korrekt, at kun de kortsigtede indkomster har 
betydning for adfærden, vil et effektivt initiativ være, at 
lade en andel af overførselsindkomsterne indbetale til 
pensionsopsparing. Dette vil øge gevinsten ved at arbejde 
samtidig med, at ulighederne i pensionsårene mindskes. 

Analyserne af gevinsten ved at arbejde udbygges i kapitel 
6 med en forløbsanalyse, der ser på, hvorledes gevinsten 
ved at arbejde øges over årene for de personer, der indgår 
i 1995/96-surveyet. Disse analyser viser, at gevinsten ved 
at arbejde øges over årene. Det forhold, at den største 
stigning opnås for dem, der var i job i 1995/96 – og at 
den største stigning endda blev opnået for dem, der som 
udgangspunkt havde den mindste gevinst ved at arbejde – 
samt det forhold, at de, som var ledige i 1995/96, havde 
en forventet løn, der lå over den løn, de faktisk opnåede 
ved at komme i arbejde, viser efter min mening, hvor 
vigtigt det er at fastholde et højt beskæftigelsesniveau. 
Hvis personer med en lav økonomisk gevinst kan fast-
holdes i beskæftigelse, vil de således hurtigt få en højere 
økonomisk gevinst ved at arbejde – til glæde for sig selv 
og samfundet. Og i den udstrækning den forventede løn 
for ledige er dannet ud fra den lediges ”markedsværdi” 
inden ledighed, afspejler det forhold, at ledige har en for-
ventet løn, der er højere, end den løn de faktisk kan opnå, 

når de kommer i arbejde, det samfundsmæssige tab, som 
ledighed indebærer.  

På denne baggrund synes forfatterne – efter min mening 
– at være for ubekymrede i forhold til den stigning i le-
digheden, vi har set de sidste par år. Den aktuelle stigning 
i ledigheden kan således risikere at blive samfundsøko-
nomisk dyr på længere sigt. 

Forfatterne runder i kapitel 7 analyserne af med at give 
deres syn på udfordringerne i kommende år og give deres 
forslag til, hvordan udfordringerne bør løses.  

Det, der specielt gør kapitlet godt, er, at forfatterne gør 
sig umage med at forklare alternativerne til at øge ar-
bejdsudbuddet. Der argumenteres således godt for, at det 
ikke – som mange desværre tror – er økonomers arbejds-
liderlighed og lyseslukkertilbøjeligheder, men derimod 
ønsket om at bevare vores velfærdssamfund, der er bag-
grunden for ønsket om, at gennemsnitsdanskeren skal ar-
bejde mere. Økonomien skal nok af sig selv tilpasse sig 
til en situation med mindre arbejdsudbud. Og det samme 
gælder de offentlige udgifter.  

Frygten for, at vi via forskellige initiativer fjerner os for 
meget fra den velfærdsmodel, vi kender i dag, skal såle-
des sammenholdes med den velfærdsmodel, vi måske 
bliver tvunget til at leve med, hvis vi ikke gør noget. Og 
med pres på de offentlige udgifter, kan vi ende i en nega-
tiv spiral, hvor mere langsigtede investeringer i uddan-
nelse og forskning bliver nedprioriteret i forhold til de 
kortsigtede krav om tryghed og velfærd. Dette ser vi 
faktisk allerede nu.  

Forfatterne kommer med en række forslag til initiativer. 
Selvom de fleste er kendte, er det godt at få dem samlet, 
således at man tydeligt kan se, at det ikke kun er én me-
dicin – men mange slags medicin – der skal tages i brug 
for at fremtidssikre vores velfærdssamfund. En type af 
medicin, som foreslås i bogen, må dog siges at være ny 
og mere original. Den præsenteres i kapitel 2, hvor forfat-
terne mener, at den i dag fremherskende onde cirkel, 
”mindre arbejde, mere arbejdspres og mere stress” bør 
erstattes af en god cirkel, som hedder, ”mere arbejde, 
mindre arbejdspres, mindre stress og mere rummelig-
hed”.  

Selvom medicinen kan være svær at operationalisere – og 
måske også mere er ment som en provokation fra forfat-
ternes side – mener jeg den fortjener opmærksomhed og   
forsøg på operationalisering. Specielt i forhold til perso-
ner på arbejdsmarkedet, som på grund af alder eller hel-
bred (fysisk såvel som psykisk) risikerer at træde ud af 
arbejdsmarkedet – frivilligt eller ufrivilligt.  
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