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Beskæftigelseseffekten af fremrykket aktivering
i gode og dårlige tider

af

Johannes Kaalby Clausen og Torben Tranæs

Abstract: I dette notat undersøges det, om den motiverende effekt af, at den 

passive dagpengeperiode stopper, og den aktive begynder, afhænger af, om det er 

gode eller dårlige tider økonomisk. Dette undersøges ved at studere to 

arbejdsmarkedsreformer, som begge forkortede passivperioden ved at fremrykke 

tidspunktet for tvungen aktivering. Den ene reform blev gennemført i 1996, hvor den 

generelle ledighed i samfundet var 10 pct., og den anden reform blev gennemført i 

perioden 1998 til 2001, hvor ledigheden i gennemsnit var på 5 pct. Vi fandt en både 

økonomisk og statistisk signifikant positiv effekt af begge reformer. Udsigten til 

aktivering motiverer med andre ord de ledige til at finde arbejde, som også andre 

tidligere undersøgelser har fundet: Jo tættere i tid den ledige kommer tvungen 

aktivering, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende selv finder noget at 

lave. Men effekten afhænger af, hvor godt det går i økonomien generelt. Er den 

økonomiske aktivitet høj, og ledigheden lav, så er effekten af passivperiodens ophør 

større end i perioder, hvor ledigheden er høj. Vi finder de samme resultater for 

faglærte og ufaglærte hver for sig, mens billedet for ledige med en videregående 

uddannelse er mere uklart.
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1 Indledning 

Formålet med dette arbejdspapir er at belyse, hvorvidt udsigten til, at den passive 

dagpengeperiode afløses af den aktive, påvirker sandsynligheden for, at den ledige 

kommer i arbejde, og om denne sandsynlighed afhænger af, om de økonomiske 

konjunkturer er gode eller dårlige. Spørgsmålet er, om udsigten til snart at skulle i 

aktivering motiverer ledige til at finde job hurtigere end uden denne udsigt til snarlig 

aktivering. Den øgede motivation kan vise sig ved, at den ledige søger job mere 

intensivt og begynder at søge job, som lønnes lavere, end de job vedkommende 

tidligere søgte. Men i hvor høj grad den øgede motivation resulterer i, at den ledige 

kommer hurtigere i beskæftigelse end ellers, kunne tænkes at afhænge af, om den 

generelle beskæftigelsessituation er god eller dårlig. Det spørgsmål analyseres i 

studiet her. 

Der er en omfattende litteratur, som viser, at udsigten til, at arbejdsløsheds-

dagpengene stopper, har en betydelig effekt på sandsynligheden for, at ledige finder 

arbejde. I månederne op til, at dagpengene løber ud, stiger overgangen til 

beskæftigelse dramatisk (Meyer 1990, Ham og Rea 1987). En ligeledes omfattende,

men nyere litteratur har dokumenteret, at udløbet af passivperioden har en tilsvarende 

effekt på sandsynligheden for, at ledige kommer i beskæftigelse; effekten er ikke så 

kraftig, som når pengene løber ud, men den er stadig ganske betydelig. Mekanismen 

er beskrevet i van den Berg et al. (2008), hvor der argumenteres for, at når tiden for 

tvungen aktivering nærmer sig, vil nogle ledige øge deres jobsøgning – de, som anser 

aktivering som en uønsket aktivitet. Denne effekt kaldes ofte motivationseffekten 

(eller trusselseffekten), og en række forfattere har påvist, at selve udsigten til 

aktivering har en positiv effekt på de lediges overgang til beskæftigelse (Geerdsen 

2005, Geerdsen og Holm 2006, Rosholm og Svarer 2008, Graversen og Van Ours 

2008, Graversen og Larsen 2012). 

Det spørgsmål, vi stiller i dette arbejdspapir, er, om denne effekt afhænger af 

konjunktursituationen; om den beskæftigelses-motiverende effekt af at skulle 

aktiveres for dagpengene afhænger af, om det er gode eller dårlige tider i økonomien. 

Når der er lavkonjunktur, er mange almindelige lønmodtagere ledige. Det er personer,

som almindeligvis har relativt let ved at finde arbejde; men det sker i mindre grad,

fordi jobbene er få. Omvendt når tiderne er gode for økonomien, så er der mange gode 

jobmuligheder, men mange af de ledige er nogle, som generelt har svært ved at finde 
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beskæftigelse. Økonomisk teori vil derfor ikke pege entydigt på, om 

motivationseffekten er størst under en lav- eller under en højkonjunktur. Det, at der er 

mange stærke ledige under en lavkonjunktur, trækker i retning af, at man vil forvente 

den største effekt her, mens de svage jobmuligheder trækker i den modsatte retning. 

Tilsvarende gør de mange gode jobmuligheder under en højkonjunktur, at man vil 

forvente den stærkeste effekt her, mens få stærke ledige i den situation trækker i 

retning af en svagere effekt, når tiderne er gode. Det er med andre ord et åbent 

empirisk spørgsmål, hvornår effekten er størst, i gode eller i dårlige økonomiske tider, 

og målet med denne analyse er at besvare dette spørgsmål med udgangspunkt i de 

arbejdsmarkedsreformer, som blev gennemført i 1990’erne.   

I 1990’erne blev der gennemført omfattende reformer af arbejdsformidling, 

aktivering og dagpengesystem. Disse arbejdsmarkedsreformer deles ofte ind i tre

faser, Arbejdsmarkedsreform 1, 2 og 3. Første fase blev implementeret 1. januar 1994 

og fastsatte dagpengeperioden til 7 år, hvoraf de 4 første år var den såkaldte 

passivperiode uden aktiveringskrav. Reformernes anden fase blev implementeret 1. 

juli 1996 og forkortede dagpengeperioden til 5 år; heraf var de 2 første år en 

passivperiode uden aktiveringskrav. Reformernes tredje fase reducerede gradvist 

passivperioden fra 2 til 1 år over perioden 1998 til 2001.

Geerdsen og Holm (2006) analyserer arbejdsmarkedsreformernes anden fase,

som blev implementeret i 1996. Vi udvider denne analyse til også at inkludere den 

tredje fase, som blev gradvist implementeret mellem 1998 og 2001. Udover den 

selvstændige interesse, der ligger i at undersøge, hvordan motivationseffekten

afhænger af konjunkturerne, er der også en mere metodisk grund til denne udvidelse. 

Det kan være svært at skille effekten af en arbejdsmarkedsreform fra

konjunkturudviklingen inden for rammerne af den samme model. En enklere tilgang 

er at estimere effekten af samme type politik på to forskellige tidspunkter i 

konjunkturforløbet. Konjunkturerne udviklede sig positivt gennem 1990'erne, og var 

altså mere fordelagtige i slutningen end i begyndelsen af perioden. Efterspørgslen 

efter arbejdskraft var højere under arbejdsmarkedsreformernes tredje fase end under 

den anden.

I dette arbejdspapir vil Arbejdsmarkedsreformerne 2 og 3 blive brugt som kvasi-

eksperimenter til at finde motivationseffekten til beskæftigelse i hhv. gode og dårlige 

økonomiske tider. Den lovbetingede ændring i dagpengereglerne giver en eksogen 
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variation i sandsynligheden for at blive aktiveret, og dermed er det muligt at estimere 

en kausal effekt.

Notatet er opbygget således: Først gennemgås arbejdsmarkedsreformernes tre

faser, hvorefter data beskrives. Dernæst gennemgås den statistiske metode, og 

slutteligt vil resultaterne blive præsenteret og diskuteret.

2 Arbejdsmarkedsreformerne i 90’erne 

Det danske dagpengesystem har gennemgået drastiske reformer i perioden 1994 til 

2001. Før 1994 var det muligt at være på dagpenge i 9 år med aktive perioder på 6 

måneder efter hver 2 ½ års passivperiode. I 1994 implementeredes

Arbejdsmarkedsreform 1, som indebar, at dagpengeperioden blev fastsat til 7 år, 

hvoraf de første 4 år var en passivperiode, og de sidste 3 år var tvungen aktivering. 

Ancienniteten i indeværende ledighedsperiode blev påvirket af tidligere 

ledighedsperioder. Tidligere ledighedsperioder talte simpelthen med i indeværende 

periode, så den ledige nu havde det mindre at gå ledig i. En person, der ved 

påbegyndelse af en ledighedsperiode tidligere havde været ledig i 2 år, havde således 

kun en passivperiode på 2 år. Det var dog muligt at genoptjene retten til en fuld 

ledighedsperiode ved at have haft 26 ugers ustøttet beskæftigelse inden for en periode 

på 3 år.

Arbejdsmarkedsreform 2 blev implementeret i juni 1996. Reformen påvirkede 

ledige og ikke-ledige forskelligt. De personer, der var i gang med en ledighedsperiode 

i udgangen af juni 1996, fik reduceret passivperioden fra 4 til 3 år. Personer, der 

påbegyndte en ny ledighedsperiode efter juni 1996, havde blot 2 års passivperiode. 

Desuden blev genoptjeningskravet ændret, så kravet til en ny fuld dagpengeperiode 

blev 52 ugers ustøttet beskæftigelse over en periode på 3 år. 

Arbejdsmarkedsreform 3 blev gradvist implementeret i perioden 1998 til 2001. 

Alle nye ledighedsperioder i 1999 havde en passivperiode på 1 år og 9 måneder. Alle 

nye ledighedsperioder i 2000 havde en passivperiode på 1 år og 3 måneder. Slutteligt 

blev passivperioden reduceret til 1 år for ledighedsperioder, der blev påbegyndt i 

2001.

Samlet set blev der med reformerne gennemført en ganske betydelig ændring af 

aktiverings- og dagpengesystemet. Reformerne 2 og 3 alene reducerede den samlede 
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dagpengeperiode fra 7 til 4 år og passivperioden fra 4 til 1 år. Se også Bjørn, 

Geerdsen og Jensen (2005) samt Rosholm og Jensen (2011) for en detaljeret 

gennemgang af reformerne.

2.1 Reformernes forventede virkning 

Det teoretiske grundlag for motivationseffekten stammer primært fra søgemodellen.

Fx demonstrerer Mortensen (1977) i et pionerende bidrag, hvordan nytten ved at 

forblive arbejdsløs falder jo mindre tid, der er tilbage i dagpengesystemet, hvilket 

skyldes, at mængden af fremtidige dagpengeudbetalinger falder med tiden pga. den 

maksimale dagpengeperiode. Derfor vil den ledige både øge sin søgeintensitet og 

sænke sin reservationsløn, efterhånden som han eller hun nærmer sig det tidspunkt,

hvor dagpengene stopper. Noget tilsvarende gælder mod slutningen af passivperioden, 

dvs. den der ligger lige inden aktivperioden. Når man overgår til aktivering, sænkes 

ens nytte, ikke pga. en nedgang i indkomst som ved dagpengeophør, men fordi man 

mister noget af sin fritid. Se fx van den Berg et al. (2008) for et eksempel herpå. 

Det, der evt. motiverer til øget indsats for at finde arbejde, er ikke den formelle 

overgang til aktivering, men den reelle. Så hvis reglerne forvaltes forskelligt lokalt, er 

det den relevante lokale udsigt til, at passivperioden holder op, som må forventes at 

have en effekt. Derfor ser bidrag fra fx Geerdsen og Holm (2006) og Rosholm og 

Svarer (2008) ikke på det i henhold til lovgivningen givne sluttidspunkt for 

passivperioden, men på effekten af sandsynligheden for aktivering, som den opleves 

lokalt af den enkelte ledige. Den sandsynlighed vil i meget høj grad afhænge af den 

regionale og senere kommunale praksis der, hvor den ledige bor. Den model, som skal

estimeres, består derfor af to simultane ligninger: Én ligning bestemmer 

sandsynligheden for at blive aktiveret og én ligning sandsynligheden for at finde 

beskæftigelse.

 
 

3 Data 

Til estimationsmodellen er konstrueret to datasæt: et til analysen af 

Arbejdsmarkedsreform 2 og et til analysen af Arbejdsmarkedsreform 3. Datasættet til
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analyse af Arbejdsmarkedsreform 2 er baseret på en 5 pct. stikprøve af alle 

dagpengeperioder påbegyndt mellem 1. januar 1994 og 31. december 1998. 

Datasættes til analyse af Arbejdsmarkedsreform 3 er baseret på en 5 pct. stikprøve af 

alle dagpengeperioder påbegyndt mellem 1. januar 1998 og 31. december 2001. 

Dagpengereglerne afhænger af ens alder, og vi betragter udelukkende 

dagpengeperioder, der begynder, mens den ledige er mellem 25 og 50 år gammel. På

tværs af denne aldersgruppe er reglerne de samme gennem hele perioden. Når en 

person bliver 50 år, ser vi bort fra hans videre forløb. Aktiveringsindsatsen 

intensiveres i flere omgange for ledige under 25 år, ligesom der også indføres særlige 

regler for ledige over 50 år. Desuden begrænses analysen til kun at omfatte mænd. 

Dagpengeoplysninger hentes fra DREAM-databasen, som vedligeholdes af 

Arbejdsmarkedsstyrelsen. DREAM indeholder ugentlige oplysninger om alle 

offentlige ydelser udbetalt siden uge 30 i 1991. Ud fra DREAM er det muligt at 

konstruere et paneldatasæt over ledige personers dagpengeforløb. Dette gøres ved at 

finde alle uger med enten passiv dagpengeudbetaling eller med aktivering. Uger med 

dagpengeudbetalinger og aktivering behandles som sammenhængende, hvis der ikke 

er mere end 3 uger uden dagpenge imellem. Der konstrueres en tælle-variabel, der 

tæller antal uger i indeværende dagpengeforløb, og der konstrueres en 

indikatorvariabel for deltagelse i aktivering i en given uge, Akt. En dagpengeperiode 

klassificeres som afsluttet, når der er 4 uger uden modtagelse af nogen ydelser 

overhovedet. En afsluttet dagpengeperiode betyder derfor enten, at individet har 

fundet beskæftigelse eller er selvforsørgende i øvrigt (dvs. uden hverken registreret 

løn eller offentlig ydelse, hvilket er ca. 5 pct.). Indikatorvariablen, Besk, er lig med 1 i 

den sidste uge i et dagpengeforløb, der ender med enten beskæftigelse eller 

selvforsørgelse. Idet dagpengerettighederne er konstrueret som et klippekort, laves der 

også en variabel, Histled, som tæller antal uger på dagpenge over de sidste 3 år. 

Denne variabel er konstant over hele dagpengeforløbet. Variablen sættes lig 0, når der 

over de sidste 3 år har været 26 eller 52 ugers ustøttet beskæftigelse hhv. før og efter 

implementeringen af Arbejdsmarkedsreform 2 den 1. juli 1996.

Datasættet suppleres med kontrolvariabler hentet fra Danmarks Statistiks registre.

Samlevende er en dummy for, om man bor sammen med en anden voksen af modsat 

køn. Børn er en dummy for, om man har børn, der bor i husstanden. Højest fuldførte 

uddannelse indikeres med dummyerne Faglig, Kort V, Mellem V og Lang V, som 

indikerer hhv. erhvervsfaglige, korte videregående, mellemlange videregående og 
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lange videregående uddannelser. Ufaglærte er referencegruppen. Desuden bruger vi 

information om alder og ledighedsgrad i hjemkommunen, Alder og Led. Alle disse 

variable er knyttet til kalenderåret bortset fra ledighedsgraden, som medtages på 

månedsniveau. Valget af variable lægger sig tæt op ad Geerdsen og Holm (2006). 

Tabel 1 og 2 viser beskrivende statistik for datasættet for analyse af hhv. 

Arbejdsmarkedsreform 2 og 3.

Tabel 1: Deskriptiv statistik for personer, der påbegynder ledighed mellem 
1994 og 1998

Gns. SD Min Max
Alder 33,7 7,8 25 49
Samlevende 0,57 0,49 0 1
Børn 0,38 0,49 0 1
Faglig 0,45 0,50 0 1
Kort 0,04 0,19 0 1
Mellem 0,07 0,25 0 1
Lang 0,07 0,25 0 1
Historisk ledighed 25,22 29,96 0 152
Antal forløb 3,52 2,83 1 23
Længde af forløb 27,67 34,59 1 365
Tid i aktivering 10,82 25,39 0 248
Individer 15.825

Der er 15.825 individer, som i snit har 3,52 dagpengeforløb á 27,67 uger. Af de 27,67 

uger er 10,82 i aktivering. Ved påbegyndelse af ledighed har individerne haft 25,22 

uger i dagpengesystemet de foregående 3 år. Bemærk, at individer med en 

videregående uddannelse udgør 18 pct., 45 pct. har en faglig uddannelse, og dermed 

er hele 37 pct. ufaglærte. 

Tabel 2: Deskriptiv statistik for personer, der påbegynder ledighed mellem 1998 og 

2001
                   Gns.   SD   Min  Max 
Alder 34,94  7,35   25 49
Samlevende 0,58   0,49   0 1
Børn 0,39   0,49   0 1
Faglig 0,43   0,50   0 1
Kort 0,04   0,20   0 1
Mellem 0,07   0,26   0 1
Lang 0,06   0,23   0 1
Historisk ledighed 22,72  36,80  0 152
Antal forløb 1,93   1,37   1 15
Længde af forløb 19,9   22,63  1 234
Tid i aktivering 4,8   13,67  0 192
Individer 9.451
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Mellem 1998 og 2001 er der færre ledige, nærmere bestemt 9.451, som i snit har 1,93 

dagpengeforløb á 19,9 uger. Af disse uger er 4,8 i aktivering. Ledigheden over de 

sidste 3 år, 22,72, er lavere end for perioden 1994-1998. Fordelingen på uddannelser 

er relativt uændret, dog er der lidt flere ufaglærte. Ledigheden er samlet set lavere i 

denne periode, hvilket både kan tilskrives ændringerne i dagpengesystemet og

konjunkturerne.

Arbejdsmarkedsreform 2, der trådte i kraft 1. juli 1996, medførte, at den 

maksimale længde af passivperioden blev reduceret fra 4 til 2 år. I figur 1 vises 

aktiveringshazarden1 for dagpengeforløb, der begyndte før og efter reformen.

Aktiveringshazarden angiver den betingede sandsynlighed for at overgå fra at være 

passiv til at være aktiv dagpengemodtager, dvs. givet at en ledig har været i

passivperioden i uafbrudt fx 104 uger (1. aksen), så er sandsynligheden for, at han i 

den følgende uge er i aktivering under ½ promille før reformen og ca. 1,5 promille 

efter reformen (2. aksen). Hazardraten er den midterste linje og de omkringliggende 

linjer repræsenterer et 95 pct. konfidensinterval. Figuren er kun lavet for personer, der 

har optjent retten til en fuld dagpengeperiode, hvorfor kurverne kan sammenlignes 

direkte. Sandsynlighederne kan synes at være meget små, hvilket skyldes at 

tidspunktet for tvungen aktivering før reformen er hhv. 156 og 208 uger. Tidspunktet 

for tvungen aktivering efter reformen er ved 104 uger.

Figur 1 viser tydeligt, at de nye aktiveringsregler er slået igennem –

aktiveringshazarden er i udgangspunktet ens, men øges dramatisk frem til punktet for 

tvungen aktivering, som er efter 104 ugers ledighed efter reformen. Hazarden er ikke 

øget uniformt over perioden, hvilket der skal tages højde for ved modelberegninger.

Figur 2 viser aktiveringshazards for dagpengeforløb, der begyndte i år 1998, 

1999, 2000 og 2001. Igen er figuren kun vist for personer, der har optjent retten til et 

fuldt dagpengeforløb.

                                                           
1 Hazardraten i en periode er sandsynligheden for at afgå til en anden tilstand, betinget på at man ikke 
er afgået i perioderne op til denne periode. 
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Figur 1: Aktiveringshazard for Arbejdsmarkedsreform 2 for personer med ret til fuld 
dagpengeforløb
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Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik
Note: Hazardraten er den midterste linje og de omkringliggende linjer repræsenterer et 
95 pct. konfidensinterval.  

Figur 2: Aktiveringshazard for Arbejdsmarkedsreform 3 for personer med ret til fuld 
dagpengeforløb
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Kilde: Egne beregner baseret på registerdata fra Danmarks Statistik
Note: Hazardraten er den midterste linje og de omkringliggende linjer repræsenterer et 
95 pct. konfidensinterval.
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Her findes igen en øget overgang til aktivering for hver forkortelse af passivperioden.

Læg mærke til, at overgangen til aktivering i alle tre tilfælde først øges efter ca. 1 års 

ledighed.

Det gælder for begge reformer, at de har påvirket afgangen til aktivering, og 

dermed kan de bruges som eksogen variation for sandsynligheden for aktivering. 

 
 
4 Den empiriske model 

Det er muligt at udnytte den store mængde information, der ligger i data i en 

overlevelses-analyse, hvor sandsynligheden for at afgå til beskæftigelse udregnes for 

alle uger. Det er imidlertid ikke kun muligt at afgå til beskæftigelse, det er også muligt 

at indgå i et aktiveringsforløb, og det er netop vores hypotese, at sandsynligheden for 

at blive aktiveret påvirker sandsynligheden for at finde beskæftigelse. Det er denne 

motivationseffekt eller trusselseffekt, som modellen skal identificere.

Resultaterne i næste afsnit er estimeret ved hjælp af en varighedsmodel med to 

ligninger: En som beskriver sandsynligheden for aktivering som funktion af, hvor 

længe den ledige har været ledig, og en som beskriver sandsynligheden for at overgå 

til beskæftigelse som funktion af sandsynligheden for at komme i aktivering, og hvor 

længe den ledige har været ledig. Det er den estimerede sandsynlighed for at blive 

aktiveret fra første ligning, som bruges i den sidste ligning til at estimere 

sandsynligheden for at komme i beskæftigelse.

Selv om vi råder over mange informationer om de berørte personer fra diverse 

registre, er der stadig en del relevant information, som vi ikke har. For at tage højde 

for denne uobserverede heterogenitet er modellen suppleret med en Heckman-Singer-

korrektion. Korrektionen tillader, at modellen suppleres med et fejlled, som følger en 

diskret fordeling. Heckman og Singer (1984) viser, at varighedsmodeller er ekstremt 

følsomme over for valg af fejlleddets fordeling men viser, at en diskret fordeling for 

fejlleddet imidlertid giver middelrette estimater. Endelig er den nødvendige eksogene 

variation, som skal til for at kunne identificere beskæftigelseseffekten af udsigten til 

aktivering, tilvejebragt via de to reformer, som netop er blevet gennemgået ovenfor. I 

Appendix A gennemgås estimationen af modellen i detaljer. 
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5 Resultater 

Der er gennemført otte estimationer i alt: 4 for hver af arbejdsmarkedsreformerne 2 og 

3. Dels er der gennemført estimationer på hele samplet, det er dem, som vises 

nedenfor her, dels er modellerne blevet estimeret separat for ufaglærte ledige, faglærte 

ledige og for ledige med en videregående uddannelse. Vi har valgt at køre modellen 

separat for udannelsesgrupper, idet Geerdsen og Holm (2006) viser, at 

sandsynligheden for aktivering ikke er ens for personer med forskellig uddannelse, og 

ikke mindst fordi man kan tænke, at man deltager i et lokalt arbejdsmarked baseret på 

ens uddannelse. En ufaglært og en person med en videregående uddannelse søger ikke 

de samme jobs. Resultaterne for de tre uddannelsesniveauer findes i Appendix B.

 

5.1.  Arbejdsmarkedsreform 2 

I tabel 3 vises estimationsresultaterne for Arbejdsmarkedsreform 2; estimeret over 

perioden fra 1994 til 1998. Tidsdummierne viser, at sandsynligheden for aktivering 

stiger, jo længere tid man er ledig. Reform-dummierne, D1996 og D1998, samt 

interaktionerne med tiden, viser at sandsynligheden for aktivering stiger, når man 

rammes af reformen.

Sandsynligheden for at finde beskæftigelse falder, jo længere tid man er ledig. 

Dette er et udtryk for, at de personer, som hurtigt finder arbejde, er forsvundet fra 

samplet, efterhånden som tiden går, og der er derfor en større og større andel af 

personer tilbage, som har svært ved at finde arbejde.

Reformeffekten, dvs. den øgede overgang til beskæftigelse som følge af højere 

sandsynlighed for aktivering, er på 0,35, og denne effekt er signifikant på et 1 pct. 

niveau. Desuden ses en lock-in-effekt ved aktivering, idet parameteren til Akt er 

negativ og signifikant. Fortolkningen af det resultat er, at når først de ledige er 

kommet i gang med aktivering, så er de længere om at komme i beskæftigelse, end 

hvis ikke de havde været i aktivering. Heckman-Singer-korrektionen giver to mass 

points, hvor det ene er normeret til (0,0). Det andet masspoint er estimeret til (μBesk,

μAkt) = (0,62 ; -3,61), hvilket svarer til odds ratios på 1,86 og 0,03 for hhv. 

beskæftigelse og aktivering i forhold til at fortsætte som ledig.
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Tabel 3: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 2

Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk)
uge 14-26 1,22*** -0,87*** Historisk Led. 0,012*** -0,004***

uge 27-39 1,98*** -1,21*** Samlevende 0,08*** 0,24***

uge 40-52 2,57*** -1,53*** Børn -0,015 0,10***

uge 53-65 2,90*** -1,86*** Faglig 0,24*** 0,20***

uge 66-88 3,60*** -2,03*** Kort 0,17*** 0,03

uge 89-101 4,31*** -2,09*** Mellemlang 0,13*** 0,18***

uge 102+ 4,61*** -1,82*** Lang -0,31*** -0,03

D1996 -0,33*** Alder -0,09*** 0,02+

D1998 0,05+ Alder kvadreret 0,0008*** -0,0005**

D1996 * uge 14-26 0,36*** Led. grad -0,10*** -0,016***

D1996 * uge 27-39 0,50*** Akt -0,63***

D1996* uge 40-52 0,48*** P(Akt)(1-Akt) 0,35**

D1996 * uge 53-65 0,52*** Konstant 1,28*** -3,17***

D1996 * uge 66-88 0,51***
D1996 * uge 89-101 0,13+
D1996 * uge 102+ 0,60***
D1998 * uge 14-26 0,03
D1998 * uge 27-39 -0,18***
D1998* uge 40-52 -0,08+
D1998 * uge 53-65 0,03
D1998 * uge 66-88 -0,00
D1998 * uge 89-101 -0,16*
D1998 * uge 102+ 0,86***

N 552.506

μBesk 0,77

μAkt -4,41
a 1,65
*** repræsenterer et signifikansniveau på 0.1 %, ** er 1 %, * er 5 % og + er 10 %
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5.2 Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 3 

I tabel 4 vises estimationsresultaterne fra Arbejdsmarkedsreform 3. Disse er 

gennemført over perioden 1998 til 2001.

Tabel 4: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 3

Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk)
uge 14-26 1,28*** -0,39*** D2001 * uge 14-26 -0,001
uge 27-39 1,77*** -0,71*** D2001 * uge 27-39 0,11+
uge 40-52 2,28*** -1,05*** D2001 * uge 40-52 0,34***
uge 53-65 2,56*** -1,08*** D2001 * uge 53-65 1,52***
uge 66-88 3,56*** -1,39*** D2001 * uge 66-88 1,50***
uge 89-101 4,60*** -1,52*** D2001 * uge 89-101 0,33*
uge 102+ 5,26*** -1,72*** D2001 * uge 102+ -0,52***
D1999 -0,04 Historisk Led. 0,012*** -0,005***
D2000 -0,16*** Samlevende 0,18*** 0,16
D2001 0,007 Børn 0,07*** 0,05*
D1999 * uge 14-26 -0,20*** Faglig 0,029 0,27***
D1999 * uge 27-39 -0,27*** Kort 0,12*** 0,04
D1999 * uge 40-52 -0,20** Mellemlang 0,33*** 0,02
D1999 * uge 53-65 0,39*** Lang 0,08** -0,11**
D1999 * uge 66-88 1,12*** Alder -0,12*** 0,01
D1999 * uge 89-101 1,27*** Alder kvadreret 0,001*** 0
D1999 * uge 102+ 1,21*** Led. grad -0,07*** 0,003
D2000 * uge 14-26 -0,20*** Akt 0,02
D2000 * uge 27-39 -0,12+ P(Akt)(1-Akt) 0,82***
D2000 * uge 40-52 -0,05 Konstant 1,15*** -4,09***
D2000 * uge 53-65 0,58***
D2000 * uge 66-88 1,22***
D2000 * uge 89-101 0,70***
D2000 * uge 102+ -0,44***

N 328.090
μBesk 1,06***
μAkt -4,18***
a 1,5
*** repræsenterer et signifikansniveau på 0,1 %, ** er 1 %, * er 5 % og + er 10 %

Ligesom for resultaterne ovenfor vedrørende Arbejdsmarkedsreform 2 stiger 

sandsynligheden for aktivering, jo længere tid man er ledig. Desuden ses reformen at 

slå igennem som en stigende sandsynlighed for aktivering. Dog sker denne stigning 



6 Konklusion 

14 
 

først fra uge 53 og frem. Faktisk er der en mindre sandsynlighed for aktivering i 

ugerne op til uge 53 for dagpengeforløb, der starter i 1999 og 2000. Herefter ses dog 

en tydelig stigning i aktiveringshazarden. For Arbejdsmarkedsreform 3 finder vi en 

motivationseffekt på 0,82, igen signifikant på et 0,1 pct. niveau. Heckman-Singer-

korrektionen giver igen to mass points. Det ene er normeret til (0; 0) og det andet  

mass point er estimeret til (μBesk, μAkt) = (1,06 ; -4,18), hvilket svarer til odds ratios på 

2,89 og 0,02 for hhv. beskæftigelse og aktivering.

5.3 Effekter for uddannelsesgrupper 

Det kan tænkes, at der findes forskellige motivationseffekter for ledige med forskellig 

uddannelsesmæssig baggrund. Derfor har vi estimeret modellenerne for hver 

uddannelsesgruppe for sig. Motivationseffekten for ledige med erhvervsfaglig 

uddannelse, videregående uddannelse og ingen kompetencegivende uddannelse 

(ufaglærte) fremgår af tabel 5. Det fulde estimationsoutput kan ses i tabel 6 til 11 i

Appendix B.

Tabel 5: Beskæftigelseseffekt for uddannelsesgrupper

               Arbejdsmarkedsreform 2 Arbejdsmarkedsreform 3
Ufaglært    0,54** 0.98***          
Faglig     0,38* 0.65*           

Videregående  0,26 0,50           

Motivationseffekten for ufaglærte og faglærte er positiv og signifikant på mindst et 5

pct. niveau for begge reformer. Anderledes ser det ud med ledige med en 

videregående uddannelse. Her findes en positiv effekt, men den er ikke signifikant, 

end ikke på et 10 pct. niveau. 

6 Konklusion 

Der findes en positiv, signifikant beskæftigelseseffekt for begge quasi-eksperimenter, 

Arbejdsmarkedsreform 2 og 3. Udsigten til aktivering motiverer med andre ord de

ledige til at finde arbejde: Jo tættere i tid den ledige kommer tvungen aktivering, desto

større er sandsynligheden for, at vedkommende selv finder noget at lave. Men 
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effekten afhænger af, hvor godt det går i økonomien generelt. Vi fandt den kraftigste 

effekt af en kortere passivperiode i årene fra 1998 til 2001, hvor ledigheden var lav,

hvor de ledige havde gået ledig i kortere tid og var lidt ældre, men til gengæld også 

lidt dårligere uddannet. Men der var stadig en betydelig effekt af reformen i 1996,

skønt ledigheden var høj på det tidspunkt, og der var flere langtidsledige.

En opdeling på uddannelsesgrupper genfandt effekten for de faglærte og 

ufaglærte, mens effekten for ledige med en videregående uddannelse ikke er 

signifikant. Dette kan skyldes, at denne gruppe ikke er lige så homogen som de to 

andre. Videregående uddannelser varer mellem 2 og 6 år, og nogle retter sig specifikt 

mod arbejdsmarkedet, og nogle er rent teoretiske.

Svaret på det indledende spørgsmål er således, at udsigten til aktivering – den 

passive dagpengeperiode holder op og erstattes af tvungen aktivering – generelt virker 

beskæftigelsesfremmende; de ledige finder hurtigere jobs. Effekten er stærkest i gode 

tider med lav ledighed, og hvor de ledige i gennemsnit har gået ledige i kortere tid, og 

svagest i dårlige tider med høj ledighed og for ledige med længere 

ledighedsanciennitet. Men selv i dårlige økonomiske tider er der en positiv effekt.  
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Appendix A 
 

Som nævnt i afsnit 4 er modellen estimeret ved hjælp af en varighedsmodel med to 

ligninger: en beskæftigelses- og en aktiveringsligning: 

 

A.1 Beskæftigelsesmodellen 
Beskæftigelseseffekten estimeres vha. følgende simultane ligninger:

𝑃𝑃(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1|𝑇𝑇 ≥ 𝑗𝑗) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝛽𝛽′𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖�
1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝛽𝛽′𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖�

, 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 = 1|𝑇𝑇 ≥ 𝑗𝑗) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝛽𝛽′𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖�
1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝛽𝛽′𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖�

hvor T er længden på dagpengeforløbet, j er ugenummeret, og i indikerer 

individnummer. Besk indikerer, at dagpengeforløbet er endt i beskæftigelse, og Akt

indikerer, at man deltager i aktivering. Ligningerne er formuleret som hazards eller 

betingede sandsynligheder, dvs. hvad er sandsynligheden for, at der findes 

beskæftigelse i denne uge givet, at vi ved, at der ikke er fundet beskæftigelse i ugerne 

op til denne uge? Ligningerne bindes sammen ved at vælge følgende parametrisering 

for beskæftigelsesligningen:

𝛽𝛽′𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵𝑋𝑋 = 𝛼𝛼𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒 + �𝛿𝛿𝑡𝑡𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝐵𝐵𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡

𝑡𝑡=7

𝑡𝑡=1

+ 𝜆𝜆1𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 = 1)(1 − 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴) + 𝜆𝜆2𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 + 𝜆𝜆3𝑋𝑋𝑡𝑡

Her indgår sandsynligheden for aktivering som en forklarende variabel. 

Motivationseffekten til beskæftigelse fanges med 𝜆𝜆1, hørende til sandsynligheden for 

aktivering, givet at man endnu ikke er aktiveret. Til aktiveringsligningen vælges 

følgende parametrisering for Arbejdsmarkedsreform 2:

𝛽𝛽′𝐴𝐴𝐵𝐵𝑡𝑡𝑋𝑋𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝐴𝐴𝐵𝐵𝑡𝑡 + �𝛿𝛿𝑡𝑡𝐴𝐴𝐵𝐵𝑡𝑡𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡

𝑡𝑡=7

𝑡𝑡=1

+ �𝛾𝛾𝑡𝑡𝐴𝐴𝐵𝐵𝑡𝑡𝐷𝐷𝑖𝑖𝑡𝑡

𝑡𝑡=7

𝑡𝑡=1

(𝐷𝐷1996 + 𝐷𝐷1998) + 𝜂𝜂1𝐻𝐻𝑖𝑖𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵𝐻𝐻𝐵𝐵𝐻𝐻𝑡𝑡

+𝜂𝜂2𝐷𝐷1996 + 𝜂𝜂3𝐷𝐷1998 + 𝜂𝜂4𝑋𝑋𝑡𝑡 

Og for Arbejdsmarkedsreform 3 vælges følgende parametrisering af 

aktiveringsligningen:
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𝛽𝛽′𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑋𝑋𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + �𝛿𝛿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝑖𝑖𝐴𝐴

𝐴𝐴=7

𝐴𝐴=1

+ �𝛾𝛾𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝑖𝑖𝐴𝐴

𝐴𝐴=7

𝐴𝐴=1

� 𝐷𝐷𝐷𝐷
2001

1999

+ 𝜂𝜂1𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴

+𝜂𝜂2𝐷𝐷1999 + +𝜂𝜂3𝐷𝐷2000 + 𝜂𝜂4𝐷𝐷2001 + 𝜂𝜂5𝑋𝑋𝐴𝐴

For alle ligninger gælder, at 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐴𝐴 er tidsdummier med cut-off points ved 13 uger, 26 

uger osv., og hvor den sidste dummy indikerer alle varigheder over 102 uger. Histled

er antallet af uger på dagpenge over en periode på 3 år – denne sættes lig med 0, hvis 

man har genoptjent retten til en fuld dagpengeperiode. Dummyen D1996 indikerer

dagpengeforløb, der er påbegyndt inden reformen, og som rammes af denne, samt

dagpengeforløb, der er påbegyndt efter reformen, men hvor der ikke er genoptjent 

retten til en fuld dagpengeperiode. D1998 indikerer dagpengeforløb påbegyndt efter 

reformen, og hvor der er optjent ret til en fuld dagpengeperiode samt dagpengeforløb,

som allerede er ramt af reformen i 1996 og så oplever en yderligere reduktion i 

passivperioden til 2 år i 1998. Dummyerne slår kun ud i de perioder, hvor reglerne 

gælder, dvs. at D1996 f.eks. først tændes, når dagpengeforløbet krydser 1. juli 1996.

Dummierne D1999, D2000 og D2001 indikerer kalenderåret for 

dagpengeforløbets start. Akt er en indikatorvariabel for, om man deltager i aktivering 

i den pågældende uge. 𝑋𝑋𝐴𝐴 er en tidsafhængig vektor med socioøkonomiske variable, 

herunder en dummy for, om man har en partner, en dummy for om der er børn i huset, 

alder, alder kvadreret, arbejdsløshedsgraden i kommunen og dummier for 

uddannelsesniveau. Det bemærkes, at reformen, både for reform 2 og 3, er interageret 

med tidsdummierne. Dette skyldes, som vi så på figur 1 og 2, at reformerne påvirker 

hazarden forskelligt, alt efter hvilken uge man befinder sig i. Dette skyldes i høj grad,

at tidspunktet for tvungen aktivering rykkes frem, men indtil da er der ingen 

lovmæssige krav om aktivering.

A.2 Detaljerede modelbetragtninger 
Begge modeller estimeres vha. maximum likelihood. Beskæftigelsesligningen giver 

følgende likelihood-bidrag: 

ℒ𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴

= �
𝐻𝐻𝐷𝐷𝑒𝑒(𝛽𝛽′𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝑋𝑋)

1 + 𝐻𝐻𝐷𝐷𝑒𝑒(𝛽𝛽′𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝑋𝑋)�
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴

�
1

1 + 𝐻𝐻𝐷𝐷𝑒𝑒(𝛽𝛽′𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝑋𝑋)�
1−𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴

��
1

1 + 𝐻𝐻𝐷𝐷𝑒𝑒(𝛽𝛽′𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝑋𝑋)�
𝑗𝑗−1

𝐴𝐴=1
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og aktiveringsligningen giver følgende bidrag:

ℒ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = �
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽′𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑋𝑋)

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽′𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑋𝑋)�
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

�
1

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽′𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑋𝑋)�
1−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

��
1

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽′𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑋𝑋)�
𝑗𝑗−1

𝐴𝐴=1

Det samlede likelihoodbidrag bliver altså

ℒ = ℒ𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴ℒ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

For at tage højde for uobserverbar heterogenitet suppleres modellen med en 

Heckman-Singer-korrektion. Modellen estimeres nu betinget på fejlled for begge 

ligninger, og disse fejlled antages at være diskret fordelt med to masse-midtpunkter. 

Den endelige likelihood-funktion bliver derfor:

ℒ∗ = 𝜋𝜋ℒ1(𝜗𝜗|𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴,𝜇𝜇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)+(1− 𝜋𝜋)ℒ2(𝜗𝜗)

hvor andelen, 𝜋𝜋, udregnes vha. følgende ligning: 

𝜋𝜋 =
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑎𝑎)

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑎𝑎)

Fordelingen af den uobserverbare heterogenitet kan derved karakteriseres ved de tre 

parametre 𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴, 𝜇𝜇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 og a. 

Parametrene i modellen kan fortolkes ud fra odds-ratio, dvs. forholdet mellem 

odds ved en ændring i én variabel og odds uden en ændring. Ved en ændring af fx 𝑒𝑒1
til 𝑒𝑒1 + Δ haves følgende udtryk for odds-ratio:

𝑂𝑂𝑂𝑂 =

ℎ(𝛽𝛽1(𝑒𝑒1 + Δ) + ⋯ )
1 − ℎ(𝛽𝛽1(𝑒𝑒1 + Δ) + ⋯ )

ℎ(𝛽𝛽1𝑒𝑒1 + ⋯ )
1 − ℎ(𝛽𝛽1𝑒𝑒1 + ⋯ )

=
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽1(𝑒𝑒1 + Δ) + ⋯ )

𝛽𝛽1𝑒𝑒1 + ⋯
= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽1Δ)
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Tabel 6: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 2 − Ufaglærte
Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk)
uge 14-26 1,34*** -0,81*** Historisk Led. 0,013*** -0,004***
uge 27-39 1,99*** -1,13*** Samlevende 0,17*** 0,24***
uge 40-52 2,60*** -1,53*** Børn -0,03 0,10***
uge 53-65 2,91*** -1,84*** Alder -0,27*** 0,05**
uge 66-88 3,33*** -2,00*** Alder kvadreret 0,003*** -0,001**
uge 89-101 4,17*** -2,33*** Led. grad -0,13*** -0,02***
uge 102+ 3,93*** -1,95*** Akt -0,49***
D1996 -0,29*** P(Akt)(1-Akt) 0,54**
D1998 0,19*** Konstant 4,53*** -3,89***
D1996 * uge 14-26 0,20**
D1996 * uge 27-39 0,32***
D1996* uge 40-52 0,18*
D1996 * uge 53-65 0,29***
D1996 * uge 66-88 0,61***
D1996 * uge 89-101 0,21*
D1996 * uge 102+ 0,93***
D1998 * uge 14-26 -0,13*
D1998 * uge 27-39 -0,39***
D1998* uge 40-52 -0,47***
D1998 * uge 53-65 -0,52***
D1998 * uge 66-88 -0,40***
D1998 * uge 89-101 -0,37***
D1998 * uge 102+ 0,85***

N 238.042

μBesk 0,83

μAkt -4,22
a 1,50
*** repræsenterer et signifikansniveau på 0.1 %, ** er 1 %, * er 5 % og + er 10 %
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Tabel 7: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 2 – Faglærte

Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk)

uge 14-26 1,24*** -0,87*** Historisk Led. 0,016*** -0,006***
uge 27-39 2,16*** -1,23*** Samlevende 0,08** 0,22***
uge 40-52 2,79*** -1,55*** Børn 0,04+ 0,13***
uge 53-65 3,21*** -1,86*** Alder -0,20*** 0,03+
uge 66-88 3,96*** -2,20*** Alder kvadreret 0,002*** -0,001**
uge 89-101 4,29*** -1,99*** Led. grad -0,09*** -0,015***
uge 102+ 4,97*** -1,73*** Akt -0,77***
D1996 -0,61*** -0,61*** P(Akt)(1-Akt) 0,38*
D1998 -0,18*** -0,18*** Konstant 3,37*** -3,10***
D1996 * uge 14-26 0,73***
D1996 * uge 27-39 0,94***
D1996* uge 40-52 0,91***
D1996 * uge 53-65 0,79***
D1996 * uge 66-88 0,65***
D1996 * uge 89-101 0,56***
D1996 * uge 102+ 0,64***
D1998 * uge 14-26 0,10+
D1998 * uge 27-39 -0,11
D1998* uge 40-52 0,07
D1998 * uge 53-65 0,20*
D1998 * uge 66-88 0,05
D1998 * uge 89-101 -0,16
D1998 * uge 102+ 1,10***

N 212.320

μBesk 0,72

μAkt -4,57
a 1.86
*** repræsenterer et signifikansniveau på 0.1 %, ** er 1 %, * er 5 % og + er 10 %



Appendix B 

22 
 

Tabel 8: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 2 – Videregående

Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk)

uge 14-26 1,10*** -1,00 Historisk Led. 0,01*** -0,004***

uge 27-39 1,89*** -1,36*** Samlevende -0,06 0,25***

uge 40-52 2,46*** 1,50*** Børn -0,12** 0,01

uge 53-65 3,03*** -1,92*** Alder 0,25*** -0,10**

uge 66-88 4,16*** -1,85*** Alder kvadreret -0,004*** 0,001*

uge 89-101 5,15*** -1,86*** Led. grad -0,10*** -0,01+

uge 102+ 5,49*** -1,82*** Akt -0,59***

D1996 -0,66*** P(Akt)(1-Akt) 0,26

D1998 0,06 Konstant -4,21*** -0,78

D1996 * uge 14-26 0,49***
D1996 * uge 27-39 0,66***
D1996* uge 40-52 0,69***
D1996 * uge 53-65 0,54***
D1996 * uge 66-88 0,11
D1996 * uge 89-101 -0,57***
D1996 * uge 102+ 0,50***
D1998 * uge 14-26 -0,01
D1998 * uge 27-39 -0,22*
D1998* uge 40-52 0,04
D1998 * uge 53-65 0,19
D1998 * uge 66-88 0,14
D1998 * uge 89-101 -0,11
D1998 * uge 102+ 0,53***

N 102.144

μBesk 0,73

μAkt -4,72
a 1,55
*** repræsenterer et signifikansniveau på 0.1 %, ** er 1 %, * er 5 % og + er 10 %
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Tabel 9: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 3 – Ufaglærte

Variable P(Akt) P(Besk) Variable P(Akt) P(Besk)
uge 14-26 1,13*** -0,28*** D2000 * uge 53-65 1,29***
uge 27-39 1,50*** -0,63*** D2000 * uge 66-88 1,86***
uge 40-52 2,00*** -1,05*** D2000 * uge 89-101 1,20***
uge 53-65 2,21*** -1,08*** D2000 * uge 102+ -0,59***
uge 66-88 2,86*** -1,35*** D2001 * uge 14-26 0,25**
uge 89-101 3,98*** -1,02*** D2001 * uge 27-39 0,70***
uge 102+ 5,10*** -1,44*** D2001 * uge 40-52 1,02***
D1999 0,05 D2001 * uge 53-65 2,08***
D2000 -0,22*** D2001 * uge 66-88 2,34***
D2001 0,06 D2001 * uge 89-101 1,35***
D1999 * uge 14-26 -0,06 D2001 * uge 102+ 0,59**
D1999 * uge 27-39 -0,22* Historisk Led. 0,01*** -0,005***
D1999 * uge 40-52 -0,56*** Samlevende -0,05+ 0,15***
D1999 * uge 53-65 -0,24* Børn 0,47*** 0,01
D1999 * uge 66-88 0,24* Alder -0,27*** 0,04
D1999 * uge 89-101 0,68*** Alder kvadreret 0,003*** -0,0004
D1999 * uge 102+ -1,10*** Led. grad -0,05*** -0,007
D2000 * uge 14-26 0,005 Akt 0,13
D2000 * uge 27-39 0,22* P(Akt)(1-Akt) 0,98***
D2000 * uge 40-52 0,36** Konstant 3,77*** -4,73***

N 138.960
μBesk 1,12
μAkt -4,06
a 1,29

*** repræsenterer et signifikansniveau på 0,1 %, ** er 1 %, * er 5 % 
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Tabel 10: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 3 − Faglærte

Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk)
uge 14-26 1,60*** -0,45*** D2000 * uge 53-65 0,06
uge 27-39 2,21*** -0,81*** D2000 * uge 66-88 1,12***
uge 40-52 2,83*** -1,09*** D2000 * uge 89-101 -0,34
uge 53-65 3,14*** -1,20*** D2000 * uge 102+ -2,39***
uge 66-88 3,85*** -1,47*** D2001 * uge 14-26 -0,41***
uge 89-101 4,98*** -1,48*** D2001 * uge 27-39 -0,53***
uge 102+ 5,66*** -1,78*** D2001 * uge 40-52 -0,31*
D1999 -0,007 D2001 * uge 53-65 0,51**
D2000 0,15* D2001 * uge 66-88 0,68***
D2001 0,18* D2001 * uge 89-101 -0,92***
D1999 * uge 14-26 -0,50*** D2001 * uge 102+ -1,42***
D1999 * uge 27-39 -0,74*** Historisk Led. 0,02*** -0,007***
D1999 * uge 40-52 -0,61*** Samlevende 0,13*** 0,19***
D1999 * uge 53-65 -0,15 Børn -0,12** 0,05
D1999 * uge 66-88 0,93*** Alder 0,10*** 0,04+
D1999 * uge 89-101 0,48* Alder kvadreret -0,002*** -0,001*
D1999 * uge 102+ 1,81*** Led. grad -0,12*** 0,01+
D2000 * uge 14-26 -0,52*** Akt -0,08
D2000 * uge 27-39 -0,53*** P(Akt)(1-Akt) 0,65*
D2000 * uge 40-52 -0,55*** Konstant -2,44*** -4,23***

N 123.900
μBesk 0,65
μAkt -4,15
a 1,80

*** repræsenterer et signifikansniveau på 0,1 %, ** er 1 %, * er 5 % 
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Tabel 11: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 3 − Videregående

Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk)
uge 14-26 1,28*** -0,49*** D2000 * uge 53-65 -0,23
uge 27-39 1,77*** -0,64*** D2000 * uge 66-88 0,94***
uge 40-52 2,18*** 0,91*** D2000 * uge 89-101 1,85***
uge 53-65 2,44*** -0,84*** D2000 * uge 102+ 2,27***
uge 66-88 3,64*** -1,10*** D2001 * uge 14-26 0,16
uge 89-101 4,16*** -1,72*** D2001 * uge 27-39 0,27+
uge 102+ 4,74*** -1,56*** D2001 * uge 40-52 0,56**
D1999 -0,34*** D2001 * uge 53-65 2,04***
D2000 -0,75*** D2001 * uge 66-88 1,80***
D2001 -0,28** D2001 * uge 89-101 1,37***
D1999 * uge 14-26 -0,35** D2001 * uge 102+ 0,04
D1999 * uge 27-39 -0,05 Historisk Led. 0,01*** -0,004***
D1999 * uge 40-52 0,39* Samlevende 0,47*** 0,16**
D1999 * uge 53-65 1,14*** Børn -0,24*** 0,08
D1999 * uge 66-88 1,38*** Alder -0,06* -0,16***
D1999 * uge 89-101 2,34*** Alder kvadreret 0,0003 0,002***
D1999 * uge 102+ 1,94*** Led. grad -0,18*** 0,007
D2000 * uge 14-26 -0,18 Akt -0,07
D2000 * uge 27-39 -0,22 P(Akt)(1-Akt) 0,5
D2000 * uge 40-52 -0,39* Konstant 1,32* -0,83

N 65.230
μBesk 0,94
μAkt -4,71
a 1,40
*** repræsenterer et signifikansniveau på 0,1 %, ** er 1 %, * er 5 % og + er 10 %




