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ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har gennem 

mere end 30 år publiceret en række undersøgelser 

af danskernes tilværelse, og på det seneste har den 

udvidet arbejdsområdet til at omfatte komparative 

undersøgelser af forholdene i udvalgte lande, her-

under Norge og Sverige.

I Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien søger 

vi at give en skildring af udviklingen og status for den 

skandinaviske velfærdsstat samt et overblik over den 

skandinaviske befolknings hverdag derhjemme og 

på arbejdsmarkedet. Fremstillingen er især baseret 

på data fra landenes statistikproducenter, Eurostat, 

OECD og Nordisk Ministerråd suppleret med resultater 

fra forskning i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 

Skandinavien er afgrænset til Danmark, Norge og 

Sverige, idet vi har valgt at følge den snævre geo-

grafiske definition af begrebet. Hvilke overvejelser 

der ligger til grund for denne afgrænsning, skildres 

i bogens indledende kapitel.

Ved fremstillingen er alle oplysninger søgt ajour-

ført, så de ligger så tæt op ad publiceringstidspunktet 

som muligt. Da bogens redaktion er afsluttet i marts 

2020, har det dog kun i begrænset omfang været 

muligt at inddrage de dramatiske begivenheder i 

foråret og forsommeren 2020. Et efterskrift indehol-

der dog enkelte refleksioner i forlængelse af krisen. 

For at læseren kan vurdere den aktuelle situation, 

er bogen desuden rig på sammenligninger bagud i 

tid, der bliver givet med et perspektiverende sigte.

Bogen skal give et indblik i, hvordan de tre lan-

des velfærdsstater har udviklet sig, og hvem skan-

dinaverne er, men også, hvilke træk der adskiller 

tilværelsen i de tre lande. Hvordan vi bor, hvordan 

befolkningstallet har udviklet sig, hvordan vi arbej-

der og uddanner os, hvordan vi beskattes, hvordan 

vi agerer politisk, og hvordan vi oplever de sam-

fund, vi lever i.

Ved udarbejdelsen af bogen vil jeg – ud over 

mine medforfattere, professor Grete Brochmann, 

universitetet i Oslo, ekstern konsulent Bent Jensen 

og enhedens formidlingsansvarlige, Bodil Wullum 

Nielsen – især takke studentermedhjælperne Emil 

Anton Libak Simonsen og Naeim Samandari, der har 

stået for udarbejdelsen af bogens figurer og tabeller, 

indsamlet en lang række statistiske oplysninger og 

udført datatjek af manus. I forskningsenheden har 

seniorforsker Lars Højsgaard Andersen givet nyttige 

redaktionelle forslag til kapitlet om kriminalitet og 

afsoning i Skandinavien. Stud.scient.pol. Alexander 

Bak Sværke har udarbejdet den økonomisk-politiske 

kalender, der ligger til grund for omtalen af rege-

ringsinitiativer i bogens efterskrift.

Som særlig sagkyndig for Danmark har professor 

Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, kommen-

teret bogen og stillet forslag til supplerende ana-

lyser. Det samme gælder den sagkyndige svenske 

kommentator, professor Eskil Wadensjö, Stockholms 

universitet. Korrespondent Birgit Kristensen har læst 

med og kommenteret som den samfundsinteresse-

rede testlæser.

I forhold til vores udgiver, Gyldendal Fakta ved 

fagbogsdirektør Lise Nestelsø og produktionsansvarlig 

Astrid Tyge Nielsen, kan jeg konstatere, at den ven-

lige, tålmodige og kompetente bistand, vi er vant 

til at modtage derfra, også har gjort sig gældende 

ved produktionen af denne udgivelse. 

Fotograf Stig Stasig har i sommeren 2019 rejst i 

de tre lande og taget fotos, der supplerer tekstens 

fremstilling af livet i Skandinavien. Grafisk designer 

Kim Lykke har på en selvstændig og kompetent måde 

fået tekst og fotos til at virke sammen.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke ROCKWOOL 

Fonden med dens bestyrelsesformand, Merete El-

drup, og direktør, Elin Schmidt, for en altid stor og 

usvækket interesse for enhedens arbejde – også ved 

tilblivelsen af denne bog.

København, maj 2020

Jan Rose Skaksen

Forord
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17

n AFGRÆNSNING OG INTRODUKTION

I bogen er Skandinavien afgrænset til den skandinaviske 
halvø med Norge og Sverige. Danmark er inkluderet i 
kraft af det historiske, kulturelle og sproglige fællesskab. 
Dette kapitel undersøger, hvordan Skandinavien er 
blevet opfattet i omverdenen, hvad der karakteriserer 
den skandinaviske velfærdsstat og giver et kort rids over, 
hvordan den har præsteret gennem de seneste 60 år.

1. Skandinavien: 

introduktion
afgrænsning og 
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n AFGRÆNSNING OG INTRODUKTION

Med oprindelse i oldnordisk er dansk, norsk og 

svensk så tæt beslægtede, at borgerne i et skan-

dinavisk land som udgangspunkt kan læse tekster 

fra de to øvrige lande.1 Mange vil måske tage forbe-

hold over for dette synspunkt om ligheden i sprog, 

der begyndte at bevæge sig hver sin vej i 1200-tal-

let. Men sprogene minder nu alligevel fortsat en 

hel del om hinanden. De tre landes historie er til-

svarende i så høj grad forbundet, at det gennem 

lange stræk er svært at anlægge et rent nationalt 

perspektiv. Mod midten af 1800-tallet stod fore-

stillingen om et forenet Skandinavien med afsæt 

i en fælles historisk, sproglig og samfundsmæssig 

baggrund stærkt i meningsdannende kredse. Se-

nere er det skandinaviske samarbejde fortsat i en 

mindre ambitiøs udformning frem til i dag. Fælles 

var også en fredelig overgang til demokratiet, om-

end dette vandt indpas i forskellige tempi. 

1.1. En særlig statsform
Siden 1930’erne har de tre nationer haft en interna-

tional profil som en særlig statsform med klart de-

finerende karakteristika. I mellemkrigstidens Euro-

pa med totalitære statsdannelser, mest markant i 

Tyskland og Sovjetunionen, repræsenterede de tre 

demokratier en alternativ vej. Tilsvarende var de et 

alternativ til en ureguleret kapitalisme i USA og de 

store klasseforskelle i Storbritannien. Det skandina-

viske alternativ byggede i 1930’erne på brede po-

litiske forlig mellem socialdemokratierne og land-

brugets partier. Samtidig skete en bevægelse væk 

fra profilerede klassepartier mod folkepartier med 

et tilhørende politisk engagement i befolkningen 

i form af en høj organisationsgrad og en høj del-

tagelse ved valgene. 

Sverige blev internationalt kendt for forsøg på 

statslig konjunkturregulering, der i samtiden blev 

tolket som en årsag til, at de økonomiske konse-

kvenser af 1930’ernes krise blev mildnet og hurtigere 

overvundet.2 I Danmark og Norge var der lignende 

aktiviteter, men uden nævneværdig internatio-

nal opmærksomhed. Ved samme tid indledtes en 

bevægelse mod større økonomisk lighed og af-

skaffelse af absolut fattigdom. Internationalt gav 

disse karaktertræk tidligt de tre lande et positivt 

omdømme som en samlet skandinavisk blok med 

et udviklet demokrati og social lighed under gode 

materielle forhold.

Efter Anden Verdenskrig udviklede skandina-

verne en velfærdsstat, der betonede universelle og 

efterhånden vidtgående rettigheder i det sociale 

sikringssystem og indenfor offentligt leverede ser-

viceydelser, fx på pleje-, sundheds- og uddannel-

sesområdet. I den internationale politologi betegnes 

denne velfærdsstat som den universelle, socialde-

mokratiske eller skandinaviske velfærdsstat. Den er 

forholdsvis skarpt afgrænset over for den liberale og 

den kontinentale model, selvom den ingen steder 

optræder eller optrådte i en helt ren udformning.3 

Efter Anden Ver
dens    k rig udviklede 
skandinaverne en 
vel  færdsstat, der 
betonede universelle og 
efterhånden vidtgående 
sociale rettigheder.

De tre landes socialdemokratier satte deres 

stærke præg på efterkrigstiden ved regeringsdan-

nelserne enten alene eller i koalition med partier 

med beslægtede samfundsvisioner. I Norge fortsatte 

denne udvikling indtil 1965, i Danmark indtil 1968 

(dog afbrudt af to borgerlige regeringer 1945-47 og 

1950-53) og i Sverige indtil 1976. Trods de mange 

socialdemokratiske regeringsdannelser var der en 

udbredt enighed hen over den politiske midte om, 

hvad der kendetegnede ”det gode samfund” i form 

af tryghed, fuld beskæftigelse, en rimelig grad af 

lighed og offentligt leveret velfærd af en høj kvalitet 

til alle, og hvordan man nåede dertil gennem øko-

nomisk vækst. Stort set alle midterpartier evnede 

at mødes i en serie af politiske forlig, og konflikt-

niveauet var lavt.4 Medvirkende var sandsynligvis 
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også over lange stræk troen på eksperten, at sam-

fundene kunne vinde frem ved at indsætte de rette 

eksperter til de rette opgaver: læger, psykologer, 

pædagoger, arkitekter, ingeniører, byplanlæggere 

og sidst men ikke mindst: økonomer. 

Globaliseringen udgjorde hele tiden en vigtig 

baggrund for den politiske beslutningsproces i de tre 

små åbne økonomier med fokus på at sikre interna-

tional konkurrenceevne. Ellers kunne målsætningen 

om høj velstand og et veludbygget, omfordelende 

velfærdssamfund ikke realiseres. Norge udgør her 

et særligt tilfælde i form af den økonomiske for-

del, der fra 1980’erne har ledsaget udnyttelsen af 

landets betydelige olie- og gasressourcer.

1.2. Fortalere og kritikere
Fortalerne for den skandinaviske model fremhæver 

levestandarden baseret på et effektivt erhvervsliv 

og en høj og kvalificeret deltagelse på et gennem-

organiseret arbejdsmarked blandt både kvinder 

og mænd. Dertil kommer et udfoldet demokratisk 

engagement, fokus på social lighed og afskaffelse 

af fattigdom, stor tilfredshed med livet blandt bor-

gerne, lighed mellem kønnene og et ikke-korrum-

peret erhvervsliv og tilsvarende en offentlig sektor, 

der holder sig på dydens smalle sti. De tre lande har 

tilsyneladende gennemført den vanskelige balan-

cegang mellem stærke økonomiske præstationer, et 

højt skattetryk og en høj grad af lighed.5 Uligheden 

i de tre lande er ganske vist stigende i de senere år, 

men den er fortsat mindre end i andre OECD-lande.

Kritikere af modellen ser omvendt en overdre-

ven statslig styring af økonomien og borgerne, en 

særlig form for skandinavisk socialisme. Staten 

inddrager op til 50 procent af BNP, og det hævdes, 

at den enkeltes individualitet umyndiggøres inden 

for en grå ensartethed og overdreven regelstyring. 

På et tidspunkt nåede marginalskatterne i Sverige 

op i nærheden af 80 procent, og den verdenskendte 

svenske forfatterinde Astrid Lindgren kunne i 1967 

sætte gang i samfundsdebatten ved at skrive om 

en trækprocent på 102.

En særlig form 
for skandinavisk 
socialisme?

Begge tolkninger af den skandinaviske model duk-

ker fra tid til anden op internationalt med et be-

tydeligt gennemslag. Det vidner om, at netop de 

tre lande i kraft af deres særpræg har opnået en 

status som for- eller skræmmebilleder og en ind-

flydelse, som er langt mere betydende end, hvad 

deres størrelse i sig selv måtte tilsige. 

Bogen vil nu undersøge, hvor langt lighederne 

mellem de tre lande rækker i dag, og hvor der er 

adskillende særtræk. Det vil ske gennem kapit-

ler, der tager forskellige aspekter af dagliglivet op 

i de tre lande, ofte med fokus på velfærdsstaten 

og dens betydning: demografien, indvandringen, 

levevilkårene, den offentlige sektor, erhvervslivet, 

tidsanvendelsen, den skandinaviske familie, det 

politiske liv etc. Kapitlerne vil beskrive en udvik-

ling over tid, så de langsigtede tendenser træder 

frem. Hvor det er relevant, vil der blive foretaget 

sammenligninger med udviklingen i andre vestli-

ge lande, primært i form af sammenligninger med 

EU- eller OECD-gennemsnit. Kapitel 17 perspekti-

verer fremstillingen ved at undersøge, hvordan de 

tre lande har håndteret de udfordringer, der følger 

af en storstilet indvandring, den hastige teknolo-

giudvikling og globaliseringen.

1.3. Velfærdsstaten over tid:   
udfordringer og ændringer

Den skandinaviske velfærdsstat blev etableret i 

1960’erne, og set over en periode på 60 år har den 

været udsat for store udfordringer, der periodisk har 

antaget karakter af egentlige kriser, senest aktuali-

seret ved coronakrisen i 2020. Den danske økonomi 

led af betydelige strukturelle problemer fra mid-

ten af 1970’erne, der førte til omfattende ændrin-

ger i de to følgende årtier med fastkurspolitikken i 

1980’erne og arbejdsmarkedsreformer i 1990’erne. 

Reformlinjen er fortsat i det nye århundrede med 
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reformer af pensionsalder, efterløn, beskatning m.v. 

Tilsvarende blev svensk økonomi ramt af en krise 

i 1970’erne, der indvarslede afviklingen af klassiske 

industrielle styrkepositioner, og svensk økonomi blev 

igen hårdt ramt i begyndelsen af 1990’erne, hvil-

ket førte til betydelige besparelser på de offentlige 

budgetter, herunder i overførselsindkomsterne. Mod 

midten af 1980’erne var der en almindelig stemning 

af, at udfordringerne betød enden på den svenske 

velfærdsmodel. En tidstypisk titel var den svenske 

økonom Erik Lundbergs artikel fra 1985 i det anse-

te økonomtidsskrift Journal of Economic Literature: 

The Rise and Fall of the Swedish Model.6

Norge har haft en privilegeret position gennem den 

stærke olieøkonomi, der til forskel fra situationen i 

andre store olielande var og er præget af en ansvarlig 

statslig forvaltning af indtægterne. Men sårbarheden 

overfor prissvingninger, senest i foråret 2020, og kli-

maudfordringer stiller også her krav til omstilling. 

På denne baggrund med særlige nationale pro-

blemer og muligheder er det indlysende, at vi ikke 

beskæftiger os med et statisk fænomen, der uændret 

har gennemlevet så lang en periode som den uni-

verselle velfærdsstat, og de tre lande har hver især 

haft deres særlige løsninger indenfor de forholdsvis 

brede rammer omkring velfærdsmodellen. Fælles 

er imidlertid, at modellens konkrete udformning i 

de tre lande har vist sig meget tilpasningsdygtig.7

De tre oversigtsfigurer på denne og næste side 

gengiver centrale træk ved udviklingen gennem de 

seneste 60 år: økonomisk vækst, men også tilbageslag 

målt ved svingninger i ledigheden, og en høj grad 

af økonomisk lighed sammenlignet med udlandet. 

Figur 1.1 gengiver udviklingen i BNP, købekrafts-

korrigeret og i faste priser, og viser to forhold for 

Norge: en økonomisk vækst, der med afsæt i olie-

økonomien stikker af fra de to øvrige skandinaviske 

lande i begyndelsen af 1990’erne og samtidig netop 

Figur 1.1. BNP pr. indbygger, 1960-2017

Note: EU-gennemsnittet er regnet som et vægtet gennemsnit med indbyggertal som vægte for de lande, der var med i EU på det givne tidspunkt i tidsserien. 

Kilde: Penn World Table 9.1.
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Kilde: OECD og de nationale statistikproducenter.

Figur 1.2. Ledighedsprocenter, 1970-2018

Note: Grafen for EU er for EU-15 i årene 1995-97, EU-25 i årene 1998-01, EU-27 i årene 2005-09 og EU-28 i årene 2010-17.     

Grafen starter i 1961 for Danmark, 1963 for Norge, 1967 for Sverige og 1995 for EU. 

Kilde: World Income Inequality Database og Eurostat.

Figur 1.3. Ulighed målt ved Gini-koefficienten, 1960-2016
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i kraft af oliens betydning er mere konjunkturaf-

hængig end de to øvrige landes. Sammenholdt med 

gennemsnittet for EU ligger også Danmark og Sve-

rige et pænt stykke over de økonomiske resultater 

indenfor fællesskabet, og det er lykkedes at uddybe 

dette forspring siden årtusindeskiftet.

Figur 1.2 viser, hvordan strukturelle og konjunk-

turelle forhold har påvirket ledigheden siden 1970, 

idet 1960’erne generelt var præget af meget lave 

ledighedstal. For at styrke sammenligneligheden 

bagud i tid anvendes her OECD-tal og ikke tal for EU.

Danmark og Sverige har siden 1970 haft perioder 

med en høj ledighed, for Danmarks vedkommende 

fx årene lige efter oliekrisen og igen i begyndelsen 

af 1990’erne. Sverige gennemlevede en periode 

med høj ledighed fra begyndelsen af 1990’erne og 

tiåret ud, hvor den høje ledighed som nævnt førte 

til en intensiv reformpolitik med beskæring af nogle 

typer af overførselsindkomster. Norge er derimod 

begunstiget af lave ledighedstal i alle årene. Be-

mærk også, at de danske og norske ledighedstal 

efter årtusindskiftet konsekvent er lavere, i nogle 

år markant lavere, end gennemsnittet for OECD.

De danske og norske 
ledighedstal er efter 
årtusindskiftet lavere, i 
nogle år markant lavere, 
end for gennemsnittet 
for OECD.

Figur 1.3 viser, at uligheden efter et stærkt fald 

frem til midten af 1980’erne igen steg i de tre skan-

dinaviske lande. Udviklingen i uligheden er her vist 

ved brug af den såkaldte Gini-koefficient. Koeffi-

cienten opgøres som et tal mellem 0 og 1. I en helt 

lige indkomstfordeling, hvor alle indkomstmodta-

gere har samme indkomst, vil Gini-koefficienten 

være 0. Jo mere ulige fordelingen er, desto større 

vil Gini-koefficienten være, og værdien 1 opstår, 

hvis én person får hele indkomsten. I figuren er 

indtegnet et EU-gennemsnit, der dog først og med 

nogen usikkerhed har kunnet etableres fra midten 

af 1990’erne. Det ses, at uligheden fortsat er større 

i EU som et gennemsnit end i Skandinavien.

1.4. Globaliseringen og velfærdsstaten
Mange forskere peger på, at det med globaliserin-

gen er blevet sværere at fastholde en national sty-

ring af konjunktur- og strukturpolitikken. Meget af 

den politiske beslutningsmyndighed er – mest ud-

talt for Danmark og Sverige, men reelt tilsvarende 

for Norge – blevet forskudt fra de nationale parla-

menter til EU-organer. De tre lande er måske gen-

nem suverænitetsafgivelse slet ikke så eneståen-

de som tidligere? Dertil kommer de internationa-

le vandringer, der siden 1970’erne har ændret den 

etniske, kulturelle og religiøse ensartethed, der var 

et karaktertræk indtil da, samtidig med at interna-

tionale konventioner begrænser det nationale rå-

derum til at regulere vandringerne.8 

Presset på den skandinaviske velfærdsstat er måske 

større end nogensinde? Eller måske er netop denne 

samfundsmodel i kraft af en veluddannet og moti-

veret arbejdsstyrke, et kapitalapparat, der er blevet 

testet i den internationale konkurrence, stærke vi-

densnetværk og en lang tradition for samarbejde 

mellem det offentlige og det private erhvervsliv og 

mellem arbejdsmarkedets parter særligt velegnet til at 

overleve i den nye globale situation? Og ikke mindst: 

overleve som en succesrig model for velfærdsstater?

Mange iagttagere peger fortsat på, at i en tid 

med stigende ulighed i alle vestlige lande er netop 

de skandinaviske lande som få andre i stand til at 

fastholde en solid og inkluderende økonomi, der 

kan sikre stabilitet og sammenhængskraft. Henvis-

ninger til den skandinaviske model er under alle 

omstændigheder stadig legio i så forskellige lande 

som USA, England, Skotland, Italien og Frankrig, 

senest under 2020-krisen.

Måske er det globale spil heller ikke så deter-

mineret, som mange iagttagere hævder? 

Måske handler det om den rigtige politik og vilje 

til at forsvare velfærdsstaten?9 
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Noter

1 I den engelske litteratur anvendes Skandinavien ofte som 
værende lig med Norden, dvs. omfattende Danmark, Fin-
land, Island, Norge og Sverige.

2 Nutidig forskning peger på, at det snarere var karaktertræk 
ved den svenske industri som en vidtgående strukturratio-
nalisering og elektrificering, der fik Sverige hurtigt gennem 
krisen (Sejersted (2005)). Dertil kom efterspørgslen på de 
internationale markeder, der med den europæiske oprust-
ning frem mod krigsudbruddet i 1939 fremmede eksporten 
af jernmalm. Endelig betød en kraftig devaluering af den 
svenske krone i 1931 en fremgang på eksportmarkederne, 
der holdt sig det meste af 1930’erne ud (Lundberg (1985)).

3 Esping-Andersen (1990).
4 Sejersted (2005).
5 Andersen (2015; 2018a).
6 Lundberg (1985).
7 Andersen (2015).
8 Sverige havde allerede en betydelig indvandring af arbejds-

kraft efter Anden Verdenskrig.
9 Andersen (2019b), Rasmussen (2019).
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Opbygningen af de skandinaviske velfærdsstater er baseret på, at 
der er mange beskæftigede i den erhvervsaktive alder, der betaler 
skatter for at finansiere serviceydelser og forbrugsmuligheder 
for dem, der ikke er i beskæftigelse – herunder børn og ældre. 
Det betyder, at finansieringen af velfærdsstaten er sårbar 
overfor den demografiske udvikling. Hvis der bliver for få unge 
og midaldrende i forhold til ældre, kan det blive svært at 
fastholde det ønskede serviceniveau. Samtidig er det velkendt, 
at et højere velstandsniveau i en befolkning kan føre til et fald i 
reproduktionen og dermed på sigt skabe et problematisk forhold 
mellem andel ældre og personer i den erhvervsaktive alder. I 
dette kapitel undersøges det, hvordan de skandinaviske lande 
har klaret denne udfordring.

2. Befolkningen
i Skandinavien
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2.1. Befolkning og areal
Tabel 2.1 viser hovedtal for befolkningen, herunder 

befolkningstætheden i lande med et meget forskel-

ligt areal. Sverige har i 2019 det største indbygger-

tal med godt 10 mio. mennesker fulgt af Danmark 

med 5,8 og Norge med 5,3 mio. I alt lever der ca. 

21 mio. mennesker i Skandinavien i 2019. Set i for-

hold til det daværende EU-28’s samlede befolkning 

på godt 500 mio. bor beskedne 4 procent i Skan-

dinavien. Tallet understreger pointen fra kapitel 1 

om, at regionen i en befolkningsmæssig sammen-

hæng er mindre betydende – også indenfor EU.

Tabel 2.1. Areal, befolkningsstørrelse og -tæthed 

pr. 1. januar 2019

Landareal

(1.000 km2)

Befolknings-

størrelse (mio.)

Befolknings-

tæthed (pr. km2)

Danmark 43 5,8 135

Norge 324 5,3 17

Sverige 407 10,2 25

EU-28 4.342 512,4 118

Note: For de tre lande er data for 2019. For EU-28 er data for 2018. 

Kilde: Egen konstruktion baseret på data fra Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå, 

Statistiska centralbyrån og OECD.

Figur 2.1 viser udviklingen i befolkningstallet fra 

1950 til 2019. I løbet af de 70 år har Sverige haft en 

stigning i folketallet på godt 3 mio. I Norge har til-

væksten været på godt 2 mio. mennesker og i Dan-

mark på 1,5 mio. 

2.2. Skandinaverne får færre børn   
og lever længere

I anden halvdel af 1900-tallet gik fødselstallet ned 

i Skandinavien. Endnu i 1945 fik danske kvinder ek-

sempelvis omkring tre børn, fra de var 15 til 49 år. 

I løbet af 1960’erne faldt tallet imidlertid væsent-

ligt. Figur 2.2 gengiver udviklingen i fertiliteten fra 

begyndelsen af 1950’erne til 2018. Afgørende i for-

hold til figuren er, at man skal over 2,1 levendefødte 

børn pr. kvinde for, at en befolkning kan holde sit 

niveau, også betegnet som erstatningsraten, der er 

indtegnet som en stiplet streg i figuren. 

Vi ser, at denne reproduktion i ingen af de tre 

lande har fundet sted efter 1975, selvom Sverige i 

begyndelsen af 1990’erne tangerede erstatningsraten. 

I 2018 lå tallet i alle tre lande omkring 1,6-1,7 – altså 

noget under erstatningsraten – og det er interessant 

at bemærke, at udviklingen i fertiliteten er gået i 

retning af at være mere ens i de tre lande. Når der 

på trods af det lave niveau under erstatningsraten 

alligevel ifølge figur 2.1 sker en befolkningsfrem-

gang, skyldes det en omfattende nettoindvandring, 

hvilket vi vender tilbage til i kapitel 5.

Det faldende fødselstal hænger sammen med, at 

mange flere gifte kvinder i 1960’erne og fremefter 

blev på arbejdsmarkedet, efter at de havde fået det 

første barn. Ideen om social og økonomisk lighed 

mellem kønnene blev også stærkere efter midten af 

1960’erne formidlet via kvindernes øgede deltagel-

se på arbejdsmarkedet, en aktiv kvindebevægelse 

og et højere uddannelsesniveau hos kvinderne. En 

større børneflok passede i det hele taget ikke ind i 

en tilværelse, hvor begge forældre arbejdede ude, 

og nye præventionsmidler som spiralen og p-pillen 

muliggjorde en effektiv fødselskontrol. Sverige var 

først med at frigive p-pillen i 1964. Danmark kom 

med i 1966 og Norge i 1967. 

Det faldende fødselstal 
hænger sammen med, 
at mange flere gifte 
kvinder i 1960’erne 
og fremefter blev på 
arbejdsmarkedet, efter 
at de havde fået det 
første barn.

Fri abort indtil den 12. graviditetsuge blev indført 

efter følelsesladede offentlige debatter i Danmark 

i 1973 og i Norge i 1978. I Sverige blev fri abort til og 

med den 18. graviditetsuge indført i 1975. Hvor of-

te denne mulighed er blevet benyttet siden 1985, 
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Figur 2.2. Den samlede fertilitet pr. kvinde, 1950-2018

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Figur 2.1. Befolkningsudviklingen, 1950-2019
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32
Figur 2.3. Befolkningspyramider, 1950 og 2018

Danmark 1950

Danmark 2018

Kilde: Danmarks Statistik
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hvorfra data foreligger for alle tre lande, fremgår af 

tabel 2.2. Målt på abortkvotienten, dvs. antal aborter 

pr. 1.000 kvinder pr. år, befinder Danmark og Nor-

ge sig på det samme niveau, mens Sverige gennem 

hele perioden ligger over. Tal for de 45-49-årige 

er imidlertid ikke indeholdt i de svenske tal, der 

hermed udelader den ældste femårsklasse med 

de færreste aborter, hvilket bidrager til at forklare, 

at abortkvotienten er højere i Sverige end i de to 

andre lande. 

Selvom de skandinaviske befolkninger ikke kan 

reproducere sig selv, ligger fødselstallene alligevel 

en del over niveauet på 1,4-1,5 levendefødte pr. 

kvinde i mange syd- og østeuropæiske lande. I 

lande som Bulgarien og Tjekkiet var tallet omkring 

årtusindskiftet helt nede på 1,1 levendefødte pr. 

kvinde. I EU-28 var gennemsnittet 1,6 i 2017, hvil-

ket er tæt på det skandinaviske niveau. Den højere 

fertilitet i Skandinavien sammenlignet med Syd- og 

Østeuropa kan afspejle mere gunstige forhold for 

børnefamilierne: en bedre dækning med dagin-

stitutioner, bedre barselsordninger, børnepenge 

og fri adgang til velfungerende uddannelsestilbud.

Samtidig med at børnetallet gik ned, steg mid-

dellevetiden væsentligt. Ved midten af 1900-tallet 

var den godt 70 år for nyfødte drenge og noget hø-

jere for piger, hvorefter den er steget frem til i dag 

til omkring 80 år for drenge og igen noget højere 

for piger. Gennem hele perioden haltede Danmark 

en anelse efter de to øvrige lande. Den stigende 

levealder skal ses i sammenhæng med bedre le-

vevilkår og udviklingen af sundhedsvæsenet. En 

række forhold knyttet til livsstil har spillet ind med 

modsatrettede tendenser, der i stort omfang er 

socialt betingede: mere motion, sundere kost og 

færre, der ryger. Men også en fedmeepidemi og et 

alkoholforbrug hos mange, der overskrider lægernes 

anbefalinger. Temaet uddybes i kapitel 11.

2.3. Ændret aldersfordeling
Den stigende middellevetid i kombination med de 

faldende fødselstal har ført til en anden aldersfor-

deling i de tre befolkninger, der alle ældes. Forhol-

det er illustreret i befolkningspyramiderne for 1950 

og 2018 i figur 2.3. Den klassiske grafiske beskrivel-

se af aldersfordelingen i de traditionelle samfund 

før industrialiseringen havde form af en pyramide 

med en bred basis, der spidsede til mod toppen, 

efterhånden som der blev tyndet ud i de ældre år-

gange. Denne form genfindes i 1950, hvor årgan-

gene over 50 år tyndes ud, og store årgange født 

lige efter krigen danner en forholdsvis bred bund 

i pyramiden. Men årgangene mellem 10 og 25 år er 

svagt repræsenterede som følge af krisen i 1930’er-

ne, hvor fødselstallene gik ned i Skandinavien som 

i det meste af resten af Europa. 

Tabel 2.2. Antal aborter i tusinder og generel abortkvotient, 1985-2018

År Danmark Norge Sverige

Antal aborter Abortkvotient Antal aborter Abortkvotient Antal aborter Abortkvotient

1985 19,9 15,6 14,6 14,7 30,8 17,7

1990 20,6 15,9 15,6 14,7 37,5 21,3

1995 17,6 13,6 13,9 12,9 31,4 18,3

2000 15,9 12,7 14,7 13,7 31,0 18,3

2005 15,4 12,5 14,0 12,9 35,0 20,2

2010 16,8 13,4 15,8 13.8 37,7 20,9

2015 15,5 12,3 14,0 11,7 38,1 20,9

2018 14,2 11,2 12,4 10,3 35,8 19,2

Note: Abortkvotient er i Danmark og Norge defineret ved antallet af legale aborter pr. år pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I Sverige er aldersafgrænsningen 15-45 år. 

Kilder: Danmark: Danmarks Statistik, Norge: Folkehelseinstituttet, Sverige: Socialstyrelsen.
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Norge 1950

Norge 2018

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.3. Befolkningspyramider, 1950 og 2018
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Sverige  2018

Kilde: Statistiska centralbyrån.

Figur 2.3. Befolkningspyramider, 1950 og 2018
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Figur 2.4. Andel af plus 65-årige i den samlede befolkning, 1950 med fremskrivning til 2040

Figur 2.5. Befolkningsfremskrivninger for Skandinavien og Europa frem til 2050, år 2020 = 100

Note: Data fra 2020 til 2040 er baseret på FN-fremskrivninger. 

Kilde: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019.

Kilde: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017).
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Når vi så kommer til pyramiden fra 2018, fylder 

de yngste og unge årgange forholdsvis lidt. De lig-

ger enten på niveau med eller bliver overgået af de 

midaldrende. For aldersgrupperne over 50 år fore-

går bortfaldet langsommere, og der er forholdsvis 

mange ældre over 70 år. Aldersgrupperne over 80 

år, der har et stort træk på sundhedsudgifterne, er 

endnu godt repræsenteret. Billedet af en pyramide 

fortoner sig helt. Samtidig er det nærmest forbløf-

fende, hvor meget de tre landes befolkningspyra-

mider ligner hinanden i begge år. 

Den stigende andel af ældre illustreres i figur 2.4, 

der viser andelen af plus 65-årige fra 1950 til 2020 

med fremskrivning til 2040. Bortset fra en stabili-

serende tendens omkring årtusindskiftet er ande-

len steget fra 9-11 procent i 1950 til 16-20 procent i 

2015 med den laveste andel i Norge. Endnu i 2040 

forventes andelen i Norge at ligge svagt lavere end 

andelen i Danmark og Sverige, men alle landene 

forventes at have en andel af plus 65-årige på 23 

til 24 procent. Det er i øvrigt tankevækkende, hvor 

ensartet udviklingen er i de tre lande.

2.4. Et kig ind i fremtiden
Ved at anvende FN’s befolkningsfremskrivninger 

kan vi i figur 2.5 få et overslag over befolkningsud-

viklingen i Skandinavien og i Europa frem til 2050. 

Det skal understreges, at der er en række forud-

sætninger for en fremskrivning af denne karakter. 

Så der er netop tale om et forsigtigt skøn over en 

usikker fremtid. Befolkningstallet er indekseret så 

niveauet i 2020 sættes til 100, hvilket gør det mu-

ligt at sammenligne vækstraterne mellem de tre 

skandinaviske lande og Europa direkte.

Europas samlede befolkning vil som følge af lave 

fødselstal og en aldrende befolkning være reduceret 

med knap 5 procent i 2050. Frem til 2030 kan noget 

af dette fald imødegås gennem indvandring. Der-

efter accelererer faldet. De tre skandinaviske lande 

vil derimod opleve en vækst i befolkningen, der vil 

være stærkest i Norge efterfulgt af Sverige. Men også 

Danmark vil få en befolkningstilvækst, hvilket må 

tilskrives indvandringen og en fertilitet, der trods 

alt er marginalt højere end Europa-gennemsnittet.

2.5. Sammenfatning
De skandinaviske lande har oplevet en markant 

ændring i befolkningssammensætningen. Denne 

ændring medfører, at de ældre udenfor de typiske 

erhvervsaktive aldre udgør en voksende andel af 

befolkningerne, og denne udvikling er meget ens 

i de tre lande. Landene har dog også det tilfælles, 

at de trods alt står overfor relativt mindre proble-

mer med befolkningssammensætningen og befolk-

ningsudviklingen end en del lande i Øst- og Syd-

europa, og situationen er også en anelse bedre end 

Europa-gennemsnittet. Samtidig vil indvandringen 

til Skandinavien bidrage til vækst i befolkningen i 

de kommende år.
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Stort set overalt i verden ses en urbanisering, hvor en 
voksende andel af befolkningen bor i de store byer. Der er 
mange dilemmaer forbundet med urbaniseringen, og det 
gælder også for de skandinaviske velfærdsstater. På den ene 
side bidrager den store omfordeling gennem skatter og gratis 
serviceydelser i den offentlige sektor til, at det er mindre 
problemfyldt, hvis en stor andel af den erhvervsaktive del 
af befolkningen flytter til byerne. På den anden side kan 
en for stor segregering af befolkningen – fx mellem højt 
og lavt uddannede eller indvandrere og indfødte – give en 
geografisk ulighed, der udfordrer opfattelsen af, at alle har 
lige muligheder i velfærdsstaten. I dette kapitel ses der på, i 
hvor høj grad der har været en urbanisering og en segregering 
i de skandinaviske velfærdsstater.

3. Befolkningens
geografiske

fordeling
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3.1. Urbaniseringen
De skandinaviske lande har som højt industrialise-

rede samfund gennemlevet en urbaniseringsproces. 

Fælles for de tre lande er, at en tidligere overvejen-

de landbrugsbaseret befolkning flyttede mod byer-

ne drevet af gode beskæftigelsesmuligheder og af 

landbrugets teknologiudvikling, der kraftigt redu-

cerede behovet for arbejdskraft i de første par tiår 

efter Anden Verdenskrig. For det nordlige Sverige 

kom yderligere rationaliseringen af skovbruget og 

i Norge i kystbåndet rationaliseringen af fiskeriet.

Danmark søgte med egnsudviklingsstøtte i 1960’er-

ne at nedbringe en høj arbejdsløshed i periferien. 

Det skete med en vis succes, da dele af industrien 

i hovedstadsområdet orienterede sig mod Jylland 

– også påvirket af forekomsten af en tilgængelig 

arbejdskraft og billige industrigrunde. 

I Danmark er udkants
problemerne i det hele 
taget mindre end i 
Norge og Sverige. 

Befolkningstætheden er større, og de lokale 

økonomiske centre er af andre dimensioner og 

mere potente i Danmark.1 Alligevel har borgerlige 

regeringer i de seneste år flyttet en række statsli-

ge arbejdspladser til provinsen for at kompensere 

for de geografisk betingede forskelle, der trods alt 

eksisterer. Samme sigte har den kommunale ud-

ligningsordning og lempelser i planlovgivningen. 

De norske politikere havde efter Anden Ver-

denskrig en målsætning om at bevare det kendte 

bosætningsmønster. For at undgå affolkning af di-

strikterne har Norge derfor ført en udkantspolitik 

med vægten lagt på den nordlige del af landet og 

kystregionen. Med Nord-Norge-planen fra 1951 og 

Distriktenes Utbyggingsfond fra 1960 overførte staten 

store ressourcer til udkantens erhvervsliv. Samme 

målsætning om at undgå affolkning af landdi-

strikterne lå bl.a. bag aftaler med landbrugets og 

fiskeriets organisationer. Etableringen af universi-

teter i Trondheim og Tromsø var til dels motiveret 

af samme ønske.2

Sverige har i perioder ført en aktiv regionalpo-

litik med særlig hensyntagen til de tyndtbefolkede 

regioner. En aktivitet med et kompenserende sig-

te var fordelingen af investeringer i infrastruktur. I 

begyndelsen af 1990’erne lå 40 procent af de sam-

lede investeringer i veje i Nordsverige, der havde 

omkring 20 procent af befolkningen.3 Udbygningen 

af högskolesektoren – undervisningsinstitutioner 

med aktiviteter på universitetsniveau – i udkants-

regionerne har haft regionale motiver. Samtidig har 

både borgerlige og socialdemokratiske regeringer 

udflyttet statsinstitutioner fra Stockholm til byer som 

Gävle, Gøteborg, Karlstad, Norrköbing og Borlänge.

Men der har også været modvirkende tendenser. 

Sverige søgte gennem en særdeles aktiv arbejds-

markedspolitik at skabe en optimal lokalisering 

af arbejdsstyrken i forhold til de eksisterende er-

hvervsmuligheder. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 

fungerede fra 1948 som en effektiv arbejdsanvis-

ning, der fra slutningen af 1950’erne insisterede på 

geografisk og uddannelsesmæssig mobilitet. Ledi-

ge arbejdere fra områder i økonomisk tilbagegang 

blev anvist til de mere dynamiske regioner, og der 

var en stor økonomisk støtte til at flytte til regioner 

med en bedre beskæftigelsessituation ledsaget af 

uddannelse til at bestride nye jobs.4 AMS fik i fol-

kemunde øgenavnet Alla Måste Söderut.5 

Den solidariske lønpolitik, der blev prioriteret af 

fagbevægelsen og de socialdemokratiske regeringer, 

virkede i samme retning. Den solidariske lønpolitik 

fastslog samme løn for den samme type af arbejde 

uanset virksomhedens produktivitet og profitabi-

litet. I en økonomi med fri handel betød det, at 

lavproduktive, arbejdsintensive industrier inden-

for fx tekstil- og skotøjsfremstilling blev slået ud af 

markedet, hvilket øgede den del af arbejdsstyrken, 

der måtte være åben for geografisk mobilitet.

I kombination med de almindeligt virkende 

markedskræfter og en industristruktur med vægten 

lagt på store enheder bidrog disse tiltag indenfor 

den svenske model til en affolkning af områder 

mod nord, men også til en effektiv fordeling af ar-
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bejdsstyrken i forhold til den industrielle udvikling. 

I 1960’erne og 70’erne indgik aktiviteterne i AMS og 

den solidariske lønpolitik i den socialdemokratiske 

planlægningsmodel med vægt på at modernisere 

og effektivisere samfundet. Da den klassiske in-

dustri kom ud i store problemer i begyndelsen af 

1970’erne, affødte det imidlertid nye regionalpo-

litiske udfordringer.

Fælles for de tre lande er, at de stigende ind-

komstoverførsler, der indenfor rammerne af en 

universel og ekspanderende velfærdsstat blev ydet 

uden et regionalpolitisk sigte, medvirkede til at ud-

ligne geografiske forskelle i indkomster og bidrog 

til at forsinke bevægelsen mod byerne. Arbejdsløs-

hedsdagpenge, folke- og invalidepension, ydelser 

til børnefamilier, kontanthjælp og i Danmark ef-

terløn har skabt et forsørgelsesgrundlag for mange 

mennesker i regioner med et svagt erhvervsliv. Og 

jo mere progressionen blev øget i skattesystemet, 

desto stærkere virkede denne udligning.

I de tre lande har kommunerne også fået tildelt 

stadigt flere opgaver under udbygningen af vel-

færdsstaten. Ambitionen har været, at det kom-

munale serviceniveau skulle være uafhængigt af 

det lokale skattegrundlag og ligge på et rimeligt 

ensartet niveau.6 Denne politik og en fortsat ud-

delegering af opgaver til kommunerne har skabt 

mange arbejdspladser i de tyndt befolkede regio-

ner. Den vedvarende affolkning har dog alligevel 

gjort det svært at opretholde daginstitutioner og 

skoler indenfor en realistisk pendlingsafstand for 

betydelige andele af lokalbefolkningen i Norge og 

Sverige. Dette accelererer afvandringen fra landdi-

strikterne til byerne.

Figur 3.1 giver en oversigt over ændringer i be-

folkningen bosat i byer i perioden fra 1960 til 2018. 

Figur 3.1. Relativ ændring i befolkningen i byerne, 1960-2018

Note: Grænsen for bymæssig bebyggelse ligger højere i Norge end i Danmark og Sverige, hvilket imidlertid betyder mindre, da figuren viser de relative ændringer.

Kilde: The World Bank, World Development Indicators. Egne beregninger baseret på data for Urban Population og Rural Population. 
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Figur 3.2. DANMARK

Regional befolkningstilvækst, 1960-2019

Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur 3.2. NORGE

Regional befolkningstilvækst, 1960-2019

Kilde: Statistisk sentralbyrån.
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Figur 3.2. 

SVERIGE

Regional befolkningstilvækst, 1960-2019

Kilde: Statistiska centralbyrån.
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Udviklingen syntes at være gået særligt stærkt i 

Norge. I det omfang, det er lykkedes at fastholde 

befolkningen i den norske periferi, er det derfor sket 

i de bymæssige bebyggelser. Alle tre lande har mel-

lem 80 og 90 procent af befolkningen bosat i byer.

De største byer har undervejs modtaget mange 

tilflyttere. Hver tredje skandinav boede i 2018 i byer 

med over 100.000 indbyggere: 36 procent i Norge, 

32 i Sverige og 32 i Danmark. Ved bevægelsen mod 

byerne sker en aldring af befolkningen på landet. 

Det er de helt unge, der søger mod byerne for at 

uddanne sig og arbejde. De ældre bliver tilbage. 

Derimod udskydes aldringsprocessen i storbyerne 

gennem det vedvarende tilskud af unge. Samme 

effekt har indvandringen fra udlandet.

3.2. Udviklingen på regionalt niveau
Udviklingen på regionalt niveau er vist med kort 

over forskydninger i befolkningen fra 1960 til 2019 

i figur 3.2. I Danmark er det kun Sjælland udenfor 

hovedstadsregionen, der har oplevet stagnation, 

og den relative fremgang er stærkest i Midtjylland 

efterfulgt af hovedstadsregionen. I en skandina-

visk kontekst er Danmark, som vi allerede har væ-

ret inde på, mindre præget af en udkantsproble-

matik end de to øvrige lande.

I Norge har der været en kun beskeden vækst 

eller ligefrem stagnation mod nord på trods af alle 

forsøg på at fastholde befolkningen gennem egns-

udvikling. Området omkring Oslo har derimod med 

omkring en fordobling af befolkningen oplevet en 

stærk fremgang i befolkningstallet siden 1960.

Nord- og Midtsverige har på trods af den bety-

delige befolkningstilvækst på landsplan enten en 

antalsmæssig stagnation eller ligefrem tilbagegang. 

Til gengæld har Stockholm haft en markant befolk-

ningstilvækst, tæt på en fordobling, hvilket er en 

medvirkende forklaring på de store stigninger på 

fast ejendom i den svenske hovedstad. Store dele 

af Sydsverige har også haft en pæn fremgang, og 

alt i alt har de centraliserende kræfter virket stærkt 

i Sverige på bekostning af udkanten.

3.3. Social og etnisk segregering:   
Danmark som et eksempel
I samfund med en stærk politisk ambition om so-

cial og økonomisk lighed er det et ideal, at befolk-

ningen heller ikke i dens bosættelse fremstår som 

alt for adskilt etnisk eller socioøkonomisk. Med et-

nisk segregering menes det forhold, at indvandrere 

bor geografisk adskilt fra værtslandets befolkning. 

Socio økonomisk segregering betegner, at befolk-

ningsgrupper med forskellig indkomst, uddan-

nelse og afhængighed af indkomstoverførsler bor 

geografisk adskilt. Segregering indebærer altså, at 

grupper af individer med veldefinerede forskellige 

karakteristika lever geografisk adskilt fra hinanden.

En udtalt etnisk segregering kan have en nega-

tiv betydning for integrationen målt ved deltagelse 

i uddannelse, arbejde, kriminalitet, sundhed og 

samfundsengagement.7 Tilsvarende kan en stærk 

socioøkonomisk segregering blokere for social mo-

bilitet i fraværet af positive rollemodeller og stærke 

netværk i lokalsamfundet. 

Den officielle politik i Skandinavien har derfor 

søgt at modvirke stærk etnisk og socioøkonomisk 

rumlig adskillelse. 

Men hvordan er udviklingen så forløbet indenfor 

de seneste tiår i en periode, hvor antallet af indvan-

drere er steget markant, og hvor den økonomiske 

ulighed er voksende? Vi begynder med at gengive en 

række danske undersøgelser og vender os derefter 

i kort form mod Norge og Sverige. Undersøgelserne 

kaster lys over udviklingen fra 1980’erne til i dag.

I en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forsknings-

enhed blev brugt to indeks til at følge ændringer-

ne i Danmark fra 1985 til 2003.8 Det første var det 

såkaldte D-indeks – dissimilationsindekset. Det 

måler, hvor uens befolkningen bor. Dissimilati-

on er det modsatte af assimilation i betydningen 

sammensmeltning. Omskrevet har vi her et tal for, 

hvor spredt forskellige grupper i befolkningen bor. 

D-indekset måler på en skala fra 0 til 100, hvor stor 

en andel af en befolkningsgruppe der skal flytte fra 

ét boligområde til et andet for at få en helt jævn 

fordeling af den pågældende gruppe. Er tallet nul, 

er gruppen helt jævnt fordelt. Omvendt hvis tallet 
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er 100. Så bor gruppen helt adskilt fra den øvrige 

befolkning. 

Ofte regner man med, at et D-indeks under 30 

er mindre betydende. Med så lavt et tal bor befolk-

ningen forholdsvis blandet. Man skal op over 60, 

før man kan tale om en segregeret, eller adskilt, 

befolkning. Det skal dog bemærkes, at D-indekset 

er følsomt overfor, hvor stor en geografisk enhed 

der anvendes, og at gennemgangen for de tre lan-

de med enkelte undtagelser derfor ikke er direkte 

sammenlignelig, da den geografiske basisenhed va-

rierer.9 Det, der kan sammenlignes, er den relative 

udvikling over tid, dvs. om den rumlige adskillelse 

af forskellige befolkningsgrupper bliver mere eller 

mindre udtalt.

Det andet indeks, der blev anvendt ved analy-

sen af udviklingen fra 1985 til 2003, var det såkaldte 

isolationsindeks. Det måler sandsynligheden for, at 

en tilfældig person møder en fra sin egen gruppe, 

når personen går ud ad sin hoveddør. Er tallet fx 

50, er der 50 procents sandsynlighed for at møde 

en fra sin egen sociale eller etniske gruppe.

Analysen viste, at der fra 1985 til 2003 ikke var 

sket en øget polarisering i danskernes bosættelse. 

Mennesker, der ligner hinanden, har ganske vist en 

tendens til at bo i nærheden af hinanden. Sådan 

er det især i storbyerne. Denne tendens var dog 

hverken i 1985 eller 2003 særligt udtalt.

Vi kan eksemplificere dette med tabel 3.1 for 

modtagere af sociale ydelser. Her er blot sket en 

svag stigning i de to indeks. Kun 27 procent af dem, 

der modtager overførselsindkomster, skulle flytte i 

2003, for at gruppen som helhed bor lige så spredt 

som den øvrige befolkning. I 1985 var det 26 pro-

cent. I-indekset er steget en anelse mere. Fra 17 

til 21. Dette tal viser, at en person på overførsels-

indkomst i 2003 havde 21 procents sandsynlighed 

for at møde et menneske i samme situation, når 

vedkommende gik ud ad sin dør, mod 17 procent 

i 1985. Stigningen forklares dog delvist af, at der i 

1985 var 12 procent på overførselsindkomst mod 14 

procent i 2003.

TABEL 3.1. Geografisk adskillelse for modtagere af 

sociale ydelser og lavtuddannede, 1985-2003

Modtagere af sociale ydelser  

ift. resten af befolkningen  1985  2003

D-indeks    26  27

I-indeks    17  21

Grundskole ift. resten   1985  2003

D-indeks    24  22

I-indeks     47  30

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

For de lavt uddannede var der ligefrem en fal-

dende tendens til boligmæssig adskillelse fra den 

øvrige befolkning. Af tabel 3.1 fremgår det, at der 

i 1985 var en sandsynlighed på 47 procent for, at 

en tilfældig lavt uddannet mødte en person med 

samme baggrund, når han eller hun gik ud ad sin 

hoveddør. Denne sandsynlighed var faldet til 30 

procent i 2003. D-indekset viste også et beskedent 

fald. Baggrunden er, at antallet af lavt uddannede 

danskere er gået meget tilbage. Mens kun godt hver 

anden 30-60-årige i 1985 havde en kompetence-

givende uddannelse, var det to ud af tre i 2003.

Andelen af ikke-vestlige indvandrere i Danmark 

steg markant fra 1970’erne og frem til i dag. I 1985 

udgjorde de 1,5 procent af befolkningen mod 5,9 

procent i 2003 – altså en firedobling. Denne stig-

ning afspejles i isolationsindekset, der gik fra 9 til 

23 procent. I 2003 havde en indvandrer altså lidt 

større sandsynlighed for at støde ind i en anden 

indvandrer i sit boligområde, end en overførsels-

modtager havde for at møde en anden overfør-

selsmodtager – 23 mod 21 procent. Men der er én 

væsentlig forskel på de to grupper: Der var langt 

færre indvandrere, end der var overførselsmodtagere 

– 6 mod ca. 14 procent af den samlede befolkning. 

Når sandsynligheden alligevel var den samme, viser 

det, at indvandrerne boede koncentreret i nogle 

få områder. At det netop forholder sig sådan, viser 

D-indekset: Det lå på 54 procent i 2003. 

D-indekset for 2003 er højt, men det er faktisk 

faldet siden 1985, hvor det var på 60 procent. Et 

bidrag til en forklaring er, at offentlige myndigheder 
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med et vist held har gennemført en spredningspo-

litik. Over lange stræk har der eksempelvis været 

et formaliseret samarbejde mellem kommunerne 

og Udlændingestyrelsen om placering – især i de 

kommuner, der i forvejen havde få flygtninge. Ind-

vandrere med asyl blev reelt forpligtet til at bosætte 

sig i placeringskommunen i tre år.10 En stor andel 

er bosat i almene boliger.11

D-indekset er ganske vist faldet lidt. Men I-in-

dekset er steget meget. I gennemsnit boede ik-

ke-vestlige indvandrere i nabolag, hvor de udgjorde 

ca. en fjerdedel af beboerne, skønt de kun udgjorde 

6 procent af befolkningen. Befolkningen i Danmark 

boede altså i 2003 ikke mere socialt adskilt end i 

1985. Men den boede mere etnisk adskilt. 

Efter 2003 er der gennemført flere analyser af 

den danske befolknings bosætning.12 I forbindelse 

med omtalen af indvandrernes segregering står en 

analyse af Hans Skifter Andersen fra 2015 centralt. 

Forskeren analyserer perioden fra 1985 til 2008 med 

en opdeling af landet i 9.000 by- og landområder 

med i gennemsnit 600 beboere. 

I 1985 var der 91 områder med mere end 20 pro-

cent ikke-vestlige indvandrere. Dette voksede til 

1.030 områder i 2008. I 170 områder var der mere 

end 50 procent. Den maksimale andel i et enkelt 

område var 45 procent i 1985 mod 90 procent i 2008. 

For hele perioden steg antallet af etnisk prægede 

områder især i 1990’erne, mens væksten er taget af 

efter årtusindskiftet. Årsagen til det stigende antal 

etnisk prægede områder er den fortsatte indvan-

dring, og at der er født mange børn med en ik-

ke-vestlig baggrund. Frem til 2000 har der været 

en sammenhæng mellem andelen af etniske mi-

noriteter i de enkelte områder og væksten i disse. 

Der var tale om en selvforstærkende udvikling, hvor 

de allerede indvandrertætte kvarterer også fik den 

største tilvækst i andelen af indvandrere. 

Fra 2000 til 2005 svækkedes denne udvikling, og 

efter 2005 tenderede områder med flest indvan-

drere til at få den mindste tilvækst. Det tolkes på 

den måde, at en bypolitik med områdeindsatser 

og regulering af udlejningen begynder at få effekt. 

Det er især kommuner med mange almene boliger, 

der har oplevet dette, formentlig fordi de har bedre 

muligheder for at gennemføre en spredningspolitik. 

Segregeringsindekset beregnet på undersøgelsens 

boligområder er faldet fra 0,56 i 1985 til 0,48 i 2008. 

Det daværende Ministeriet for By, Bolig og Land-

distrikter fandt i en analyse fra 2014 en stigende 

tendens i forhold til socioøkonomisk segregering i 

de fire største byer, både hvad angår indkomstgrup-

per, uddannelsesgrupper og grupper på offentlig 

forsørgelse. Tendensen genfindes i en analyse fra 

Deloitte og Kraka fra 2018, hvor der fokuseres på 

udviklingen i børnefamiliernes bosættelsesmøn-

ster.13 Segregeringsindekset for de 20 procent rigeste 

børnefamilier er steget fra 27 til 35 fra 1995 til 2017 

og for de 20 procent fattigste børnefamilier fra 24 

til 28. Analysen peger dog også på, at dette niveau 

i en international sammenhæng er lavt. 

Samlet kan det for Danmark konkluderes, at se-

gregeringen af befolkningsgrupper fortsat er lav i 

en international sammenhæng. Den er imidlertid 

stigende, når det gælder socioøkonomi, men i det 

mindste frem til 2008 ikke når det gælder etnicitet.

3.4. Udviklingen i segregering    
i Norge og Sverige

For Norge foreligger der en række analyser. En ana-

lyse undersøger segregering i Oslo blandt indvan-

drere fra Østeuropa, Asien, Afrika og Latinamerika fra 

1988 til 2011.14 Segregeringen stiger i de første ti år 

af perioden for herefter lidt afhængig af geografisk 

basisenhed at aftage i den senere del af perioden.

En anden analyse undersøger den etniske se-

gregering fra 2005 til 2017 i 21 store og centrale 

kommuner med en høj andel af indvandrere og 

efterkommere.15 På trods af en omtrentlig fordobling 

af befolkningen med indvandrerbaggrund fra 

365.000 i 2005 til 885.000 i 2017 finder analysen, 

at segregeringen målt på D-indekset er gået ned 

for de fleste indvandrergrupper. For indvandrere fra 

Vesteuropa, USA, Canada, Australien og New Zealand 

var der dog tale om en svag øgning i segregeringen 

mellem 2005 og 2017. 

I Oslo, hvor en meget stor andel af indvandrer-

ne bosætter sig, var D-indekset særligt højt, men 
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aftagende over tid. Ændringerne indenfor de en-

kelte bydele var i øvrigt markante, idet bydele med 

meget høje andele af indvandrere både i 2011 og 

2017 havde fået mindsket deres andele. Forfatterne 

af analysen peger på, at der er sket en udflytning 

til omegnskommuner af mennesker med indvan-

drerbaggrund, hvor nabokommuner som Bærum, 

Skedsmo og Lørenskog har en øget segregering.

Mens segregeringsindekset indenfor en national 

kontekst er højt i Oslo, viser en analyse af den so-

cioøkonomiske segregering i 2001 og 2011 i Amster-

dam, Oslo og Stockholm, at Oslo har den mindste 

segregering målt på indkomster. Heller ikke Stock-

holm eller Amsterdam lå dog højt i en international 

sammenhæng.16

Lokaliseringsmønsteret er i øvrigt det, at arbejds-

kraftindvandrere har frit boligvalg og bosætter sig i 

områder med ledige jobs. Flygtninge har også et frit 

boligvalg, men hvis de takker nej til en anvisning 

fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 

til en bosætningskommune, mister de retten til 

introduktionsprogram og introduktionsstøtte samt 

øvrige indkomstoverførsler. Efter at have gennemført 

programmet har flygtningene ret til at bosætte sig 

frit i Norge, hvor der er en tendens til, at de flytter 

til indvandrertætte områder. 

Vender vi os nu mod Sverige, er der en kom-

parativ analyse fra 2018 af den etniske adskillelse 

i Belgien, Danmark, Holland og Sverige med fo-

kus på fødte udenfor Europa.17 Opgjort på mindre 

geografiske enheder er dissimilationsindekset på 

nogenlunde samme niveau i Danmark, Holland og 

Sverige. Belgien ligger højere og har altså en mere 

etnisk adskilt befolkning. Sammenholdt med un-

dersøgelsen ovenfor tyder dette på, at problemet 

med etnisk og socialt adskilte befolkninger i Dan-

mark og Sverige er på niveau med forholdene i det 

øvrige Nordeuropa. 

Set historisk viser flere undersøgelser for Sverige, 

at den etniske segregering var stabil frem til 1990, 

men tog til i 1990’erne.

Efter årtusindskiftet peger undersøgelser på, at 

segregeringen fortsat er øget, hvis man ser på alle 

indvandrere under et, men at den er faldet en anelse 

for ikke-europæiske indvandrere.18 For de tre store 

byer gælder, at den etniske adskillelse er faldet i 

Malmø og stagneret i Gøteborg og Stockholm efter 

årtusindskiftet. Den socioøkonomiske segregering 

skønnes at være stigende frem til 2006, idet peri-

oden efter 2006 endnu ikke var undersøgt i 2018.19

3.5. Initiativer for at modvirke segregering
De tre lande har på det seneste taget initiativer for 

at modvirke segregering. I Danmark introducerede 

regeringen i 2018 en ny strategi mod ghettodannel-

ser og etniske parallelsamfund.20 Samtidigt søsatte 

den svenske regering sin strategi mod segregering, 

og senere i 2018 fulgte den norske regering med en 

ny integrationsstrategi, parrallelt med at der blev 

nedsat et udvalg, der skulle analysere årsagerne til 

boligsegregeringen.21

De tre strategier adskiller sig på flere punkter 

fra hinanden. Den daværende danske regering 

fokuserede med bred politisk tilslutning på ind-

vandringen af ikke-vestlige indvandrere. Vægten 

blev lagt på, at segregering kan imødegås via mere 

kontrol og sanktioner samt infrastrukturændringer 

i form af nedrivning af indvandrertætte boligblok-

ke. Der var også en række tiltag rettet mod børn og 

uddannelse med obligatorisk dansk børnehave og 

sprogtest, og der var meget opmærksomhed rettet 

mod at mindske kriminaliteten. Målet er, at ghet-

toerne skal være væk i 2030.

I Sverige er indsatsen rettet mod økonomisk se-

gregering, idet etnisk segregering overvejende tolkes 

som et udtryk for økonomisk segregering. Politikken 

opstiller fem indsatsområder: bolig, arbejde, uddan-

nelse, kriminalitet og demokratisk deltagelse. Den 

norske indsats har fokus på ophobninger af leve-

vilkårsproblemer, som antages overvejende at være 

knyttet til social ulighed. Blandt aktiviteterne står 

arbejds- og uddannelsesrelaterede indsatser samt 

tiltag rettet mod børn og deres opvækst centralt.22
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3.6. Sammenfatning
Som i andre vestlige lande er der sket en fortsat 

urbanisering i Skandinavien på trods af forskellige 

statslige initiativer for at sikre en geografisk me-

re spredt befolkning. Den teknologiske udvikling i 

landbruget og nedlæggelsen af mange små land-

brug samt teknologiudviklingen i skovbruget og fi-

skeriet har nedbragt efterspørgslen efter arbejds-

kraft i udkantsområderne. Uddannelsesniveauet 

blandt de yngre generationer er steget, og uddan-

nelse finder typisk sted i de større byer, ligesom det 

er her, at de fleste jobs er at finde.

I perioden efter 1970 har der fundet en betyde-

lig indvandring sted til Skandinavien, og kapitlet 

undersøger indvandrernes bosætningsmønstre. En 

generel tendens er, at den etniske segregering steg 

i 1990’erne for derefter at stagnere i Danmark og 

Norge, mens den fortsat steg i Sverige, hvis man 

betragter alle indvandrere under et, men at den er 

faldet en anelse for ikke-europæiske indvandrere. 

Analyser af den sociale segregering synes at vise, at 

denne er svagt stigende gennem perioden. Alligevel 

peger de få eksisterende sammenlignende analy-

ser på, at de tre lande i en international sammen-

hæng har en forholdsvis lav geografisk adskillelse 

af etniske og socioøkonomiske befolkningsgrupper.

Noter

1 Lindström og Frovin (1994).
2 Sejersted (2005).
3 Oscarsson (1994).
4 Lundberg (1985).
5 Hilson (2008), Lundh (2002). Det var særligt i 1960’erne, at 

den svenske landsby tabte betydningsindhold og i stor ud-
strækning affolkedes (Sejersted (2005)).

6 Oscarsson (1994).
7 Kornstad m.fl. (2018). Under sundhedskrisen i 2020 kom også 

data, der pegede på ulighed i smitterisiko.
8 Damm, Schultz-Nielsen og Tranæs (2006).
9 D-indekset er følsomt overfor valg af størrelse af boligom-

råderne og deres afgrænsning. Jo mere detaljeret inddeling, 
desto større bliver D-indekset, idet analysen da vil identificere 
lokale boligområder, som er mere homogene med hensyn til 
befolkningssammensætningen (Kornstad m.fl. (2018)).

10 H.S. Andersen (2015).
11 I 2008 var mere end 50 procent af de etniske minoriteter 

over 15 år bosat i en almen bolig (H.S Andersen (2015)).
12 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2014), der dog ikke 

analyserer den etniske segregering, Samson (2009),   
H.S. Andersen (2015) og Vasiljeva m.fl. (2018).

13 Vasiljeva m.fl. (2018).
14 Blom (2012).
15 Kornstad m.fl. (2018).
16 Marcinczak m.fl. (2015) efter Wimark (2018).
17 Andersson m.fl. (2018).
18 Wimark (2018).
19 Wimark (2018).
20 Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030.
21 Gennemgangen bygger på Staver m.fl. (2019).
22 For en uddybning, se Staver m.fl. (2019).

En samlet vurdering af de 
to indeks er, at ikke-vestlige 
indvandrere i 2003 boede 
forholdsvist adskilt fra den 
øvrige befolkning og også 
mere adskilt end i 1985. 
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De skandinaviske velfærdsstater er karakteriseret ved, at den 
offentlige sektor udbyder og tager ansvar for meget af den omsorg 
og pleje, der tidligere blev varetaget og i mange andre samfund 
stadig varetages af familien. Det gælder fx børnepasning og 
ældrepleje. En oplagt hypotese er, at dette mindsker tilskyndelsen 
til at danne og fastholde et traditionelt familiemønster med far, mor 
og børn. En anden oplagt hypotese er, at den omsorg, der tilbydes 
i velfærdsstaten, også mindsker behovet for tid brugt på omsorg i 
familien. I dette kapitel ses på, i hvor høj grad familiemønstret over 
tid har forandret sig i de tre skandinaviske velfærdsstater, og der ses 
på, om den tid, der anvendes i familien, har ændret sig.
 

4. Den 
skandinaviske

familie
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Skandinavernes måde at leve sammen på har æn-

dret sig i flere dimensioner. Endnu i 1950’erne be-

folkedes mange husstande af et større antal men-

nesker. Ændringer i samlivsformerne, færre børne-

fødsler og relativt flere skilsmisser har imidlertid 

siden 1960’erne nedtonet betydningen af større 

husstande.

4.1. Bolignød og byggeboom
Boligforholdene i de første arbejderkvarterer i Skan-

dinaviens byer var ofte elendige med en sundheds-

farlig karakter, og så sent som i 1960 var bolignøden 

udtalt. Det store byggeboom kom først i 1960’erne 

stimuleret af en fremgang i reallønnen, teknologi-

ske fremskridt i byggeriet og bilernes brug af vej-

nettet. Nu blev det muligt at bo i forstæderne til 

de store byer og alligevel arbejde i centrum. Ud-

viklingen blev i høj grad fremmet af politiske be-

slutninger i de tre lande, der sigtede mod at ska-

be tidssvarende boliger til velfærdsstatens borgere.

Så sent som i 1960  
var bolignøden udtalt.

I Danmark saneredes flere af de gamle kvarterer 

i de største byer ledsaget af udflytning af beboerne 

til nye store boligkomplekser i omegnskommunerne 

eller i periferien af den gamle by. Omkring 70 pro-

cent af de almene boliger etableret med offentli-

ge tilskud af almennyttige boligselskaber er opført 

efter 1960 med særlig ekspansion fra 1965 til 1975. 

Huslejetilskud lettede adgangen til moderne boliger 

for mindre velstillede grupper, og gunstige skatte-

regler med store skattefradrag for renter samt en 

høj inflation fremmede parcelhusbyggeriet til hr. 

og fru Middelstand.

Den norske stat forfulgte tilsvarende en ambitiøs 

politik med opførelse af store boligkomplekser i og 

omkring de største byer. Fra 1950 til 1970 blev om-

kring 650.000 nye boliger taget i brug. Det svarede 

i runde tal til boligmassen før krigen. Lejerne i det 

sociale boligbyggeri blev understøttet med husle-

jetilskud, og generelt var der tale om et standard-

løft i forhold til tidligere tiders arbejderboliger, der 

ofte var lokaliseret i trange og usunde baggårde.

Også Sverige havde omfattende programmer 

for socialt boligbyggeri. Med Miljonprogrammet 

fra 1964 og ti år frem gav staten lån til opførelse af 

ca. 100.000 boliger årligt. De var et meget synligt 

udtryk for velfærdsstatens humane ambitioner og 

dens sociale ingeniørkunst i socialdemokratisk sty-

rede samfund. 

Tabel 4.1. Andel husstande med en person   

og mere end en person, 1950, 2000 og 2018

Andel husstande 

med 1 person (pct.)

Andel husstande med 

mere end 1 person (pct.)

1950

Danmark 14 86

Norge 7 93

Sverige 21 79

2000

Danmark 43 57

Norge 38 62

Sverige 39 61

2018

Danmark 38 62

Norge 39 61

Sverige 39 61

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Mange af disse boliger bestod af villaer og ræk-

kehuse, men omkring en tredjedel af byggeriet 

blev realiseret i forstædernes etagebyggerier, der 

skulle skabe sunde, lyse boliger til arbejderklas-

sen og mellemlagene. Det var forestillingen om 

social lighed, hvor alle skulle have adgang til en 

rummelig og funktionel bolig, der slog igennem. 

Samtidig tilgodeså planerne det behov for boliger, 

som opstod med de store geografiske bevægelser i 

arbejdsstyrken. I kølvandet på det politiske system-

skifte i Sverige fra slutningen af 1990’erne og frem 

er der sket et salg af en del af disse almennyttige 

boliger, der blev solgt på det frie boligmarked som 

ejerboliger. 
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Efter mange års nedslidning og indflytning af 

indvandrere fra ikke-vestlige lande kan en hel del af 

1960’erne og 70’ernes skandinaviske etagebyggerier 

betegnes som udsatte boligområder: Herrgården i 

bydelen Rosengården i Malmø, Hjällbo i Gøteborg, 

Rinkeby i Stockholm, Mjølnerparken i København, 

Gellerup Parken i Aarhus og til en vis grad Grorud-

dalen i Oslo. Eksemplerne er mange.

Den privatejede bolig har derimod bevaret sin 

attraktion – stærkest i Norge, der har den høje-

ste andel privatejede boliger.1 Til fremme af det 

privatejede boligbyggeri var mulighederne for at 

fratrække renter til realkreditlån i selvangivelsen i 

alle tre lande et så anvendt værktøj, at det skabte 

forvridninger i økonomien med et boom i byggeriet 

af parcelhuse i omegnen af de store byer.

Undervejs blev boligerne større. Kun få boliger er 

i dag på under 50 m2, fremgår det af figur 4.1, der 

som følge af uens gruppering af boligstørrelse i de 

tre landes statistikker ikke er helt sammenlignelig, 

men dog angiver hovedtrækkene. En mellemstør-

relse på omkring 50-99 m2 er antalsmæssigt domi-

nerende i alle tre lande. Sverige skiller sig ud ved 

at have forholdsvis få meget store boliger.

Et ledsagefænomen ved udflytningen til forstæ-

derne var pendling over ofte lange afstande fulgt 

op af udbygning af vej- og banenettet. Alligevel 

opstod der i stigende grad daglige trafikproblemer, 

og borgerne måtte bruge længere tid på transport 

mellem hjem og arbejde – ofte frustrerende lang tid! 

4.2. Livet som single
Familiestørrelsen er generelt gået ned efter 1960, 

og efter betydelige ændringer i samlivsformerne og 

i antallet af børnefødsler har husstande med mere 

end en person været på retur. Skandinaverne bor 

i dag langt oftere alene end tidligere, hvilket også 

er en del af baggrunden for behovet for flere bo-

liger. Tabel 4.1 illustrerer den generelle udvikling, 

idet den også viser særtræk ved de enkelte lande.

Norge var med hensyn til familieformerne et mere 

traditionelt samfund i 1950’erne. I blot 7 procent 

af husstandene boede der i 1950 kun en person. 

Danmark befandt sig i en midterposition, mens 

Sverige var tidligt ude i bevægelsen mod samfund 

med mange enlige. Her boede hver femte alene i 

husstanden i 1950.

Går vi frem til år 2000, ser vi i alle tre lande 

samfund, hvor omkring fire ud af ti husstande kun 

rummer en enkelt person. Udviklingen mod sing-

lehusstanden er stagneret siden årtusindskiftet, 

idet man også kan bemærke, hvor ens niveau-

erne er i dag. Danmark ligger lavest. Men kun et 

procentpoint adskiller landet fra Norge og Sverige. 

Husstande med mere end en person er dog fortsat 

den dominerende type i alle tre lande.

De unge flytter tidligt hjemmefra, og det hører 

til de absolutte sjældenheder, at mere end to ge-

nerationer lever under samme tag. Her adskiller 

Skandinavien sig fra Sydeuropa, hvor familien i et 

vist omfang har en forsørgelsesforpligtelse overfor 

sine ældre medlemmer, og hvor tre samboende 

generationer er mere almindeligt.2 Den universelle 

velfærdsstat har frigjort borgerne fra forsørgelses-

forpligtelse for familiemedlemmer bortset fra børn 

under 18 år.3

Figur 4.2 viser alders- og kønsprofilen på dem, 

der bor alene. Blandt de 30-66-årige bor relativt 

flest mænd alene, og niveauet for 30-66-årige 

kvinder og mænd er stort set ens i de tre lande. Når 

relativt færre kvinder bor alene, skyldes det, at de 

oftere har børn boende efter opløste parforhold.

Tabel 4.2 supplerer fremstillingen ved at vise 

det gennemsnitlige antal beboere pr. husstand fra 

1960 til 2018. I de første år var gennemsnittet noget 

højere i Norge, men siden 1970’erne har der ikke 

været de store forskelle mellem landene, og i 2018 

er niveauerne nærmest ens.
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Figur 4.1. Fordeling af boliger efter størrelse, 2019

Figur 4.2. Andel, der bor alene, fordelt på køn og alder, 2018

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Kilde: Egen konstruktion baseret på data fra Statistisk sentralbyrå, Statistikbanken. 
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Tabel 4.2. Gennemsnitligt antal beboere   

pr. husstand, 1960-2018

Danmark Norge Sverige

1960 3,0 3,3 2,9

1965 2,9 - 2,8

1970 2,7 3,0 2,7

1975 - - 2,5

1980 2,5 2,7 2,4

1985 2,4 - 2,3

1990 2,3 2,4 2,2

1995 2,2 - 2,1

2000 2,2 2,3 2,0

2005 2,2 2,3 2,0

2010 2,2 2,2 2,0

2018 2,2 2,2 2,2

Note: - = ingen data for året.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

4.3. Familiedannelse og -opløsning

Tilbøjeligheden til at indgå ægteskab i perioden fra 

1970 til 2018 belyses i figur 4.3, der viser, hvor man-

ge i en befolkningsgruppe på 1.000 individer der 

indgik ægteskab i de enkelte år. Da der har været 

en række ændringer i befolkningernes alders- og 

uddannelsesfordeling, og da figuren ikke korrige-

rer for dette, fortæller figuren ikke hele historien. 

Den korrigerer heller ikke for den betydende ind-

vandring af borgere fra ikke-vestlige lande med 

andre kulturelle traditioner for familiedannelse. 

Alligevel kan vi med en vis forsigtighed udlede 

nogle tendenser. Vi har tidligere været inde på, at 

Norge i familiesammenhæng var et mere traditio-

nelt samfund i 1950’erne end Danmark og Sverige. 

De norske kvinder kom senere ud på arbejdsmar-

kedet, og norsk familiepolitik fokuserede i lang tid 

på familier, hvor kvinden gik hjemme. I figuren ser 

vi, at nordmændene endnu i 1970 havde en større 

tilbøjelighed til at indgå ægteskab på et niveau lidt 

over det danske og en del over det svenske. Heref-

ter sætter en lavere ægteskabsfrekvens ind, og ved 

udgangen af perioden ligger nordmændene lavest. 

En svensk analyse dækkende perioden fra 1971 til 

1993 viser, hvad der kan påvirke ægteskabsfrekven-

sen.4 I 1970’erne var der en faldende sandsynlighed 

for, at svenskerne giftede sig. Det hang bl.a. sam-

men med, at det papirløse forhold vandt frem, idet 

mange unge satte spørgsmålstegn ved ægteskabet 

som institution. I et sekulariseret samfund var den 

religiøse begrundelse for indgåelse af ægteskab ikke 

længere gyldig for store dele af ungdommen. In-

denfor kort tid gik papirløse forhold fra at være en 

social skandale til at være en ganske almindelig og 

acceptabel familietype. Faldet fortsatte frem mod 

årtusindskiftet, idet det store spring opad i frekvens 

i Sverige i 1989 hang sammen med, at Riksdagen i 

1989 besluttede at afskaffe enkepensionen for al-

le ægteskaber, der blev indgået i 1990 og senere. 

Mange samboende par giftede sig derfor i efteråret 

1989 for at styrke kvindens stilling i tilfælde af, at 

hun blev enke. 

Man kan også se et mindre spring opad om-

kring 1974, hvor muligheden for at blive skilt blev 

liberaliseret. Det betød en øget tilgang til ægte-

skabsmarkedet og måske også et svagere forbehold 

overfor at blive gift. Det var jo alligevel relativt nemt 

at komme ud af forholdet igen. Ved udgangen af 

perioden kan man konstatere, at niveauet i Sverige 

næsten ligger på niveau med det første år i tidsse-

rien, mens tendensen set over hele perioden har 

været for nedadgående i Danmark og Norge. 

Gennemsnitsalderen ved ægteskabets indgåelse 

er steget. I Danmark lå den på 23 år i 1970 og 32 år 

i 2017 for kvinder og 25 og 35 år for mænd. I Norge 

var de tilsvarende tal 22 og 32 for kvinder og 25 og 35 

år for mænd. I Sverige var kvinderne i gennemsnit 

24 år i 1970 og 34 år ved første ægteskabs indgå-

else i 2017. Mændene var henholdsvis 26 og 36 år. 

Baggrunden for den stigende alder ved indgåelse 

af første ægteskab er et livsmønster, hvor unge par 

ofte lever sammen nogle år uden papir, måske får 

et barn for derpå at gifte sig et år eller to senere. 

Og kvindens alder ved fødslen af det første barn 

har været jævnt stigende. Overordnet kan vi atter 

engang konstatere, at livet i de tre lande minder 

meget om hinanden.
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Figur 4.4. Skilsmissefrekvenser, 1970-2018, promille pr. år for + 18 årige

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Figur 4.3. Ægteskabsfrekvenser, 1970-2018, promille pr. år for + 18 årige

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.
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MORTEN LANGKILDE / RITZAU SCANPIX
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Tabel 4.3. Gennemsnitsalder ved indgåelse af  

første ægteskab, 1970 og 2017

1970 Kvinder Mænd

Danmark 22,9 25,1

Norge 22,3 24,6

Sverige 24,0 26,2

2017

Danmark 32,4 34,9

Norge 32,3 34,9

Sverige 33,6 36,2

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Figur 4.4 (s. 62) viser tendensen til at opløse 

familier i form af skilsmissefrekvenser fra 1970 til 

2018. Igen aner vi konturerne af et mere traditionelt 

samfund i Norge i begyndelsen af perioden. Rela-

tivt færre blev skilt i Norge omkring 1970. I løbet af 

de følgende 20 år nærmede det norske niveau sig 

det danske og svenske, og skilsmissefrekvensen var 

stort set ens i midten af 1990’erne. Ved udgangen 

af perioden ligger Danmark og Sverige (efter nogle 

udsving) fortsat på niveauet ved midten af 1990’er-

ne, mens nordmændene oplever et ret mærkbart 

fald efter 2005, uden at frekvensen dog på nogen 

måde kommer tilbage til niveauet i 1970.

Figur 4.5 viser samlivsformerne, når familierne 

har børn. I 1980 er tallene for enlige i Sverige op-

gjort som ikke-gifte mænd og kvinder med børn, 

hvilket betinger meget af det afvigende høje niveau 

på dette tidspunkt. I Danmark var det omkring 16 

procent af børnefamilierne, hvor moren var alene 

med børnene, og i Norge lå niveauet lidt lavere. 

I 2018 ligger Danmark en anelse over de to andre 

lande. Figuren viser også, at det er sjældent, at det 

er faren, der bor alene med børnene. Det gælder 

både i 1980 og i 2018.

4.4. Hvad bruger familierne tiden på?

Perioden siden 1960 har bragt betydelige redukti-

oner af den tid, skandinaverne bruger på arbejds-

markedet. Det er sket i takt med store stigninger i 

produktiviteten. Bliver den øgede tid, den enkelte 

så selv råder over, anvendt i familien – fx på øget 

samvær med børnene?

Studier af befolkningens tidsanvendelse er gen-

nemført i næsten alle industrialiserede lande. Blandt 

de tre lande var Danmark først med en undersø-

gelse i 1964, Norge i 1971-72 og Sverige i 1982. Tabel 

4.4 giver tal fra de nyere undersøgelser. De seneste 

Figur 4.5. Børnefamilier fordelt på familietype, 1980 og 2018

Note: For Sverige i 1980 er tallene for enlige fædre og enlige mødre givet ved ikke-gifte mænd og kvinder med børn.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån.
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data for Norge og Sverige er fra 2010, mens de se-

neste for Danmark er fra 2018. Disse 2018-data for 

Danmark bringes også med det formål at antyde, 

hvordan udviklingen kan være gået i de to andre 

lande. Kategorien husholdningsarbejde indehol-

der tid brugt på indkøb, husligt arbejde, gør det 

selv-arbejde og børneomsorg.

Omkring 2010 havde de svenske mænd det høje-

ste antal arbejdstimer med knap fem en halv time 

på en gennemsnitlig ugedag. Fra den svenske ar-

bejdsomhed var der et stykke ned til de norske og 

danske mænd, der arbejdede omkring fire en halv 

time. For kvinderne går mønsteret igen. De svenske 

kvinder tilbragte ca. en time mere på arbejdet på 

en gennemsnitlig ugedag end de norske og danske. 

Denne forskel i præsterede arbejdstimer bekræftes 

af OECD-tal for 2016. Den gennemsnitlige årlige ar-

bejdstid for svenskere mellem 15 og 65 år lå dette 

år omkring 1.600, mens danskere og nordmænd 

havde en årlig arbejdstid omkring 1.400.5

I alle tre lande anvendte mændene omkring tre 

timer på husholdningsarbejde, mens kvinderne 

brugte ca. fire timer på denne aktivitet. Fritiden var 

af kortere varighed for svenske mænd og kvinder 

end for danske og norske omkring 2010. 

Tabellen viser også nogle tendenser i tidsforbru-

get belyst ved de seneste danske tal. Fra 2008 til 

2018 gik danske mænds tidsanvendelse på arbejde 

ned med 18 minutter på en gennemsnitlig ugedag. 

Danske kvinders med fem minutter. Fremgang i 

produktivitet på arbejdsmarkedet bliver dermed 

også omsat i en øget fritid og ikke kun i en øget 

materiel velfærd. I en særlig analyse for Danmark 

er det samtidig vist, hvordan mænd og kvinder i 

stigende grad bruger døgnets 24 timer ens.6 Ned-

gangen i præsterede timer på arbejdsmarkedet er 

del af en almindelig tendens i industrisamfunde-

ne. Eksempelvis faldt den gennemsnitlige årlige 

arbejdstid i alle OECD-landene fra ca. 2.000 timer 

i 1970 til godt 1.750 timer i 2015.7 

Tabel 4.5 skildrer de voksnes tidsanvendelse på 

børnene. Tiden brugt på børnene er taget til siden 

årtusindskiftet og når især for mændene relativt 

høje niveauer i Skandinavien. I en europæisk sam-

menligning fra begyndelsen af 00’erne fremgik det 

fx, at danske fædre med børn under 7 år kun blev 

overgået af norske og svenske fædre, når det angik 

tidsanvendelsen på disse børn. Hvis børnene var i 

alderen 7-17 år blev de danske fædres tidsanvendelse 

på disse børn kun overgået af de svenske fædres.8

Tabel 4.4. Tidsforbrug for 18-74-årige mænd og 

kvinder på en gennemsnitlig ugedag, udvalgte år,

timer: minutter

Danmark 1987 2001 2008 2018

Mænd

Arbejde på arbejdsmarkedet 4:45 5:02 4:27 4:09

Husholdningsarbejde 1:38 2:26 2:55 2:34

Fritid 7:28 5:57 6:43 7:16

Kvinder

Arbejde på arbejdsmarkedet 3:18 3:53 3:24 3:19

Husholdningsarbejde 3:03 3:30 3:51 3:28

Fritid 7:14 5:40 6:28 6:50

Norge 1990 2000 2010

Mænd

Arbejde på arbejdsmarkedet 4:59 4:56 4:37

Husholdningsarbejde 2:36 2:41 3:00

Fritid 6:21 6:28 6:18

Kvinder

Arbejde på arbejdsmarkedet 3:21 3:26 3:29

Husholdningsarbejde 4:22 3:56 3:50

Fritid 6:01 6:20 6:11

Sverige 1990 2000 2010

Mænd

Arbejde på arbejdsmarkedet 6:10 5:30 5:22

Husholdningsarbejde 2:53 2:52 3:02

Fritid 5:03 5:31 5:24

Kvinder

Arbejde på arbejdsmarkedet 4:15 4:07 4:34

Husholdningsarbejde 4:45 4:08 3:50

Fritid 4:42 5:08 5:00

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Statistisk sentralbyrå    

og Statistiska centralbyrån.
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ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har gennem 

en tidsanvendelsesundersøgelse i 2018 kunnet sam-

menholde udviklingen tilbage til 2001. I denne pe-

riode er danske mænds tidsanvendelse på børne-

ne steget fra en time og syv minutter på en gen-

nemsnitlig ugedag til to timer og et kvarter. Danske 

mødre bruger dog fortsat mere tid på børnene: tre 

timer i 2018.9

Tabel 4.5. Fædres og mødres tid på børneomsorg  

på aktive omsorgsdage, udvalgte år, timer: minutter

Danmark 1987 2001 2008 2018

Mænd 1:11 1:07 1:27 2:15

Kvinder 1:32 1:56 2:00 2:55

Norge 1990 2000 2010

Mænd 1:30 1:22 1:42

Kvinder 2:05 1:45 1:56

Sverige 1990 2000 2010

Mænd 1:18 1:12 1:27

Kvinder 2:08 1:37 1:43

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Statistisk sentralbyrå    

og Statistiska centralbyrån.

Tabel 4.6 giver en oversigt over, hvor meget tid 

der anvendes på forskellige fritidsaktiviteter. Tid 

brugt på tv, radio og musik er den dominerende 

fritidsaktivitet i alle tre lande. Danske mænd og 

kvinder ligger i bunden, hvad angår tid brugt på 

motion og sport, selvom niveauet er ret ens.

Tabel 4.6. Skandinavers brug af fritiden

timer: minutter

Danmark, 2008/09: Mænd Kvinder

Læsning 0:26 0:38

Socialt samvær 1:11 1:19

Tv, radio, musik 2:34 2:13

Fritidssysler/hobby 0:33 0:17

Motion/sport 0:26 0:25

Underholdning/kultur 0:11 0:14

Andet 1:23 1:23

I alt 6:43 6:29

(Andet omfatter ”it/computer”)

Norge, 2010: Mænd Kvinder

Læsning 0:28 0:35

Socialt samvær 1:11 1:27

Tv, radio, musik 2:01 1:41

Fritidssysler/hobby N/A N/A

Motion/sport 0:34 0:29

Underholdning/kultur 0:11 0:10

Andet 1:54 1:49

I alt 6:18 6:11

(Andet omfatter b.la. ”Anden fritid” samt ”Rejser forbundet med fritidsaktiviteter”)

Sverige, 2010/11: Mænd Kvinder

Læsning 0:28 0:32

Socialt samvær 0:48 0:57

Tv, radio, musik 2:20 1:58

Fritidssysler/hobby 0:49 0:39

Motion/sport 0:36 0:34

Underholdning/kultur 0:04 0:05

Andet 0:53 0:51

I alt 5:58 5:36

(Andet omfatter kategorierne ”Foreningsvirksomhed”, ”Øvrig fritid” samt ”Rejser i 

forbindelse med fritid”).

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Tiden brugt 
på børnene er 
taget til siden 
årtusindskiftet 
og når især 
for mændene 
relativt høje 
niveauer i 
Skandinavien.
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4.5. Lykken bor i Skandinavien
Trives skandinaverne så med den måde, de har ind-

rettet tilværelsen på? Meget tyder på det. FN pub-

licerer årligt en oversigt over, hvor tilfredse befolk-

ningerne i mere end 150 lande er med deres liv i 

den såkaldte World Happiness Report. Rapporten 

bliver til på baggrund af surveys i repræsentative 

udsnit af landenes befolkninger. Borgerne inter-

viewes om en række forhold, der understøtter op-

levelsen af velfærd, herunder indkomst, hvor lang 

tid befolkningerne kan vente at leve et liv med godt 

helbred, oplevelsen af frihed og social sikkerhed, 

indbyrdes tillid og det lidt abstrakte begreb ”ge-

nerøsiteten i samfundet”. Svarpersonerne kan give 

en score mellem 0 og 10, idet 10 dækker den hø-

jeste lykkefølelse. 

Mellem de lande, der er placeret i toppen af ska-

laen, er forskellene små. Det kan derfor være lidt af 

et tilfælde, hvilket af de bedst placerede lande der 

kommer ud som nr. 1 i det enkelte år. Under alle om-

stændigheder ligger de skandinaviske lande dog helt 

i top – år efter år. I 2018 og 2019 var det ganske vist 

Finland, der kom ud som det bedst placerede land tæt 

efterfulgt af Danmark i 2019 og Norge i 2018. Sverige 

lå nr. 9 i 2018 og nr. 7 i 2019. Så med de forbehold 

overfor rangordning, der altid vil være indeholdt i 

globale sammenligninger af denne karakter, tyder 

tallene på, at lykken bor i Skandinavien.

Scores i 2018- og 2019-udgaverne fremgår af tabel 

4.7. Der er meget lidt forskel mellem de tre lande. Kon-

klusionen er også her, at tilværelsen for de tre landes 

befolkninger målt på en række forhold er meget ens. 

Tabellens oplysninger kan sammenlignes med 

indekset for nogle store lande i 2019: Storbritannien 

7,054, Tyskland 6,985, Frankrig 6,592 og USA 6,892. 

Forskellen mellem de skandinaviske lande på den 

ene side og de store industrinationer på den anden 

er ikke massiv, men alligevel tydelig nok.

2018-rapporten indeholdt også en opgørelse for 

landenes udenlandsk fødte befolkninger baseret på 

dataindsamling fra 2005 til 2017. Et hovedresultat 

var, at dette indeks gennemgående tilnærmede sig 

værtslandenes befolkningers. Finland lå øverst med 

en score på 7,7 efterfulgt af Danmark og Norge med 

hver 7,4. De svenske indvandreres lykkeindeks be-

fandt sig på en 8. plads med 7,2. Det skandinaviske 

velfærdssamfund med dets overvejende universelle 

ydelser og de trygge og frie forhold er tilsyneladende 

et godt sted at leve også for indvandrere.10

4.6. Sammenfatning
Der har været en klar tendens til et ændret familie-

mønster i de tre skandinaviske velfærdsstater siden 

1960’erne. Udviklingen er gået i retning af færre vi-

elser, flere skilsmisser og flere husstande, hvor der 

kun er én enkelt person. Samtidig har der dog også 

siden midten af 1980’erne været en tendens til, at 

især mænd anvender mere tid på husholdningsar-

bejde og i særdeleshed i Danmark, hvor der ligger 

helt opdaterede undersøgelser, også på børneomsorg.

Udviklingen i familiemønster i de tre lande er 

meget ensartet, og om noget er udviklingen gået i 

retning af, at familiemønsteret over tiden er blevet 

mere ensartet. De tre lande er også alle tre karak-

teriseret ved at høre til i toppen i diverse målinger 

af lykke.

Noter
1 Flertallet af indvandrerne ejer også deres bolig i Norge, 

hvilket har bidraget til en mindre grad af ghettorisering i 
forhold til Danmark og Sverige.

2  Kautto (1999).
3 I Sverige findes dog en forsørgerpligt for børn over 18 år, hvis 

de går i gymnasiet.
4 Andersson (1998).
5 Andersen (2019a).
6 Bonke og Jensen (2012).
7 Andersen (2019).
8 Bonke (2009a).
9 Bonke og Wiese (2018).
10 Danmark adskiller sig med hensyn til indretningen af det 

sociale sikkerhedsnet med indførelsen af integrationsydelsen 
i 2002 fra de to andre lande. Alderspensioner har ikke en 
universel karakter i de tre lande, men er optjeningsbetinget 
efter antal års ophold i landet.

Tabel 4.7. Lykkeindeks 2018 og 2019

Danmark Norge Sverige

2018

2019

7,555

7,600

7,594

7,554

7,314

7,343

Kilde: World Happiness Report 2019.
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Indvandring til velfærdsstater kan være et tveægget sværd. På den 
ene side kan indvandring kompensere for en mangel på arbejdskraft 
og dermed give mulighed for skatteindtægter, der kan bidrage til at 
finansiere velfærdsstaten. På den anden side kan velfærdsstaten også 
tiltrække indvandrere, der motiveres af de gode offentlige servicetilbud 
og overførselsindkomster, og som dermed kan blive en belastning 
for finansieringen af velfærdsstaten. I dette kapitel ses der på, hvilke 
udfordringer de tre lande har været stillet overfor.

5. Indvandringen 
til Skandinavien
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Indvandringen har ført til store ændringer i de 

skandinaviske samfund.1 Sverige var det land, der 

tidligst tog imod en mere betydende indvandring, 

mens indvandringen til Danmark og Norge først var 

mærkbar mod slutningen af 1960’erne. I dette ka-

pitel følger vi de tre landes indvandringsmønstre 

fra det tidspunkt, hvor en mere betydende indvan-

dring satte ind, og gør status for størrelsen af ind-

vandrerbefolkningen i dag.

5.1. Indvandringen til Sverige
I anden halvdel af 1940’erne tilførtes Sverige, hvis 

industri var kommet ekspanderende ud af Anden 

Verdenskrig, arbejdskraft fra Norden. Indvandrin-

gen blev lettet af, at visumtvangen for borgere fra 

Danmark, Island og Norge blev afskaffet i somme-

ren 1945 og i 1949 også for finner, der dominerede 

antalsmæssigt.2 Indvandringen var betinget af, at 

Sverige var den stærkeste økonomi i Norden med 

mangel på arbejdskraft og højere lønninger end i 

de andre lande. Også en del vest- og sydeuropæ-

ere indvandrede, især vesttyskere og italienere.

I 1950’erne var der fortsat gode konjunkturer og 

mangel på arbejdskraft. De fleste af tiårets omkring 

250.000 indvandrere kom fra de nordiske lande, 

især Finland, og de resterende overvejende fra Vest-

europa. I 1954 indførte de nordiske lande et fælles 

arbejdsmarked, hvor borgerne frit kunne rejse ind i 

landene og få arbejde uden arbejdstilladelse, hvil-

ket dog var af mindre betydning i Sverige, der reelt 

havde indført dette fælles arbejdsmarked nogle år 

før, jf. ovenfor.3 Samtidig fik nordiske indvandrere 

adgang til sociale ydelser på lige fod med værts-

landets indbyggere. 

I begyndelsen af 1960’erne fulgte arbejdskraft 

fra de sydeuropæiske lande, Jugoslavien og Tyrkiet, 

selvom indvandringen fra nabolandene – og her 

fortsat fra Finland – stadig dominerede. Mange blev 

rekrutteret direkte til et arbejde i Sverige. Indvan-

drerne havde typisk en højere beskæftigelsesgrad 

end svenskerne og bidrog positivt til samfundsøko-

nomien.4 Alligevel voksede en kritik frem af den fri 

indvandring. Blandt fagbevægelsens argumenter 

var, at sydeuropæerne og tyrkerne fik underbetalt 

arbejde, og at der opstod betydelige sociale pro-

blemer. Fagbevægelsen fremførte desuden, at en 

massiv indvandring af billig arbejdskraft ville for-

sinke moderniseringen af erhvervslivet, da lønnen 

ofte var uforholdsmæssig lav. Det ville mindske ar-

bejdsgivernes motivation for at investere i ny tek-

nologi, og konkurrenceevnen ville blive truet som 

følge af en produktivitetsudvikling under andre 

vestlige industrilandes.

Da oliekrisen slog igennem i 1973, standsede stort 

set al indvandring af arbejdskraft fra lande udenfor 

Norden. Efterspørgslen var ikke længere tilstede, og 

myndighederne var tilbageholdende med at give 

arbejdstilladelser til arbejdere udenfor Norden. 

En udligning af levevilkårene i Finland og Sverige, 

hvor ledigheden var stigende, medførte samtidig, 

at indvandringen af finner aftog. 

Da oliekrisen slog 
igennem i 1973 
standsede stort set 
al indvandring af 
arbejdskraft fra lande 
udenfor Norden.

Indvandringsstoppet for arbejdskraft førte mod 

forventning ikke til et ophør af en betydelig migra-

tion til Sverige, der nu indgik i et nyt indvandrings-

regime. I begyndelsen af 1970’erne dukkede således 

nye grupper op i form af flygtninge fra ikke-vestlige 

lande, og denne indvandring har siden, sammen 

med familiesammenføring til allerede indvandrede 

personer, været dominerende.5 

Frem gennem 1980’erne var antallet stigende, 

og i årene 1988-91 ankom 30.000 om året, hvil-

ket førte til stramninger i adgangsmulighederne. 

Alligevel var indvandringen omfattende i første 

halvdel af 1990’erne primært forårsaget af flygt-

ninge fra borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. 

De kom i en periode med en dyb krise med den 

højeste arbejdsløshed siden 1930’erne og en sær-

112900_velfaerdsstat_r1.indd   74112900_velfaerdsstat_r1.indd   74 24/07/2020   10.0024/07/2020   10.00



75

n INDVANDRINGEN TIL SKANDINAVIEN

deles anstrengt offentlig økonomi med store bud-

getunderskud. Svaret var yderligere administrative 

stramninger og ændringer af regelværket. For at 

opretholde en generøs og universel velfærdsstat, 

der inkluderede indvandrere, gik argumentatio-

nen på, at der var behov for en indgående kontrol. 

Kun reelle flygtninge med et konventionsbestemt 

beskyttelsesbehov skulle have opholdstilladelse.

Trods bevægelsen fra en liberal mod en mere 

restriktiv flygtningepolitik modtog Sverige igen et 

voksende antal asylansøgere efter årtusindskiftet. I 

2015, hvor tilstrømningen af flygtninge kulminerede, 

modtog landet godt 160.000 asylansøgere, hvilket 

var det højeste tal i Europa målt i forhold til landets 

befolkning.6 Sverige har da også vedvarende ligget 

i toppen af de europæiske modtagerlande målt i 

forhold til indbyggertal.

Med etableringen af ikke-vestlige indvandrer-

samfund blev betydningen af familiesammenfø-

ring, især sammenføring af familier til flygtninge, 

Kilde: Statistiska centralbyrån.

Med etableringen 
af ikke-vestlige 
indvandrersamfund 
blev betydningen af 
familiesammenføring, 
især sammenføring af 
familier til flygtninge, 
øget markant fra midten 
af 1980’erne.

Figur 5.1. Vandringer til og fra Sverige, 1946-2018
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øget markant fra midten af 1980’erne.Herefter har 

antallet af familiesammenførte med undtagelse 

af år med særligt mange asylansøgere ligget over 

tilgangen af disse. Gennem hele perioden har Sve-

rige således haft relativt liberale bestemmelser om 

familiesammenføring, hvor bl.a. kravet om selvfor-

sørgelse har været nedtonet ud fra humanitære og 

inkluderende overvejelser. 

Imens gik integrationen på det svenske arbejds-

marked kraftigt tilbage.7 Blandt forklaringerne er 

skiftet fra arbejdskraftindvandring til indvandring 

af flygtninge og familiesammenførte. Dertil kom-

mer en grundlæggende ændring af den svenske 

økonomi, hvor tjenesteydelser kom til at udgøre 

en langt større andel af den samlede produktion 

på bekostning af beskæftigelsen i den klassiske 

industri, der tidligere havde beskæftiget de ufag-

lærte indvandrere. 

En mere omfattende arbejdskraftindvandring 

blev imidlertid igen mulig efter Sveriges optagelse 

i EU i 1995 forstærket ved EU’s udvidelse mod øst i 

2004. Den blev yderligere fremmet af en riksdags-

beslutning i 2008, hvor adgangen til indvandring 

fra lande udenfor EU og Norden med sigte på at få 

et arbejde blev liberaliseret. De samlede vandrin-

ger ses i figur 5.1. Efter 1946 har indvandringen 

bortset fra to år været større end udvandringen. 

Befolkningstilvæksten siden 1970’erne ville være 

stoppet uden indvandring, og der ville kun leve 8 

mio. mennesker i landet i dag i stedet for de fak-

tiske godt 10 mio.8

Begivenhederne i 2015 med en høj tilstrømning 

af flygtninge førte under en udbredt politisk kon-

sensus til, at den svenske indvandringspolitik blev 

strammet væsentligt.9 I oktober 2015 offentliggjor-

de regeringen bestående af Socialdemokraterne 

og Miljøpartiet en aftale, der var indgået med de 

borgerlige partier. Permanente opholdstilladelser 

skulle fremover som hovedregel erstattes af tids-

begrænsede, og der indførtes skærpede forsørgel-

seskrav ved familiesammenføring. Senere på året 

fulgte yderligere restriktioner, herunder ID-kontrol 

i busser, tog og færger til Sverige.10

5.2. Indvandringen til Danmark
Danmark indgik i det fælles nordiske arbejdsmarked 

i 1954, der som tidligere nævnt gav borgere fra de 

øvrige nordiske lande fri adgang til at søge arbej-

de i de deltagende lande, der også blev forpligtet 

til at indgå i et samarbejde om arbejdsformidling 

landene imellem. I det hele taget havde det nordi-

ske samarbejde en betydning for, hvordan arbejds-

markederne fungerede indtil Danmarks og Sveriges 

optagelse i EU. Herefter nedtonedes betydningen 

til fordel for EU-samarbejdet. 

Ved begyndelsen 
af 1960’erne var 
indvandringen til 
Danmark endnu 
beskeden. 

I anden halvdel af 1960’erne begyndte industrien 

under en hektisk højkonjunktur imidlertid at be-

skæftige udenlandsk, primært tyrkisk arbejdskraft, 

og en mere betydende indvandring af arbejdskraft 

satte ind. Indvandringen mødte som i Sverige mod-

stand, og den gav anledning til sociale problemer, der 

modsvarede de svenske. Fagbevægelsen var nervøs 

for, at indvandringen kunne gøre danske arbejdere 

arbejdsløse, og den argumenterede for, at en stor-

stilet indvandring af billig, ufaglært arbejdskraft 

ville forsinke en modernisering af erhvervslivet. I 

1970 indførtes et midlertidigt stop for udstedelse af 

førstegangsarbejdstilladelser, og da oliekrisen brød 

ud i 1973, blev dette stop for arbejdskraftindvan-

dring permanent. Indvandringsstoppet gjaldt ikke 

for borgere fra Norden eller EF, som Danmark blev 

medlem af i 1973. En vigtig del af formålet med EF 

var netop at sikre arbejdskraftens fri bevægelighed. 

Indvandringen fra ikke-vestlige lande fortsatte 

dog, akkurat som det var tilfældet i Sverige, men nu 

også i Danmark under et nyt indvandringsregime. 

Mange gæstearbejdere fik varig opholdstilladelse 

og hentede deres koner, børn og forældre til Dan-
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mark gennem reglerne om familiesammenføring. 

Senere fandt mange efterkommere deres ægtefælle 

i forældrenes hjemland. Udviklingen fra 1946 til i 

dag ses af figur 5.2.

Som i Sverige steg også antallet af flygtninge 

markant. I 1983 vedtog Folketinget en liberal ud-

lændingelov. I kombination med den globale vækst 

i antallet af flygtninge medvirkede loven til en stor 

stigning i antallet af asylansøgninger. Med stop for 

arbejdsbetingede vandringer i 1973 og med en friere 

adgang til asylansøgninger og familiesammenførin-

ger blev indvandringens sammensætning radikalt 

ændret. Langt flere kom nu ud fra andre motiver 

end beskæftigelse, og de kom i en periode med 

vanskelige forhold på arbejdsmarkedet. 

I anden halvdel af 1990’erne var der en meget 

lav beskæftigelse blandt de ikke-vestlige indvan-

drere. Debatten i medierne og blandt politikerne 

gik på, om der var et behov for at gennemføre en 

grundlæggende ændring af indvandrings- og in-

tegrationspolitikken. Indkomstoverførsler til ind-

vandrerne udgjorde en voksende andel af de of-

fentlige budgetter, og der var ringe udsigter til en 

bedre integration på arbejdsmarkedet. 

Som en konsekvens af den skæve sammensæt-

ning i indvandringen efter 1983 blev der gennem-

ført stramninger af udlændingeloven. Sigtet var at 

nedbringe den del af indvandringen, der ikke kom 

for at arbejde eller uddanne sig, dvs. nedbringe 

antallet af familiesammenførte og asylansøgere. I 

1999 kom en stramning, hvor adgangen til at få sine 

forældre til Danmark ved familiesammenføring blev 

afskaffet. I 2001 trådte en borgerlig regering til med 

det indvandrerkritiske Dansk Folkeparti som parla-

mentarisk grundlag. I 2002 fulgte nye stramninger, 

der gjorde det endnu vanskeligere at få permanent 

opholdstilladelse i tilknytning til familiesammenfø-

ring og asylansøgning. Antallet af familiesammen-

førte blev mere end halveret fra 2001 til 2003 for 

at holde sig på et lavt niveau i resten af perioden. 

Tilsvarende faldt indvandring med afsæt i asylan-

søgning i årene efter 2001 for først for alvor at sti-

Figur 5.2. Vandringer til og fra Danmark, 1946-2018

Kilde: Danmarks Statistik.
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ge igen omkring 2012 i forlængelse af borgerkrigen 

i Syrien. I 2015 nåede antallet af asylansøgere nye 

højder, men alligevel langt under niveauet i Sverige. 

Samtidig med de skærpede regler for familie-

sammenføring og asylansøgning blev det gjort 

nemmere for indvandrere at søge arbejde. Den mest 

bemærkelsesværdige ændring var dog den kraftigt 

stigende indvandring fra EU efter øst-udvidelsen i 

2004 med en helt fri indvandring for arbejdskraft fra 

disse lande fra 2009, hvor de sidste overgangsreg-

ler blev afskaffet. Ved udgangen af perioden udgør 

denne kategori af arbejdskraftindvandrere fra øst-

europæiske EU-lande et større antal indvandrere 

end de resterende kategorier tilsammen.

Siden indvandringen begyndte for alvor i 1960’erne, 

kan man altså notere et forløb med først arbejds-

kraftindvandring indtil 1973 efterfulgt af indvandring 

af asylansøgere og familiesammenførte fra midten 

af 1980’erne og så efter en serie af stramninger i 

muligheden for humanitær indvandring igen en 

dominerende arbejdskraftindvandring gennem de 

seneste år.

Figur 5.3. Vandringer til og fra Norge, 1951-2018

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Med stop for 
arbejdsbetingede 
vandringer i 1973 og 
med en friere adgang 
til asylansøgninger og 
familiesammenføringer 
blev ind vandringens 
sammen  sætning 
radikalt ændret.
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5.3. Norge blev først sent     
et indvandringsland
I 1954 tog Norge del i oprettelsen af det fælles nor-

diske arbejdsmarked med fri bevægelighed over 

grænserne. En ny udlændingelov i 1956 liberali-

serede samtidig adgangen til at rejse ind i Norge 

for udlændinge udenfor Norden og søge arbejde.11 

Loven indeholdt for første gang bestemmelser om 

adgangen til politisk asyl. 1950’erne og begyndel-

sen af 1960’erne var dog præget af en marginal 

nettoudvandring, og først fra 1967 blev Norge til et 

indvandringsland med en beskeden nettoindvan-

dring dette år. Endnu i 1970 boede der kun 2.000 

indvandrere fra det globale syd i Norge. Efter 1967 

har der bortset fra i 1970 og i 1989 været en ubrudt 

positiv nettoindvandring til landet.

Gæstearbejderne kom især fra Grækenland, Ju-

goslavien, Italien, Portugal og Spanien. Baggrun-

den var en højkonjunktur med stærk efterspørgsel 

efter ufaglært arbejdskraft især i industrien. Stort 

set alle indrejste på egen hånd og fik arbejde næ-

sten med det samme. Omkring 1970 begyndte en 

arbejdskraftindvandring fra ikke-vestlige lande, 

primært Marokko, Pakistan og Tyrkiet. Forstærket af 

dette skift i afsenderlande indledtes en debat om 

de sociale og økonomiske følger af vandringerne – 

akkurat som i Danmark og Sverige. 

Efter en række stramninger i mulighederne for 

arbejdskraftindvandring gennemførte regeringen 

med virkning fra 1975 et midlertidigt stop for ind-

vandring, der senere blev forlænget flere gange for 

at blive permanent i 1981. I motivationen for stop-

pet indgik bl.a. et ønske om at sikre de allerede 

ankomnes integration indenfor rammerne af en 

universel velfærdsstat, hvor indvandrere skulle have 

adgang til de samme velfærdstjenester og sociale 

ydelser som nordmændene. Indvandringsstoppet 

indeholdt dog mulighed for at dispensere i tilfæl-

de af mangel på arbejdskraft, og indvandringen 

fortsatte desuden via familiesammenføringer og 

en forholdsvis liberal asylpraksis. 

De første asylansøgere fra ikke-europæiske lande 

kom netop i disse år i form af chilenske flygtninge 

og vietnamesiske bådflygtninge. Familiesammen-

føring blev også en vigtig indfaldsport efter regu-

leringen i 1975. På trods af indvandringsstoppet 

var anden halvdel af 1970’erne derfor præget af 

en positiv nettoindvandring, og efter slutningen 

af 1980’erne har der været en stigende tendens. 

De årlige bevægelser fremgår af figur 5.3.

Anden halvdel af 1990’erne var præget af en 

vedvarende og høj økonomisk vækst, hvilket førte 

til en opblødning af restriktionerne for arbejds-

kraftindvandring frem mod årtusindskiftet. Der 

kom bl.a. en del EU-borgere som følge af aftaler 

mellem EU og Norge samt i tiltagende grad borge-

re fra østeuropæiske lande, som endnu ikke havde 

opnået medlemskab af unionen. Norge indgik i det 

såkaldte EØS-samarbejde i 1994. Gennem denne 

aftale blev Norge en del af EU’s indre marked med 

fri bevægelighed for arbejdskraft, kapital, tjene-

steydelser og varer.12 Med udvidelsen af EU med ti 

nye medlemslande i 2004 blev mulighederne for 

tilstrømning af nye arbejdskraftindvandrere væ-

sentligt udvidet. Fra 1995 til 2015 var tilvæksten i 

andelen af udenlandsk fødte i Skandinavien stær-

kest i Norge, hvilket på trods af faldende oliepriser 

i de seneste år primært afspejler de gode beskæf-

tigelsesmuligheder. På det regionale niveau var 

tilvæksten stærkest i Rogaland, Oslo og Akershus.13

5.4. Indvandrerbefolkningen    
i de tre lande i dag

I dag bor der indvandrere fra et sted mellem 200 

og 250 lande og autonome regioner i Skandina-

vien. De tre landes indvandrerbefolkning fremgår 

af tabel 5.1. Indvandrerbefolkningen opgøres som 

personer født i et fremmed land af forældre af ik-

ke-national oprindelse, dvs. førstegenerations-

indvandrere, samt personer født i det nye land af 

forældre, hvor begge ikke er født i landet, dvs. ef-

terkommere. 

I tabellen splittes op i vestlige og ikke-vestlige 

personer, da forskningen har dokumenteret be-

tydelige forskelle i levevilkår og arbejdsmarkeds-

deltagelse. Sverige har samlet set en andel på 22,3 

procent indvandrere og efterkommere tæt fulgt af 

Norge, der med den stærke tilvækst gennem de 
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Figur 5.4. Antal asylansøgere, 2008-18

Kilde: Eurostat.

Figur 5.5. Antal ikke-vestlige indvandrere, 1980-2019

Note: Ikke-vestlige indvandrere er defineret som indvandrere som ikke er vestlige. Vestlige indvandrere som værende fra Vesteuropa, 

eller USA, Canada, Australien og New Zealand. Bemærk der er udeladt østeuropæiske lande. Data er interpoleret for Norge i årene 1981-1985. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.
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seneste to årtier er oppe på 16,8 procent. Derefter 

kommer Danmark med 12,9 procent. Til dette kan 

lægges et antal illegale indvandrere, hvor en un-

dersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed 

anslår, at der i 2018 opholdt sig omkring 26.000 i 

Danmark.14 Det fremgår også af tabellen, at Sverige 

med 11,1 procent ikke-vestlige indvandrere har den 

største andel i denne kategori, Norge har en an-

del på 7,3 procent, mens Danmark har den laveste 

med 5,7 procent. 

De store grupper af ikke-vestlige indvandrere 

bliver ofte set som en udfordring for den økono-

miske bæredygtighed i universelle velfærdsstater. 

Med beskæftigelsesfrekvenser for ikke-vestlige 

udenlandskfødte 20-64-årige mænd på mellem 

godt 50 og godt 60 procent i 2014 i Skandinavien 

er der langt op til beskæftigelsesfrekvensen hos 

mændene i værtslandets befolkning, og forskel-

len er langt mere udtalt for kvinderne.15 Med en 

universel adgang til overførselsindkomster og of-

fentligt producerede serviceydelser bliver der tale 

om betydelige træk på de skandinaviske finanser, 

hvilket kan repræsentere en udfordring for mo-

dellens langsigtede bæredygtighed og tilslutning 

i befolkningen.

Tabellen viser yderligere, hvor stor en andel af 

befolkningen der udgøres af udenlandske statsbor-

gere. Relativt flest indvandrere har opnået statsbor-

gerskab i Sverige, hvilket bl.a. afspejler, at mange 

har været længere tid i landet.

Tabel 5.1. Indvandrere og efterkommeres andel af 

befolkningen pr. 31. december 2016, pct.

Danmark Norge Sverige

Ikke-vestlige indvandrere 5,7 7,3 11,1

Ikke-vestlige efterkommere 2,5 2,3 3,7

Vestlige indvandrere 4,2 6,5 5,8

Vestlige efterkommere 0,5 0,7 1,7

Samlet indvandrerbefolkning 12,9 16,8 22,3

Udenlandsk fødte 9,9 15,2 17,9

Udenlandske statsborgere 8,4 10,6 8,5

Kilde: Nordic Statistics Database, Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå   

og Statistiska centralbyrån.

Tabel 5.2. Antal asylansøgere i tusinder, 2008-2018

Antal personer Danmark Norge Sverige

2008 2 14 25

2009 4 17 24

2010 5 10 32

2011 4 9 30

2012 6 10 44

2013 7 12 54

2014 15 11 81

2015 21 31 163

2016 6 4 29

2017 3 4 26

2018 4 3 22

Kilde: Eurostat.

Figur 5.4 og tabel 5.2 illustrerer tilgangen af 

asylansøgere i perioden fra 2008 til 2018. Sveriges 

særstilling fremgår tydeligt med det absolutte top-

punkt i 2015. Men det ses også, at der i 2016 fulgte 

et markeret fald i antallet af asylansøgere i Sverige, 

der dog fortsat modtager relativt flere asylansøgere 

pr. indbygger end de to andre lande. Langtfra alle 

asylansøgninger bevilges dog, og, hvis de bevilges, 

sker det sjældent i samme år, som ansøgningen 

bliver indgivet.

Endelig viser figur 5.5 tilvandringen af ikke-vest-

lige indvandrere i perioden fra 1980. Sveriges sær-

stilling fremstår igen ret tydeligt.

5.5. Sammenfatning
Der er mange fællestræk i forhold til indvandrin-

gen til de tre skandinaviske lande. De havde alle 

tre en periode i slutningen af 1960’erne og begyn-

delsen af 1970’erne, hvor indvandringen var efter-

spurgt og motiveret i en mangel på arbejdskraft. 

I de seneste årtier har indvandringen fra især ik-

ke-vestlige lande i langt mindre grad været efter-

spurgt, og en stor del af indvandringen har været 

humanitært begrundet i asyl og familiesammen-

føringer. Den indvandring, der har været, har skabt 

bekymringer i forhold til velfærdsstatens holdbar-

hed, både økonomisk og socialt. Det har ført til 

stramninger i muligheden for indvandring, og det 
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gælder især i Danmark, der tidligt i forløbet satte 

ind med restriktioner. Konsekvensen har været, at 

de ikke-vestlige indvandrere udgør en langt stør-

re andel af befolkningen i Sverige end i Danmark, 

og med Norge midt imellem.

Noter
1 Kapitel 17 vil mere detaljeret uddybe, hvordan de tre lande 

politisk har forholdt sig til denne betydende indvandring.
2 Allerede i oktober 1943 ophævede Sverige kravet om ar-

bejdstilladelse fra borgere fra de nordiske lande (Sjödin og 
Wadensjö (2020)). 

3 For en oversigt over svensk migrationspolitik, se Boguslaw (2012).
4 Wadensjö (1973).
5 Sverige havde inden da taget mod flygtninge fra Østeuropa 

under den kolde krig. Flygtningene kom især fra Ungarn i 
årene efter 1956, fra Polen og fra Tjekkoslovakiet i 1968 og 
de følgende år.

6 Nordic Council of Ministers (2018).
7 Ekberg og Hammarstedt (2002).
8 Lundkvist (2016).
9 Ohlsson (2019).
10 Ohlsson (2019).
11 Brochmann og Kjeldstadli (2008). Loven indeholdt en fuld-

magt til at udsende indvandrere, der ikke kunne forsørge 
sig selv. Finnmark og Troms indgik af sikkerhedsmæssige 
hensyn ikke i det fælles nordiske arbejdsmarked.

12 Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Aftalen 
omfatter ikke landbrug og fiskeri.

13 Nordic Council of Ministers (2018).
14 For estimater for de tre lande, se Tranæs og Jensen (2014). 

For det seneste tal for Danmark, se Larsen og Skaksen (2019). 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed opdaterer årligt et 
overslag over den illegale indvandring til Danmark.

15 Danmarks Statistik (2016).
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Det skandinaviske 
velfærdssamfund 
med dets 
over   vejende 
universelle ydelser 
og de trygge og 
frie forhold er 
tilsyneladende 
et godt sted at 
leve også for 
indvandrere.
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112900_velfaerdsstat_r1.indd   84112900_velfaerdsstat_r1.indd   84 24/07/2020   10.0024/07/2020   10.00



85

Del II: Velfærdsstaten

112900_velfaerdsstat_r1.indd   85112900_velfaerdsstat_r1.indd   85 24/07/2020   10.0024/07/2020   10.00



86

MORTEN LANGKILDE / RITZAU SCANPIX

112900_velfaerdsstat_r1.indd   86112900_velfaerdsstat_r1.indd   86 24/07/2020   10.0024/07/2020   10.00



87

n DEN SKANDINAVISKE VELFÆRDSSTAT

Der er i det mindste to vigtige særkender ved velfærdsstaten. 
Det ene er, at mange af de opgaver, der tidligere lå i familien, 
i dag løses af det offentlige. Det andet er, at staten forsikrer 
indbyggerne mod dårlige økonomiske udfald. Disse opgaver 
betyder, at den offentlige sektor lægger beslag på en stor del af 
de økonomiske ressourcer, herunder arbejdskraft. Det er også 
oplagt, at høje forventninger til velfærdsstatens rolle kan være 
svære at indfri indenfor rammerne af de økonomiske ressourcer, 
der er til rådighed – ikke mindst i situationer, hvor økonomien er 
i krise, og hvor mange samtidig skal have gavn af velfærdsstatens 
forsikringsordning. I dette kapitel ses der på, i hvor høj grad 
de tre skandinaviske lande har forsikret borgerne mod dårlige 
økonomiske udfald, og om det har givet anledning til problemer 
med finansieringen af velfærdsstaten.

6. Den 
skandinaviske

velfærdsstat
1960-2020
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Efter Anden Verdenskrig indledte de tre lande om-

fattende reformer af socialpolitikken. Flere og fle-

re grupper nød godt af ekspansionen, der gav en 

bedre sikring i tilfælde af svigtende indkomst-

grundlag. Denne udvikling hang i høj grad sam-

men med udvidelsen af stemmeretten i de skan-

dinaviske demokratier tidligere i århundredet. Med 

den almindelige stemmeret kom omfordeling via 

skatterne og via overførselsindkomster helt frem 

på den politiske dagsorden.1 Parallelt med stignin-

gen i overførselsindkomster og de bagvedliggende 

skatter blev leveringen af offentlige serviceydelser i 

form af sundhed, uddannelse, forskning, ældreple-

je, infrastruktur og kultur langt mere omfattende. 

Stigningen i Skandinavien i det offentliges enga-

gement i borgernes liv har været bemærkelsesvær-

dig stærk, uanset hvordan der måles – i absolutte 

eller relative tal, i udgifter eller beskæftigelse. Ind-

komstoverførslerne blev reguleret via lovgivningen, 

mens de mange offentlige serviceydelser betød en 

hurtigt voksende kommunal beskæftigelse.2

Allerede i kraft af borgerskabet og uden at skele 

til deres stilling på arbejdsmarkedet fik borgerne ret 

til en lang række serviceydelser og indkomstover-

førsler fra vugge til grav.3 Og disse skandinaviske 

borgere blev gennem uddannelse og faglig og social 

organisering stadig mere kompetente til at varetage 

deres rettigheder.

Dette kapitel gennemgår nogle hovedtræk ved 

udviklingen siden 1960’erne, mens de følgende 

kapitler mere detaljeret gør rede for finansieringen 

af den skandinaviske velfærdsstat gennem skat-

terne, den politiske tilslutning til projektet blandt 

vælgerne, udviklingen i uddannelsespolitikken og 

resultaterne på sundhedsområdet. Et særligt kapi-

tel undersøger, om udbygningen af velfærdsstaten 

i kombination med den almindelige økonomiske 

vækst betød et fald i kriminaliteten.

6.1. Den universelle velfærdsmodel
Siden 1960 har det politiske fokus dels været på at 

gøre velfærden almindeligt tilgængelig for alle bor-

gere uanset deres tilknytning til arbejdsmarkedet, 

dels på at højne standarden og udbredelsen af de 

forskellige ordninger. Herved er den sociale inte-

gration blevet fremmet. Skandinaverne har i stor 

udstrækning en oplevelse af at tilhøre et fælles 

samfund. Dette mål har været eksplicit i socialpo-

litikken og sikret en bred tilslutning i befolkningen 

til projektet om den skandinaviske velfærdsstat.4

Set over et livsforløb hjælper velfærdsstaten bor-

gerne med at udligne svingninger mellem behov 

og erhvervsindkomst. I de unge år, hvor man er 

under uddannelse, træder velfærdsstaten til med 

gratis uddannelse samt uddannelses- og boligstøt-

te. Når man så får et arbejde, beskattes til gengæld 

en stor del af indkomsten. For den ældre træder 

det offentlige igen til med pensioner og ydelser 

som hjemmehjælp, boligstøtte og sundhedsydel-

ser. Livet som pensionist er i Skandinavien løsrevet 

fra den fattigdomsfælde, det var i tidligere histo-

riske perioder.5 

Figur 6.1 viser danskernes nettomodtagelse fra 

det offentlige gennem livet i form af det forventede 

nettobidrag for de danskere, der blev født i 2013. 

Det fremgår, at årgangen først bliver nettobidrager 

til det offentlige et godt stykke inde i 20’erne, at 

dette nettobidrag kulminerer, lidt før den fylder 50 

år, og at det positive bidrag igen går i minus om-

kring de 75 år. 

Tyngden i velfærdsstaten ligger af gode grun-

de på børn og unge (børnepasning, forebyggende 

initiativer og uddannelse) samt ældre (pensioner, 

ældreomsorg og sundhedsvæsen). Da de unge og 

Figur 6.1. Forventet nettobidrag til det offentlige 

for årgang 2013, 2013-kr.

Kilde: Schultz-Nielsen og Tranæs (2015).
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INDSKREVET I DAGINSTITUTION: 
FRA UNDTAGELSE TIL NORMALITET

Note: Data er interpoleret for Norge i 1961 og 1962. For Sverige er data interpoleret i 1967 og i 1989. Der er 

databrud for Sverige i 1974/1975. Fra og med 1975 omfatter data for Sverige indskrevne i ”familjedaghem”.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån, Barne- og familiedeparte-

mentet og Skolverket. 

Et eksempel på opdriften i velfærdstjene-

ster til borgerne er udbygningen af dæk-

ningen med daginstitutioner. Figuren viser 

udviklingen fra 1960 til i dag for de nul-

seks-årige. 

I 1960 var få børn indskrevet i daginstitu-

tion, og de pågældende var ofte indskre-

vet ud fra sociale kriterier. Det var endnu 

ikke aktuelt, at mødrene i større grad blev 

på arbejdsmarkedet efter ankomsten af 

det første barn. Fra slutningen af 1960’er-

ne stiger dækningsgraden næsten frem til 

i dag, selvom Norge var lang tid om at nå 

niveauet i de to øvrige lande. Velfærds-

tjenester indenfor daginstitutionsområdet 

har været med til at skabe forudsætnin-

gerne for høje beskæftigelsesfrekvenser 

for begge køn, ligesom velfærdstjenester 

indenfor uddannelse har været med til at 

højne arbejdsstyrkens kvalifikationsniveau.

Andel af 0-6-årige i daginstitution, 1960-2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Danmark Norge Sverige

112900_velfaerdsstat_r1.indd   89112900_velfaerdsstat_r1.indd   89 24/07/2020   10.0024/07/2020   10.00



90

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I SKANDINAVIEN

gamle er nettomodtagere, finansieres udgifterne 

løbende gennem skatterne, og de arbejdsdygtige 

borgere er nettobidragsydere. Systemet forudsætter 

en implicit social kontrakt mellem generationerne.6

Velfærdsmodellen, som den er anskueliggjort i 

figuren ovenfor, kan løse forhold, som markedsme-

kanismer ikke i sig selv vil kunne løse. Et eksempel 

er, at alle unge tilbydes gratis uddannelsesmulig-

heder. På denne måde får unge fra mere besked-

ne kår adgang til en uddannelse, som de selv eller 

deres forældre ikke kan finansiere. Herved styrkes 

de produktive muligheder i arbejdsstyrken. Store 

offentlige udgifter kan derfor ikke i sig selv sige noget 

om velfærdsstatens betydning for den økonomiske 

udvikling. Forskning viser, at det er nødvendigt at 

splitte op på udgifter med en positiv virkning på den 

økonomiske velstand, som fx uddannelse, forskning 

og infrastruktur, og udgifter, der overvejende har 

en indkomstudlignende funktion.

Forskningen viser så også, at de skandinaviske 

velfærdsstater har en stærk orientering mod aktive 

udgifter, fx i form af uddannelse og forskning, hvilket 

er en styrkeposition i en tid, hvor globaliseringen 

øger efterspørgslen efter kompetencer på bekost-

ning af efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft.7

Velfærdsstatens sociale sikringsordninger kommer 

imidlertid også dem i midten af aldersfordelingen 

til gode, hvis de bliver udsat for fx arbejdsløshed 

eller sygdom, dvs. hændelser, der mindsker deres 

evne til selvforsørgelse. Man taler om en indirekte 

forsikringseffekt, der øger borgernes risikovillighed i 

forhold til at skifte job eller flytte efter job, hvilket i 

sig selv øger arbejdsmarkedets smidighed og effek-

tivitet.8 De offentligt leverede pasningsmuligheder 

har også en positiv betydning for skandinavernes 

engagement på arbejdsmarkedet. 

Vi er hermed inde på en vigtig del af svaret på, 

hvordan de skandinaviske velfærdsstater har løst 

problemet med at sikre en på en gang høj økono-

misk vækst og en høj grad af social sikkerhed og 

lighed blandt borgerne.

6.2. Det lige samfund
I de skandinaviske lande udviklede ambitionen 

for velfærdsstaten sig nemlig videre end i resten af 

Europa. Det er sket i form af et politisk ønske om et 

socialt og økonomisk mere lige samfund med en 

omfordelende skattefinansieret stat i hovedrollen 

Figur 6.2. Andel offentligt ansatte af den totale beskæftigelse, 1970-2018

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån. 
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suppleret af centraliserede overenskomstforhand-

linger med vægt på en solidarisk lønpolitik.9 

Denne politiske vision hænger sammen med en 

grundlæggende forestilling om, at alle mennesker 

principielt og i praksis er lige meget værd – at alle 

er født lige. Denne forestilling har været levende i 

den vestlige verden, siden den amerikanske uaf-

hængighedserklæring i 1776 og den franske men-

neskerettighedserklæring fra 1789. Også i denne 

forstand har velfærdsstaten haft succes. Uligheder-

ne i indkomst, især efter skat, er aftaget, fra Første 

Verdenskrig sluttede i 1918 og frem til 1980’erne.10 

Alle mennesker er 
principielt og i praksis 
lige meget værd   
 – alle er født lige.

Efter 1980’erne steg uligheden, men de tre lan-

de befinder sig stadig godt placeret som relativt 

lige samfund målt på borgernes indkomster. Dertil 

kommer ligheden i adgang til offentligt udbudte 

serviceydelser som pasning af børn, undervisning, 

ældrepleje og kultur. Gratis udbudte offentlige 

serviceydelser af en tidssvarende kvalitet har en 

yderligere lighedsskabende effekt. Produktionen 

af disse serviceydelser foregår ofte i traditionelle 

kvindejobs, og den offentlige sektor har derfor haft 

betydning for kvindernes vej ud på arbejdsmarke-

det og for, at de skandinaviske kvinder globalt set 

har høje beskæftigelsesgrader.

6.3. Den historiske udvikling
Da verdenskrisen ramte Skandinavien i begyndel-

sen af 1930’erne, fandtes der allerede en række so-

ciale sikringsordninger, der enten helt eller delvist 

var finansieret af det offentlige: sygekasser, alder-

domspensioner, invalidepensioner og statsaner-

kendte arbejdsløshedskasser. Under verdenskrisen 

blev disse ordninger udbygget. Det sociale stigma 

ved ordningerne blev samtidig kraftigt mindsket el-

ler taget helt ud af lovgivningen. Endelig blev ord-

ninger med overførselsindkomster suppleret med 

offentlige beskæftigelsesarbejder ved udbygning 

af infrastrukturen. 

Efter Anden Verdenskrig er de sociale sikrings-

ordninger blevet udbygget, og ydelsesniveauet er 

blevet hævet. Under dette sociale medborgerskab 

garanterer staten borgerne deres forsørgelsesgrund-

lag, hvis de ikke er selvforsørgende. 

Fokus for de skandinaviske velfærdsstater var, 

som vi allerede har været inde på, princippet om 

universalitet, dvs. at alle borgere har lige ret til 

de sociale sikringssystemer i tilfælde af en social 

begivenhed uanset deres tilknytning til arbejds-

markedet. Dette princip gælder også de offentlige 

serviceydelser – velfærdstjenester – indenfor bør-

nepasning, ældrepleje, sundhed og uddannelse, 

der siden 1960 er blevet kraftigt udbygget. Et andet 

centralt princip er, at standarden på velfærdstje-

nesterne skal være tidssvarende og acceptabel for 

de fleste. Der må ikke være tale om et så ringe ni-

veau, at borgerne kun vil benytte sig af dem, hvis 

de ikke har råd til andre tilbud.

Fælles for de 
skandinaviske 
velfærdsstater 
er princippet om 
universalitet, det, 
at alle borgere har 
lige ret til de sociale 
sikringssystemer i 
tilfælde af en social 
begivenhed.

Tilvæksten i offentlige opgaver og forpligtelser 

har resulteret i en stærk stigning i antallet af of-

fentligt ansatte, hvilket fremgår af figur 6.2. I figu-

ren ses det også, at i de senere år er de tre lande, 
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og i særdeleshed Danmark og Sverige, blevet mere 

ensartet i forhold til andelen af offentligt ansatte. 

I Norge er omkring en tredjedel af de beskæftigede 

i dag ansat i den offentlige sektor, mens niveauet 

ligger omkring 28 procent i Danmark og Sverige, i 

begge lande med en faldende tendens. 

I Sverige satte dette fald ind allerede i 1993 i til-

knytning til de store problemer i svensk økonomi 

og svaret på disse problemer i form af bl.a. bespa-

relser i den offentlige sektor. Som følge af stigende 

produktivitet betyder denne tilbagegang dog ikke 

en tilsvarende faldende produktion.

Der er i de tre lande en tilbagevendende debat, 

om velfærdstjenesterne nødvendigvis skal produceres 

af offentligt ansatte, eller om nogle af opgaverne 

kan varetages af private virksomheder for at skabe 

konkurrence og dermed priseffektivitet. 

I det følgende fokuserer vi på de sociale sikrings-

ordninger med vægten lagt på kontanthjælpen, der 

udgør grundstenen i ordningerne.

6.4. Den sociale sikring

Den sociale sikring sætter ind i de situationer, hvor 

borgeren midlertidigt eller permanent er ude af 

stand til at forsørge sig selv på et acceptabelt ni-

veau. Der er tre typer af ydelser: varige ydelser som 

følge af alder, ydelser, der erstatter indkomstbort-

fald som følge af manglende beskæftigelse, her-

under sygdom, og behovsbetingede ydelser som 

boligsikring og børnepenge.

En sammenligning af de sociale udgifter på tværs 

af lande vanskeliggøres af, at i nogle lande betales 

der skat af overførselsindkomster, mens det ikke, 

eller i mindre grad, er tilfældet i andre lande. I de 

lande, hvor overførselsindkomster er skattepligtige, 

vil de sociale udgifter umiddelbart vurderet fore-

komme højere end i lande, hvor det ikke er tilfældet. 

I tabel 6.1 er de egentlige nettoudgifter opgjort i 

2015 for de tre skandinaviske lande samt for OECD-gen-

nemsnittet. I første række indgår de udgifter, der 

afholdes af den offentlige sektor – og i anden række 

inkluderes også nettoudgifter fra private organisa-

tioner og ordninger, herunder pensionsordninger.

Danmark har den højeste andel af BNP bundet 

i overførselsindkomster. Men i alle de tre skandi-

naviske lande ligger niveauet over OECD-gennem-

snittet målt på andel af BNP.

6.5. Den offentlige økonomi
Med udbygningen af velfærdsstaten påtog den of-

fentlige sektor sig omfattende forpligtelser over-

for borgerne. Samtidig var der en stærk overbevis-

ning blandt politikere og de fleste økonomer om, 

at staten gennem sin finanspolitik kunne styre de 

økonomiske konjunkturer. 

I gode tider med lav arbejdsløshed indkassere-

de staten mere, end den gav ud. Og omvendt var 

der tale om en udpumpning af midler i en tid med 

høj arbejdsløshed. Det medførte i praksis, at de tre 

lande under økonomiske kriser med høj ledighed 

stod overfor store økonomiske styringsproblemer, 

og det blev sværere og sværere at regulere økono-

mien på denne måde.

Af figur 6.3 fremgår det, at disse problemer i 

perioder gav udtalte budgetunderskud i Danmark 

og Sverige. Figuren viser overskuddet/underskud-

det på de offentlige finanser – budgetsaldoen – i 

perioden fra 1970 til 2018. 

Arbejdsløsheden steg i Danmark med udbrud-

det af oliekrisen og toppede med 11 procent i 1983. 

Det bidrog til et budgetunderskud på op til 7-8 

procent af bruttonationalproduktet. Beskæringer 

i de offentlige budgetter førte mod slutningen af 

1980’erne til et overskud, hvorefter det gik galt igen 

i de følgende år frem til årtusindskiftet. Siden da 

Tabel 6.1. Den sociale sikrings andel af BNP, 2015, pct.

Danmark Norge Sverige OECD

Netto offentlige 
sociale udgifter 
som andel af BNP

22,6 20,4 22,0 18,3

Netto offentlige 
og private sociale 
udgifter som 
andel af BNP

25,4 22,0 24,5 20,9

Kilde: OECD (2019), OECD Social Expenditure database    

(www.oecd.org/social/expenditure.htm).
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Kilde: IMF og OECD.

Figur 6.4. Offentlig gæld i procent af BNP, 1970-2018

Figur 6.3. Offentlig budgetsaldo i procent af BNP, 1970-2018

Kilde: IMF, Danmarks Statistik og Statistisk sentralbyrå.
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har der i nogle år været forholdsvis høje overskud.

Sverige førte en kontracyklisk politik i de før-

ste år efter oliekrisen i 1973, hvor staten pumpede 

flere penge ud i økonomien, end den hentede ind 

gennem skatterne, men fra midten af 1970’erne 

tiltog problemerne, og i begyndelsen af 1990’erne 

tårnede de sig igen op. 

I 1993 lå arbejdsløsheden på 10 procent. Til dette 

kunne lægges de mange, der deltog i ambitiøse ak-

tiveringsprogrammer. Det bidrog til store underskud 

på statsfinanserne. Norge nød derimod godt af ind-

tægterne fra olieudvindingen, og der var overskud 

på de offentlige finanser. Efter årtusindskiftet har 

både Danmark og Sverige fået styr på finanserne. 

Figur 6.4 viser, at den offentlige gæld er væsentligt 

reduceret, hvilket er udtryk for en budgetdisciplin 

både før og efter finanskrisen, der er usædvanlig i 

en OECD-sammenhæng.

6.6. Den længere levealder    
og velfærdsstaten

Af kapitel 2 fremgik det, at skandinavernes gen-

nemsnitlige levealder stiger. Med en uændret til-

bagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet vil den-

ne stigning medføre et finansielt pres, der kan true 

velfærdsstatens økonomiske bæredygtighed. Bl.a. 

for at imødegå dette pres på budgetterne har alle 

tre lande sammen med en række andre lande re-

formeret deres pensionssystemer i løbet af de se-

neste årtier. 

Et fællestræk for de tre skandinaviske lande er en 

minimumspension, der skal sikre en social balance 

i pensionssystemet. I Danmark er minimumspen-

sionen sikret gennem folkepensionen (+tillæg) og i 

Sverige og Norge ved den såkaldte garantipension. 

Det eneste krav til at opnå disse minimumspensi-

oner er ophold i landet – og i alle tre lande opnås 

det maksimale niveau efter 40 års ophold.11

Pensioner ud over dette minimumsniveau af-

hænger i alle tre lande af den indtjening, der opnås 

igennem livet på arbejdsmarkedet, men de konkrete 

systemer er ret så forskellige (se fx Seniortænketan-

ken, 201912, for en mere detaljeret sammenligning 

af de tre systemer).

I Danmark er systemet i høj grad baseret på ar-

bejdsmarkedspensioner, hvor en stor del af ind-

betalingerne er aftalt ved overenskomster – eller 

i såkaldte firmaaftaler. Både lønmodtager og ar-

bejdsgiver indbetaler til arbejdsmarkedspensio-

nen. Ud over arbejdsmarkedspensioner har en del 

også privattegnede individuelle pensioner. Bidrag 

til arbejdsmarkedspensioner og de individuelle 

pensioner foretages for størstedelens vedkommen-

de til private pensionsselskaber, og de udbetalte 

pensioner afhænger af de markedsafkast, disse 

selskaber opnår af de indbetalte beløb. Det danske 

pensionssystem er derfor meget robust i forhold til 

finansiering, idet en stor del er fuldt finansieret 

og organiseret på markedsvilkår. Det betyder dog 

også, at den enkelte pensionist løber en vis risiko 

i forhold til, hvilken pension der opnås.

 Folkepensionsalderen er mellem 65,5 og 68 år 

afhængigt af fødselsår. Desuden er det politisk aftalt, 

at folkepensionsalderen følger udviklingen i leve-

alderen, hvilket betyder, at fremtidige generationer 

kan se frem til at skulle blive på arbejdsmarkedet 

til over de 68 år. Arbejdsmarkedspensionerne kan 

udbetales fem år før folkepensionsalderen (tre år 

for nye indbetalinger), hvis pensionsindbetalinger 

er påbegyndt efter 2007. For aftaler, der er indgået 

før 2007, kan pensioner udbetales fra 60-årsalderen. 

I Sverige er pensionssystemet også organiseret 

som arbejdsmarkedspensioner, hvor lønmodtagere 

og arbejdsgivere indbetaler til et pensionssystem. 

Den største del af indbetalingen sker til det såkald-

te indkomstpensionssystem, hvor der indbetales 

til fiktive konti for den enkelte lønmodtager, idet 

de løbende indbetalinger i et givet år finansierer 

de løbende udbetalinger. Hvis der er forskelle i de 

årlige indbetalinger og udbetalinger, justeres der 

med midler til eller fra en buffer-fond.

En mindre del af arbejdsmarkedspensionerne 

udgøres af det såkaldte præmiepensionssystem, 

hvor de løbende indbetalinger går til individuelle 

konti, og den enkelte har valgmuligheder i forhold 

til, hvordan midlerne investeres, og dermed i for-

hold til, hvilken risikoprofil der ønskes. Hvis den 

enkelte ikke ønsker at foretage et aktivt valg, inve-
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steres midlerne automatisk i en fond. Pensionsud-

betalinger fra præmiepensionssystemet vil afhænge 

af det realiserede afkast af de investerede midler.

Pensionsalderen i Sverige er fleksibel, fra man 

er fyldt 61 år, og denne alder hæves gradvist til 64 

år i 2026. Størrelsen af den udbetalte pension er 

afhængig af, hvor tidligt en person vælger at gå 

på pension. Garantipensionen, der gælder for de 

personer, der kun har en lille pensionsopsparing, 

kan dog tidligst udbetales fra 65-årsalderen – og 

fra 2026 hæves denne alder gradvist med den for-

ventede levealder.

På trods af at en væsentlig del af de svenske 

pensionsudbetalinger finansieres ved de løbende 

indbetalinger, er systemet ret robust i forhold til 

de demografiske ændringer. Indkomstpensionssy-

stemet er indrettet sådan, at der tages hensyn til 

ændringer i demografien, og den øvrige pensions-

opsparing er finansieret som de danske arbejds-

markedspensioner.

I Norge har arbejdsmarkedspensioner været 

langt mindre udbredte end i Danmark og Sverige, 

men ved en reform i 2011 blev indført et system, 

hvor alderspensionen afhænger af indtjeningen 

på arbejdsmarkedet i løbet af livet. Ligesom i Sve-

rige er der et minimum – en garantipension – til 

personer, der har haft en lav eller ingen pensi-

onsgivende indkomst. Alderspensionen udbeta-

les af staten – og finansieres derfor af de løbende 

skatteindbetalinger, men oliefonden er reelt med 

til at sikre den fremtidige finansiering. Udbetalin-

gen fra alderspensionen tilpasses den forventede 

levetid. Dvs. når den forventede levetid vokser, vil 

den enkelte pensionist enten skulle acceptere en 

lavere årlig pension eller vente længere tid med at 

gå på pension.

Ud over alderspensionen er der en aftalebestemt 

pension (AFP), hvor arbejdsgiveren er forpligtet til 

at indbetale mindst 2 procent af medarbejderens 

løn på en såkaldt AFP-konto. Dertil kommer også en 

såkaldt tjenestepension, som er finansieret gennem 

bidrag fra arbejdsgiver og lønmodtager. Endelig har 

en del nordmænd også private pensionsordninger.

Pensioner kan i Norge udbetales fra, man er fyldt 

62 år, men størrelsen af pensionen er mindre, jo 

tidligere udbetalingen påbegyndes. For at tilskyn-

de seniorer til at forblive på arbejdsmarkedet er 

indtægter fra arbejde og pension helt adskilt – og 

den enkelte kan vælge at påbegynde udbetaling 

af pension, uafhængigt af om vedkommende er i 

arbejde eller ej. Udbetaling af pensioner før de 67 

år er dog afhængig af, at der er optjent et fastsat 

mindste pensionsniveau.

I alle tre lande har man reformeret pensions-

systemerne, og på trods af væsentlige forskelle 

har alle tre lande opnået pensionssystemer med 

ganske gode dækningsgrader i international sam-

menligning og systemer, der er ret robuste i forhold 

til demografiske ændringer og andre udfordringer, 

der kunne påvirke de offentlige finanser. Danmark 

har formodentlig det mest robuste system i forhold 

til de offentlige finanser – men til gengæld er der 

en større risiko for den enkelte i forhold til størrel-

sen af den pension, der opnås ved pensionsalder. 

Alle tre lande 
har opnået 
pensionssystemer 
med ganske gode 
dækningsgrader 
i international 
sammenligning.

 I tillæg til pensionssystemet har der i Danmark 

været en meget populær mulighed for at trække sig 

tilbage fra arbejdsmarkedet inden pensionsalderen 

under den såkaldte efterlønsordning. Denne blev 

indført i 1979 og gav en mulighed for, at 60-67-årige 

kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden 

pensionsalderen. 

En vigtig politisk motivation for ordningen var, 

at det ville give plads til flere unge på arbejdsmar-

kedet. I løbet af 90’erne blev det dog mere og mere 

klart, at ordningen var meget dyr, og den reduce-
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rede arbejdsudbuddet i en periode, hvor der i vok-

sende grad blev brug for et større arbejdsudbud til 

at finansiere velfærdsstaten. Det førte til en række 

reformer af ordningen, der begrænsede mulighe-

derne for efterløn. Den første reform i 1998 indførte 

bl.a. et krav om 25 års medlemskab af en a-kasse 

for at opnå retten til efterløn. I forbindelse med 

velfærdsreformen i 2006 blev det bl.a. besluttet, 

at efterlønsalderen over en periode hæves fra 60 

år til 62 år. Endelig medførte en reform i 2011, at 

muligheden for efterløn reelt blev afskaffet for de 

fleste på arbejdsmarkedet.

6.7. Sammenfatning
De tre lande har et veludbygget socialt sikkerheds-

net og udbyder en lang række velfærdstjenester. 

Samtidig har politikerne haft en ambition om at 

kunne styre konjunkturerne ved i dårlige tider at 

stimulere efterspørgslen gennem underbudgette-

ring af de offentlige finanser.

Den økonomiske krise fra midten af 1970’erne 

blev den første store påmindelse til især Danmark 

og Sverige om, at en ambitiøs forsikringsordning 

mod arbejdsløshed kunne udfordre den økonomiske 

holdbarhed af velfærdsstaten, idet der opstod store 

underskud på de offentlige finanser og en kraftig 

voksende offentlig gæld. Sverige blev i midten af 

1990’erne ramt af en ny stor krise, hvor der igen 

opstod voksende underskud på de offentlige finan-

ser. Oplevelserne i Sverige og Danmark har ført til en 

reformproces med det formål at sikre finansieringen 

af velfærdsstaten. Norge har som følge af de store 

olieindtægter ikke på samme måde som Danmark 

og Sverige oplevet problemer med finansieringen af 

velfærdsstaten. Alle tre lande har dog i de seneste 

årtier reformeret deres pensionssystem for at sikre, 

at finansieringen af velfærdsstaten er robust overfor 

de demografiske ændringer med flere ældre. Det 

er vurderingen, at de tre lande derved har opnået 

pensionssystemer, som er i overensstemmelse med 

holdbare offentlige finanser.

Noter
1 Lindert (2004).
2 Lindström og Frovin (red.) (1994).
3 Foss (1994).
4 Sejersted (2005).
5 Undtagelsen er blandt ikke-vestlige ældre, der ikke nødven-

digvis har været længe nok i landene til at få fuld pension.
6 T.M. Andersen (2015).
7 T.M. Andersen (2015).
8 T.M. Andersen (2015).
9 Sejersted (2005).
10 Hvidtfeldt m.fl. (2010).
11 I Danmark gælder dog, at for personer, der når folkepen-

sionsalderen den 1. juli 2025 eller senere, er retten til fuld 
folkepension betinget af fast bopæl her i riget i mindst 9/10 
af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepensions-
alderen. Hvis en person ikke har haft bopæl i riget i mindst 
9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til folkepen-
sionsalderen, fastsættes pensionen efter forholdet mellem 
bopælstiden og 9/10 af optjeningsperioden.

12 Seniortænketanken (2019).

Et fællestræk for de tre 
skandinaviske lande er en 
minimumspension, der skal 
sikre en social balance i 
pensionssystemet.
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n SKANDINAVIENS SKATTER

Det høje offentlige serviceniveau og den store 
omfordeling i Skandinavien giver et behov for betydelige 
skatteindtægter. Dette behov er på mange måder en 
akilleshæl i forhold til velstandsudviklingen, idet høje 
skatter kan begrænse tilskyndelsen til at dygtiggøre sig 
og til at være i beskæftigelse. I de seneste årtier har 
globaliseringen øget den internationale mobilitet af både 
talent og arbejdspladser, og denne øgede mobilitet har 
yderligere udfordret de skandinaviske velfærdsstaters 
muligheder for høje skatteindtægter. I dette kapitel 
ses der på, hvordan de tre velfærdsstater har forsøgt at 
balancere dilemmaerne i skattepolitikken. 

7. Skandinaviens
skatter
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Skatter og afgifter er defineret som obligatoriske 

betalinger fra private til det offentlige, der ikke di-

rekte modsvares af en modydelse. Finansieringen 

af velfærdsstatens gratisydelser samt overførsels-

indkomster sker således gennem skatter og afgif-

ter, og siden demokratiets indførelse i Skandinavi-

en er det kun folkevalgte politikere, der kan vedta-

ge skatter og afgifter. I de tre skandinaviske lande 

udgør skatter af arbejdsindkomst den største del 

af provenuet. Virksomheds- og ejendomsskatter 

udgør derimod kun en mindre del af det offentli-

ges indtægter. Alligevel er omfanget og sammen-

sætningen af skatter og afgifter på en del områder 

forskellig i de tre lande.

Det at sammenligne skatter og afgifter på tværs 

af lande er langt vanskeligere end at sammenligne 

mange andre forhold. Det skyldes, at skattesyste-

met er komplekst med forskellige typer af skatter 

og afgifter, forskellige satser og forskellige fradrags-

muligheder. Dertil kommer, at de forskellige dele af 

skattesystemet påvirker hinanden på en måde, der 

gør det vanskeligt at sammenligne skatteniveau og 

enkelte dele af skattesystemet.

Det at sammenligne 
skatter og afgifter på 
tværs af lande er langt 
vanskeligere end at 
sammenligne mange 
andre forhold.

Et velkendt problem er, at nogle lande i langt 

højere grad end andre anvender sociale bidrag på-

lagt arbejdsgivere og lønmodtagere. I fx Danmark 

anvendes sådanne bidrag stort set ikke, mens de 

anvendes i både Sverige og Norge. Disse sociale bi-

drag er at betragte som skatter, hvis der ikke er en 

direkte modydelse knyttet til bidraget. 

Et andet problem er, at i nogle lande er overfør-

selsindkomster skattefrie, mens de er skattepligtige 

i andre. I fx Danmark, hvor de fleste overførsels-

indkomster er skattepligtige, vil det tendere imod 

at give et højere målt skattetryk i forhold til lande, 

hvor overførselsindkomster er skattefrie. En fordel 

ved en bruttoficering af overførselsindkomster er, 

at det bliver mere transparant, hvad størrelsen af 

overførselsindkomster reelt er i forhold til lønind-

komster.

Et tredje problem er, at i lande med høje for-

brugsafgifter vil bruttonationalproduktet (BNP) være 

højere som følge af disse afgifter, da BNP måles in-

klusive disse forbrugsafgifter. Høje forbrugsafgifter 

vil derfor tendere imod at gøre det målte skattetryk 

lavere i forhold til lande, hvor en mindre andel er 

forbrugsafgifter. 

Et fjerde problem er, at skatter og afgifter i et 

enkelt år er et øjebliksbillede, der måske dækker 

over, at de i et land er for lave (eller for høje) til 

fremadrettet at finansiere de offentlige udgifter, og 

det bliver derfor nødvendigt på et senere tidspunkt 

at øge (sænke) skatter og afgifter.

På trods af disse udfordringer vil vi i det føl-

gende sammenligne forskellige dele af skatte- og 

afgiftssystemet i de tre lande. For at opnå en høj 

grad af sammenlignelighed vil vi udelukkende be-

nytte data fra OECD.

7.1. Udviklingen i skattetrykket:   
Danmark i en global førerposition

Velfærdsstaten blev kraftigt udbygget fra 1960’erne 

og frem. Det, man betegner som skattetrykket, fulgte 

med i en stigende kurve. Skattetrykket fortæller, hvor 

stor en del skatter og afgifter udgør af BNP, dvs. hvor 

stor en del de udgør af samfundets værdiskabelse.

I Sverige udgjorde skatterne i midten af 60’er-

ne godt 30 procent af BNP. I de følgende årtier steg 

skatterne og lå i 1990 omkring 50 procent. Også i 

Danmark befandt skattetrykket sig omkring 30 pro-

cent i midten af 60’erne, og som i Sverige var der 

en stigning i de følgende årtier. I anden halvdel af 

1980’erne nærmede skattetrykket sig 50 procent i 

Danmark. I Norge lå skattetrykket i midten af 60’er-

ne på et tilsvarende niveau som i Danmark for at 

nærme sig 45 procent i 1980’erne. Nordmændene 

har kun frem til midten af 1980’erne haft en be-
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skatning på niveau med danskernes og svensker-

nes. Olieindtægterne har bidraget til at styrke de 

offentlige finanser, og i dag ligger skattetrykket seks 

procentpoint under Sveriges og otte procentpoint 

under Danmarks.

Efter at have ligget på niveau med eller over det 

danske skattetryk frem til slutningen af 90’erne 

faldt det svenske, mens det danske er forblevet på 

et uændret niveau. Ved udgangen af perioden har 

Danmark det højeste skattetryk – svagt over det 

svenske. Lige under halvdelen af værdiskabelsen 

bliver fortsat inddraget af den danske stat. Herved 

bliver skattetrykket i Danmark i den vestlige verden 

kun overgået af det franske.

7.2. Skatternes sammensætning
Med så højt et skattetryk har det gennem de se-

neste mange år været diskuteret, hvor stor en ne-

gativ påvirkning skatterne har på befolkningernes 

arbejdsudbud. Der skelnes typisk mellem den in-

tensive margin og den ekstensive margin. 

Den intensive margin angår, hvor mange timer 

der vælges at arbejde – givet, at en person er i be-

skæftigelse. Den ekstensive margin angår i stedet, 

hvorvidt en person i det hele taget vælger at være 

på arbejdsmarkedet. 

I forhold til beskatning afhænger beslutningen 

om deltagelse på arbejdsmarkedet (den ekstensive 

margin) i høj grad af den gennemsnitlige beskat-

ning af lave arbejdsindkomster set i samspil med 

betingelserne for at opnå overførselsindkomster, 

pensioner o.lign. I forhold til beslutningen på den 

intensive margin er det til gengæld skatten på den 

sidst tjente krone, der er afgørende.1 

Beskatningen har dog ikke kun en betydning 

for størrelsen af arbejdsudbuddet, da det også 

Note: Skattetryk er defineret som skatteindtægters andel af landets BNP. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2020), Revenue Statistics: Comparative tables (OECD countries).

Figur 7.1. Skattetryk, 1965-2018

112900_velfaerdsstat_r1.indd   103112900_velfaerdsstat_r1.indd   103 24/07/2020   10.0024/07/2020   10.00



104

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I SKANDINAVIEN

kan påvirke kvaliteten af arbejdsudbuddet. Inci-

tamentet til uddannelse kan således også påvirkes 

af beskatningen, idet en høj beskatning betyder, at 

en stor andel af den ekstra indkomst, man kan få 

som følge af uddannelse, vil gå til det offentlige. 

Arbejdsudbuddet og kvaliteten af dette kan med 

andre ord blive mindre som følge af skatter på et 

højt skandinavisk niveau.

Ifølge økonomisk teori er det den samlede skat-

tekile, dvs. summen af indkomstskat, sociale bidrag 

og indirekte skatter, der er afgørende for skatter-

nes forvridende effekt på de økonomiske beslut-

ninger. Sammensætningen af skatterne kan dog 

have afgørende betydning for, hvor stor en andel 

af beskatningen der pålægges forskellige grupper 

i samfundet, og dermed også den forvridende ef-

fekt af beskatningen, idet indkomstskatter pålæg-

ges forskellige typer af indkomster med forskellig 

beskatningsgrad. Skat på lønindkomst påvirker 

således direkte beslutningen om, hvor meget den 

enkelte ønsker at arbejde, og skat på kapitalafkast, 

hvor meget og i hvilket land virksomheder ønsker 

at investere. I figur 7.2 er det vist, hvordan udvik-

lingen har været i indkomstskatternes andel af de 

samlede skatter. Som sammenligningsgrundlag er 

indlagt udviklingen i OECD-gennemsnittet.

I alle tre lande udgør indkomstskatterne langt 

over halvdelen af skatteprovenuet. I Danmark og 

Norge har der været en tendens til, at andelen har 

været voksende, mens der i Sverige har været en 

tendens til fald. I starten af perioden har Sverige 

således den højeste andel af skatterne, der er ind-

komstskatter, men den klart mindste andel i slut-

ningen af perioden. Udviklingen i Danmark minder 

i høj grad om udviklingen i OECD-gennemsnittet.

Fordelingen af skatteindtægterne i 2018 frem-

går mere detaljeret af figur 7.3. Man skal især be-

mærke den betydning, bidrag til obligatoriske 

sociale ordninger har i Norge og Sverige, og som i 

øvrigt generelt set gælder i OECD-lande. Danmark 

Note: Indkomstskatten dækker over beskatning af alle indkomster, profitter og kapitalgevinster; fra individer såvel som virksomheder. Dertil er der inklu-

deret socialsikringsbidrag betalt af de ansatte såvel som af arbejdsgiveren. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2020), Revenue Statistics: Comparative tables (OECD countries).

Figur 7.2. Indkomstskatters andel af skatterne, 1965-2018
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skiller sig ud ved ikke at benytte disse bidrag. Det 

ses også, at man i Sverige gør stort brug af skat på 

”løn og arbejdsstyrke” som er afgifter, der betales 

af virksomhederne på baggrund af lønsummen i 

virksomhederne. Dette er også forklaringen på, 

at indkomstskatternes andel af de samlede skat-

ter har været faldende i Sverige, idet skat på ”løn 

og arbejdsstyrke” har været voksende siden 1995.

7.3. Skatten på den sidst tjente krone
Af hensyn til fordelingen af forbrugsmuligheder er 

skatten på den sidst tjente krone i de fleste skatte-

systemer voksende med indkomsten, og det gæl-

der også i de tre skandinaviske lande. For 2018 vi-

ser figur 7.4 den såkaldte marginalskat for forskel-

lige indkomstniveauer i de tre skandinaviske lande 

samt gennemsnittet for OECD-landene. 

De tre indkomstniveauer er en relativ lav ind-

komst svarende til 67 procent af gennemsnitsind-

komsten, en mellemindkomst svarende til gennem-

snitsindkomsten og en høj indkomst svarende til 

167 procent af gennemsnitsindkomsten. Da man i 

Sverige og Norge i langt højere grad end i Danmark 

benytter sociale bidrag, er marginalskatten define-

ret som den marginale ”skattekile”. Skattekilen er 

forskellen mellem det beløb, som arbejdsgiveren 

betaler, og det beløb, som lønmodtageren modta-

ger i procent af det beløb, arbejdsgiveren betaler. 

En skattekile på fx 50 procent betyder således, at 

lønmodtageren kun modtager halvdelen af det, 

som virksomheden betaler – den anden halvdel 

går til det offentlige.

Danmark og Norge ligger meget ens med hensyn 

til marginalskatter for de tre indkomstgrupper. Nor-

ge har en lidt højere marginalskat for den laveste 

indkomstgruppe end Danmark, men til gengæld 

har Danmark en lidt højere sats for den højeste 

indkomstgruppe. Sverige har de højeste marginal-

skatter for alle tre indkomstgrupper, og det gælder i 

særdeleshed for den højeste indkomstgruppe, hvor 

marginalskatten i Sverige er 70 procent, mens den 

er 56 procent i Danmark og 53 procent i Norge. For 

de højeste indkomster ses det, at marginalskatten 

er højere i de skandinaviske lande, end hvad der 

er tilfældet for gennemsnittet af OECD-landene. 

Det voksende skattetryk i de tre lande i løbet 

af 1960’erne og 70’erne gav sig også udslag i høje 

marginalskatter. Høje marginalskatter er med til 

at sikre, at de bredeste skuldre bidrager mest til 

fællesskabet – ikke bare i beløb men også i andel 

af indkomsten. På den anden side har høje mar-

ginalskatter også en relativ stor forvridende effekt 

i forhold til velstandsudvikling, idet de kan være 

afgørende for, hvor mange timer den enkelte vælger 

at arbejde (dvs. den intensive margin).

Det førte til, at de tre lande allerede i løbet af 

1980’erne og 90’erne gennemførte en række skat-

tereformer, hvor marginalskatterne blev sænket. 

Som det fremgår af figur 7.5, har disse reformer af 

skattesystemet bidraget til en sænkelse af margi-

nalskatterne, der også er fortsat efter årtusindskif-

tet. I Norge har der været en tendens til et lille fald 

i marginalskatten for både høj- og lavindkomst-

gruppen. I Danmark har der været et markant fald 

i marginalskatten for både lav- og højindkomst-

gruppen. I Sverige har der også været et markant 

fald i marginalskatten for lavindkomstgruppen, men 

til gengæld er marginalskatten for de højeste ind-

komstgrupper sat op i 2016. Når der sammenlignes 

med OECD som helhed, har der været en tendens til, 

at de skandinaviske lande har tilnærmet sig, hvad 

der har været gældende i de øvrige OECD-lande.

Hvor marginalskatternes størrelse i høj grad er 

relateret til, hvor mange timer den enkelte vælger 

at arbejde, er gennemsnitsskatter mere direkte re-

lateret til, om det i det hele taget kan betale sig at 

arbejde (den ekstensive margin).

Gennemsnitsskatter og marginalskatter er natur-

ligvis tæt relaterede, idet høje og voksende margi-

nalskatter vil tendere imod, at de høje indkomster 

betaler de højeste gennemsnitsskatter. Fradrags-

muligheder og andre forhold i skattesystemet gør 

dog, at sammenhængen langtfra er entydig. I fi-

gur 7.6 vises derfor gennemsnitsskatterne for de 

tre lande samt for OECD-gennemsnittet, målt som 

den gennemsnitlige skattekile ved forskellige ind-

komstniveauer.

Gennemsnitsskatterne målt ved den gennem-
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Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Revenue Statistics: Comparative tables.

Sverige har de højeste marginalskatter 
for alle tre indkomstgrupper.

Note: Her anvendes OECD’s definition af den marginale skattekile for den primære lønmodtager ved tre forskellige 

indkomstniveauer af den nationale gennemsnitsindkomst som andel af lønomkostninger i 2018. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Taxing Wages: Comparative tables.

Figur 7.3. Fordeling af skatte indtægterne, 2018

Figur 7.4. Marginale skattekiler for forskellige indkomstgrupper, 2018
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Note: Der anvendes OECD’s definition af en skattekile. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Taxing Wages: Comparative tables.

Figur 7.6. Gennemsnitlige skattekiler for forskellige indkomstgrupper, 2018 

Figur 7.5. Marginale skattekiler ved indkomst på 67 og 167 

procent af den nationale gennemsnitsindkomst, 2000-2018

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Taxing Wages: Comparative tables.
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 Figur 7.7. Selskabsskattesatser, 1995-2019

 Der anvendes OECD’s definition, som dækker beskatning af alle profitter og kapitalgevinster fra virksomheder. Denne betegnes 

”Taxes on income, profits and capital gains of corporates”. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Tax on corporate profits (indicator). 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Revenue Statistics: Comparative tables (OECD countries).

Figur 7.8. Provenu fra selskabsbeskatning som procent af BNP, 1965-2018

Figur 7.9. Forbrugsafgifter som procent af BNP, 1965-2018

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra EU-Kommissionen (2019), ”Taxation trends in the European Union”.
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snitlige skattekile er stort set helt ens i Danmark 

og Norge, og de er noget lavere end i Sverige. For 

alle tre lande gælder, at gennemsnitsskatten er 

voksende med indkomstniveauet, og i Sverige går 

over 53 procent af det, som virksomhederne betaler 

de højest betalte lønmodtagere, til skattevæsnet. I 

Danmark og Norge er det 42 procent. Niveauerne i 

Danmark og Norge er ikke meget forskellige fra det, 

der gælder for OECD-gennemsnittet.

7.4. Andre skatter og afgifter
Beskatning af personlige indkomster er klart den 

vigtigste beskatningskilde, men der er også skat-

ter, der pålægges virksomheder. En virksomheds-

skat, der ofte er stærkt fokus på, er selskabsskat-

ten.2 Det særlige ved selskabsskatten er, at den er 

kildebaseret, og dermed beskattes i princippet alle 

virksomheder, der opererer i et land, uafhængigt 

af om virksomhederne ejes af personer med bo-

pæl i landet eller ej. Det gør, at virksomhedernes 

lokalisering kan være følsom overfor størrelsen af 

selskabsskatten, idet virksomhederne kan flytte til 

lande med en lav beskatning, uden at ejerne be-

høver at flytte med. Der bliver dermed en direkte 

konkurrence imellem lande om at have lave sel-

skabsskatter. I figur 7.7 vises udviklingen i selskabs-

skattesatsen i de tre lande samt gennemsnittet for 

OECD-lande og EU-lande.

I alle tre lande har der været en tendens til la-

vere selskabsskattesatser. Det gælder især i Dan-

mark og Norge. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, 

at det danske niveau følger meget tæt niveauerne 

for OECD- og EU-gennemsnit. 

Selve selskabsskattesatsen er kun et element i 

vurderingen af selskabsskattens betydning. Hvordan 

virksomhedernes overskud i forhold til beskatning 

opgøres (dvs. skattebasen) og virksomhedernes 

reaktion på selskabsskatterne, vil have afgørende 

betydning for det skatteprovenu, der realiseres. 

I figur 7.8 vises udviklingen i provenuet fra sel-

skabsbeskatning som procent af BNP. Det fremgår, 

at på trods af det fald, der har været i selskabs-

skattesatserne, har der reelt været en tendens til 

et voksende skatteprovenu fra selskabsbeskatning. 

I Danmark og Sverige er selskabsskatteprovenuet i 

forhold til BNP stort set ens – og på niveau med 

OECD-gennemsnittet – mens det er højere i Norge. 

De store udsving i Norge skyldes udsving i indtje-

ningen i olieindustrien.

Det sidste fra skatte- og afgiftssystemet, der kort 

skal omtales, er afgifter på varer og tjenester. Disse 

afgifter består af bl.a. moms, men også af afgifter 

på særlige varer og tjenester. I alle tre lande er den 

normale momssats 25 procent, men hvor denne 

sats gælder for stort set alt i Danmark, er der va-

regrupper i Sverige og Norge, hvor der er reduceret 

moms. I Sverige er fx momsen på fødevarer 12 pro-

cent, mens den er 15 procent i Norge.

Ud over forskelle i momssatsen er der mange 

andre forskelle i beskatning af specifikke varer og 

tjenester. I Danmark er beskatningen af biler fx langt 

højere end i Sverige og Norge, men til gengæld er 

afgifterne på spiritus lavere i Danmark end i Norge 

og Sverige. I figur 7.9 vises udviklingen i niveauet 

af de samlede forbrugsafgifter i forhold til BNP. I 

alle tre lande har niveauet været voksende frem til 

midten af 1980’erne, hvorefter det forbliver på et 

forholdsvist konstant niveau i Danmark og Sverige, 

mens det er faldende i Norge. I 2018 udgør forbrugs-

afgifter omkring 12 procent af BNP i Sverige og Norge, 

hvorimod de udgør 15 procent af BNP i Danmark. I 

alle tre lande er niveauet højere end i OECD-gen-

nemsnittet. Det kan også fremhæves, at man i Dan-

mark i højere grad anvender boligbeskatning end 

i Norge og Sverige. Hvad angår formuebeskatning, 

er det kun Norge, der har formuebeskatning, mens 

den ikke findes i hverken Danmark eller Sverige. Til 

gengæld har man en arveafgift i Danmark, mens 

det ikke er tilfældet i Norge og Sverige. 

7.5. Hvor meget skat unddrages    
i de tre lande?

Et er skatternes formelle niveau. Noget andet er, hvor 

meget der unddrages skattevæsenets radar i form af 

skattesnyd. Et mål for dette er det såkaldte skatte-

gab, der angiver, hvor meget der skulle have været 

beskattet, men ikke bliver det, set i forhold til BNP.

Det er ikke ved fremstillingen af bogen lykke-
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des at finde et overslag over skattegabet for Norge. 

Men en komparativ analyse for EU-landene peger 

på et skattegab i Danmark på 3,4 procent af BNP 

og et gab i Sverige på 6,9 procent af BNP som et 

gennemsnit for årene 2011-2014.3 Begge tal ligger 

under EU-gennemsnittet på 10,7 procent af BNP.

Detaljerede analyser for Danmark har vist, at 

skattegabet er faldet, lige siden indkomstbeskat-

ningen blev indført i 1903, og et niveau omkring 3 

procent må da også karakteriseres som beskedent.4 

Baggrunden er oplysningspligten for de instanser, 

der udbetaler penge til borgerne, og en vidtgående 

digitalregistrering. 

Globalt set ligger skatterne i Skandinavien i den 

absolut høje ende, og som nævnt opfanges næ-

sten alle arbejdsindkomster af skattevæsenet. En 

mulighed for at undgå skatter er dog gennem sort 

arbejde, hvor fx håndværkeren og kunden så at sige 

deler gevinsten ved ikke at oplyse om arbejdsfor-

holdet til skattemyndighederne.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed udgav i 

2018 en oversigt over niveauet i en række europæ-

iske lande, herunder de tre skandinaviske lande.6 

Grundlaget for sammenligningen var interviewun-

dersøgelser gennemført i de tre lande med den 

samme definition af sort arbejde med nogenlunde 

ens spørgsmål og en identisk metode. 

I Danmark er der i 2017 omkring 20 procent af 

borgerne, der arbejder sort med et ugentligt timetal 

på knap fire en halv time. Det beregnede timetal 

er dog betinget af forholdsvis få observationer med 

høje værdier. Tages disse ud af beregningerne, ligger 

niveauet omkring to en halv time, hvilket er på ni-

veau med det, der er fundet ved tidligere undersø-

gelser fra årene op til 2017. Da deltagelsesfrekvensen 

tilbage i 2008 lå omkring 25 procent, er der noget, 

der tyder på, at det sorte arbejde i Danmark er på 

et vist (begrænset) tilbagetog.

For Norge foreligger der en række ikke helt sam-

menlignelige undersøgelser, der strækker sig over 

næsten 40 år. Gennem dette lange tidsforløb ser 

det ud, som om deltagelsesfrekvensen er systema-

tisk faldende fra et niveau mellem 15 og 18 pro-

cent frem til årtusindskiftet til et niveau mellem 5 

og 7 procent ved udgangen af perioden. De nyere 

undersøgelser indeholder ikke oplysninger om ti-

meforbruget, hvilket ikke gør det muligt at udlede 

tendensen for det samlede omfang.

Den senest registrerede survey for Sverige går 

tilbage til 2005 og viser en forholdsvis stabil delta-

gelsesfrekvens omkring 13 procent, idet frekvensen 

tilbage i 1997 lå på 11 procent. Undersøgelsen fra 2005 

viser også, at ca. hver femte husstand har købt sort 

arbejde indenfor det seneste år. Efter 2005 er der 

etableret permanente ordninger med ret omfattende 

fradrag for udførte arbejdsopgaver på boligen og ved 

forskellige typer af serviceopgaver, og analyser viser 

nogen effekt af ordningerne. 2005-undersøgelsen 

publicerer ikke oplysninger om timeforbruget.

Med den høje deltagelsesfrekvens og et for-

holdsvist højt timeforbrug tyder undersøgelserne 

på, at danskerne nok i dag er de mest aktive med 

sort arbejde.

7.6. Sammenfatning
På skatteområdet er der mange fællestræk mel-

lem de tre lande. Fra begyndelsen af 1960’erne og 

frem til midten af 1980’erne har de alle haft en 

kraftig stigning i skattetrykket og med høje margi-

nalskatter for især de højeste indkomster. Derefter 

har skattetrykket været mere konstant med en ten-

dens til fald i Sverige og Norge. Udfordringer i for-

hold til beskæftigelse og international konkurrence 

har i de seneste 10-15 år været et vigtigt argument 

for skattereformer, der har sænket selskabsskat-

ten samt marginalskatterne på arbejdsindkomster. 

Især i Danmark er marginalskatterne blevet sænket 

markant for både høje og lavere indkomster, hvilket 

betyder, at Danmark og Norge i dag har de laveste 

marginalskatter, mens de i Sverige er noget højere.

De faldende marginalskatter har betydet, at 

skattesystemerne i mindre grad end tidligere bi-

drager til omfordeling af indkomster, og udviklin-

gen har tenderet imod, at de skandinaviske skatter 

i voksende grad minder om skatterne i de øvrige 

OECD-lande. Det gælder for så vidt angår marginal-

skatterne, men det gælder også for så vidt angår 

niveauet af selskabsskatten. 
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Noter
1 Det er ikke entydigt, hvorvidt en højere beskatning af den sidst tjente 

krone øger eller mindsker arbejdsudbuddet. På den ene side giver 
en højere skat en mindre gevinst ved at arbejde, hvilket isoleret set 
mindsker arbejdsudbuddet (dette kaldes også for substitutionsef-
fekten). Til gengæld vil en højere skat mindske indkomsten efter 
skat, hvilket kan tilskynde til at arbejde mere for at modgå dette 
ind  komstfald (dette kaldes også for indkomsteffekten). Empiriske 
studier for Danmark peger dog i retning af, at en højere marginal
skat betyder, at folk arbejder mindre (dvs. substitutionseffekten er 
dominerende), se fx Kleven og Schultz, (2014).

2 Ud over selskabsskat beskattes afkast i virksomheder også i den 
personlige indkomst i form af skat på dividende og kapital
gevinster.

3 Raczkowski (2015).
4 Mogensen (2003a).
5 Undersøgelser viser dog, at selvstændige virksomhedsejere stadig 

har et frirum mht. skatteunddragelse, jf. fx Kleven m.fl. (2010).
6 Andersen m.fl. (2017).

SÅDAN 
DEFINERES SKAT
Fælles for alle skatter i det moderne demo

kratiske samfund er, at det er politikerne, der 

udskriver dem. Vi kan også udtrykke det på den 

måde, at skatter er ydelser, som fællesskabet 

pålægger den enkelte borger, uden at han 

eller hun i første omgang får en modydelse.

Defineret mere teknisk kan skatter beskrives 

som obligatoriske ydelser, der udskrives til den 

offentlige sektor, uden at denne til gengæld 

erlægger nogen dertil svarende direkte mod

ydelse. I skattebegrebet indgår også tvungne 

bidrag til sociale ordninger, afgifter og bøder. 

De forskellige skatter og afgifter ender i den 

fælles pengekasse. Denne kasse betaler så for 

de opgaver, som politikerne på samfundets 

vegne pålægger den offentlige sektor.

Skatter og afgifter kan anvendes med et ad

færdsregulerende sigte, fx miljøafgifter, der 

skal begrænse forbruget af en række miljø

belastende stoffer, men de har også en be

grænsende effekt på arbejdsudbuddet. Det 

har derfor tidligt været en afvejning blandt 

de skandinaviske politikere, hvor langt man 

kan gå med at hæve skatterne.
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De skandinaviske velfærdsstater er i høj grad et resultat af, 
at de socialdemokratiske partier i lange perioder har haft 
regeringsmagten. Muligheden for dette blev reelt grundlagt 
ved den almindelige og lige valgret, der har været gældende i 
de tre lande fra 1920 og fremefter.  Indtil starten af 1970’erne 
har de socialdemokratiske partier været toneangivende og haft 
regeringsmagten det meste af tiden. Fra begyndelsen af 1970’erne 
og fremefter er der opstået mange flere dilemmaer omkring 
velfærdsstaten. Er skattetrykket for højt? Er der for lille tilskyndelse 
til at arbejde? Og i de seneste årtier har et vigtigt spørgsmål været, 
om indvandringspolitikken og herunder asylpolitikken har været 
den rette. Disse dilemmaer har ført til et mere ustabilt politisk 
landskab, og et vigtigt tema er, om det er udtryk for et højere 
politisk konfliktniveau og mindre tillid til det politiske system. 
Hvorvidt det er tilfældet, er emnet for dette kapitel.

8. Den 
skandinaviske

vælger

112900_velfaerdsstat_r1.indd   115112900_velfaerdsstat_r1.indd   115 24/07/2020   10.0124/07/2020   10.01



116

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I SKANDINAVIEN

Den første grundlov i Skandinavien med indførelse 

af stemmeret til parlamentet stammer fra Norge. 

Den går tilbage til 1814, hvor en grundlovgivende 

forsamling under løsrivelsen fra Danmark formu-

lerede, hvad der er blevet betegnet som datidens 

frieste forfatning i Europa. Danmark fulgte efter i 

1849 med Junigrundloven med vidtgående stem-

meret for mænd. I Sverige indførtes i 1866 med en 

såkaldt repræsentationsreform en begrænset stem-

meret til Riksdagens andet kammer. Men kun godt 

20 procent af de voksne mænd blev stemmeberet-

tigede til Riksdagens andet kammer, og man skal 

helt frem til 1911, før der blev almindelig valgret til 

andet kammeret – for mænd. 

Parlamentarismen blev i praksis indført i 1884 i 

Norge, i 1901 i Danmark og i 1917 i Sverige. Herefter 

kunne en regering ikke blive siddende mod et flertal 

i de folkevalgte forsamlinger. Ved de første valg til 

de tre landes parlamenter var det alene mænd over 

en vis alder og i økonomisk uafhængige forhold, der 

kunne stemme og lade sig vælge, og valgdeltagel-

sen var endnu lav. Omkring Første Verdenskrig fik 

kvinderne valgret til parlamenterne, efter at kvin-

derne og kvindesamfund havde kæmpet for det i 

en længere periode.1 Igen var Norge foregangsland, 

idet kvinderne her med nogle begrænsninger fik 

stemmeret til Stortinget i 1907.2 

Med indførelsen af almindelig og lige valgret 

for begge køn samt en parlamentarisk statsskik var 

demokratiet en kendsgerning i Skandinavien om-

kring 1920. Med i tidens skandinaviske reformpakke 

var en overgang til forholdstalsvalg, der erstattede 

flertalsvalg i enkeltmandskredse. Denne måde at 

fordele mandaterne på sikrede, at selv små politiske 

partier kunne opnå repræsentation i parlamentet. 

Med ikrafttræden i 1918 af den nye danske grundlov 

af 1915 harmoniseredes også betegnelsen for rege-

ringschefen. I Norge og Sverige var titlen allerede 

statsminister, i Danmark indtil 1918 konseilspræsi-

dent, derefter også her statsminister.3

8.1. Det samarbejdende folkestyre
Med etableringen af et egentligt partivæsen og den 

demokratiske kamp ved valgene mellem partierne 

indenfor et repræsentativt demokrati steg valgdel-

tagelsen, og i 1930’erne nåede den stabilt op om-

kring eller over 70 procent. 

De regeringsdannende socialdemokratier etab-

lerede sig som folkepartier, der i løbet af 1930’ernes 

kriseår indgik i store politiske forlig med bøndernes 

politiske repræsentanter for at sikre arbejdernes og 

bøndernes interesser.4 I Danmark var tiårets helt 

store kriseforlig det såkaldte Kanslergadeforlig i 

1933, indgået i statsminister Thorvald Staunings lej-

lighed i Kanslergade mellem regeringen og Venstre. 

Forliget, der inspirerede lignende forlig i Sverige, 

mildnede bl.a. krisens virkning på landbruget og 

banede vejen for en socialreform i 1933, der sikre-

de levevilkårene blandt marginaliserede arbejdere. 

Desuden betød forliget igangsættelse af offentlige 

anlægsarbejder for at fremme beskæftigelsen. En-

delig forhindrede forliget en truende storkonflikt 

på arbejdsmarkedet i form af et omfattende lock-

out-varsel fra arbejdsgiverne. Dette samarbejdende 

folkestyre med et udviklet politisk rodnet bidrog 

til at holde Skandinavien fri af de totalitære be-

vægelser, der hærgede Europa for i 1939 at føre til 

Anden Verdenskrig. Stemmeafgivelsen ved valgene 

var i store træk styret af det sociale tilhørsforhold.

Danmark og Norge undgik ikke en tysk besæt-

telse fra april 1940 til befrielsen i maj 1945. Dan-

mark fik i øvrigt som det eneste tysk besatte land 

en fredsbesættelse. Men det politiske system kunne 

med stor folkelig tilslutning fortsætte efter krigen i 

hele Skandinavien. 

Det skete uproblematisk i Norge og Sverige. De 

svenske socialdemokrater havde opnået flertal i 

Riksdagen under krigen, hvor der var blevet dannet 

en samlingsregering, og de norske opnåede fler-

tal i Stortinget ved det første valg i 1945.5 Efter en 

overgangsperiode stabiliserede det politiske system 

sig også i Danmark, hvor der havde været udbredt 

mistillid til de gamle partier, der i samlingsrege-

ringer havde stået for samarbejdspolitikken med 

besættelsesmagten indtil august 1943. 

Et udtryk for presset på de gamle partier i Dan-

mark var, da socialdemokraterne i befrielsessom-

meren gik med til indledende forhandlinger om 
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dannelsen af et enhedsparti med Danmarks Kom-

munistiske Parti (DKP). Socialdemokratiet var bragt 

i defensiven af kommunisterne, der havde gjort sig 

stærkt gældende i frihedskampen, ligesom Sov-

jetunionen havde haft en central betydning ved 

nedkæmpelsen af fascismen. Snart fandt det po-

litiske system dog også i Danmark ind i de vante 

rammer. De ansatser, der var udviklet i 1930’erne 

til en velfærdsstat, kunne udbygges for at resulte-

re i den skandinaviske, den universelle eller den 

socialdemokratiske velfærdsstat.

Fra 1930’erne til langt ind i 1960’erne skete ud-

bygningen overvejende under socialdemokratisk 

ledede regeringer.6 Hvor stærkt socialdemokraterne 

stod, kan fx aflæses af, at Sveriges Tage Erlander 

ubrudt var statsminister fra 1946 til 1969, hvilket er 

den længste periode, en politiker har bestridt po-

sten som regeringens leder i de vestlige demokrati-

er. Partisystemet med en borgerlig samarbejdende 

opposition og de stærke arbejderpartier i regering 

lå mere eller mindre fast holdt op af vælgere, der 

var udpræget partitro ved valgene.

8.2. Partisystemet i opbrud

Velfærdsstaten og demokratiet har aldrig for alvor 

været anfægtet af de skandinaviske vælgere på valg-

dagen. Alligevel er det politiske landskab grund-

læggende ændret siden begyndelsen af 1970’erne. 

Det begyndte i Danmark og Norge. Ved det såkaldte 

jordskredsvalg i Danmark i 1973 kom der ti partier 

ind i Folketinget mod tidligere fem. De gamle par-

tier gik stærkt tilbage. Det borgerlige protestparti, 

Fremskridtspartiet, blev med 16 procent af stem-

merne og uden forudgående parlamentarisk erfa-

ring det næststørste parti i Folketinget. Ved valg i 

samme år i Norge blev fem partier til otte i Stortin-

get, og de gamle partier Arbeiderpartiet og Høyre 

gik markant tilbage. 

Inden da var opbruddet blevet indvarslet af 

dannelsen af Socialistisk Folkeparti i Danmark i 

1959 og et tilsvarende parti i Norge i 1962. De to 

partier samlede stemmer op til venstre for social-

demokratierne, men udenfor de moskvatro kom-

munistpartier. De svenske socialdemokrater fulgte 

med nervøsitet, om noget lignende var undervejs 

i Sverige, hvad der dog ikke blev tilfældet.7 

Opbruddet var også blevet indvarslet af en fal-

dende organisationsgrad i de politiske partier. Den 

andel, der stod i et politisk parti, var således i ty-

delig tilbagegang. Omkring 1960 var partierne fort-

sat massepartier med vælgerforeninger spredt ud 

over de tre lande. I begyndelsen af 1960’erne var 

omkring 600.000 danskere eksempelvis organise-

ret i et politisk parti. Det historiske maksimum var 

inden da blevet nået lige efter krigen med 650.000 

medlemmer i en befolkning på lige godt 4 mio. 

mennesker. I Norge var 417.000 borgere medlem 

af et politisk parti i 1990. I 2003 var tallet nede på 

204.000 i en bevægelse, hvor antallet af organi-

serede medlemmer gik ned fra 13 til 6 procent af 

vælgerkorpset.8 

Den andel, der stod 
i et politisk parti, 
var således i tydelig 
tilbagegang.

Partierne kunne bruges til at føre befolknings-

gruppers krav frem til det politiske system. Folke-

lige bevægelser som fagforeningerne og fiskeriets 

og landbrugets organisationer rekrutterede dygtige 

politikere, og fagbevægelsen havde en ofte afgø-

rende indflydelse på de socialdemokratiske partier.

I Sverige medførte tilbagegangen i andelen af 

politisk organiserede borgere, at staten begyndte 

at yde partistøtte fra 1965. I Norge skete det fra 1970 

og i Danmark fra 1986. Den ellers så veletablerede 

partipresse blev stort set afviklet undervejs.

I Sverige kom opbruddet for alvor omkring 1990. 

Ved valget i 1991 kom det indvandringskritiske parti 

Ny Dag i Riksdagen med 25 mandater og 7 procent 

af stemmerne. Det skete på et tidspunkt, hvor opi-

nionsundersøgelser viste, at 61 procent af befolk-

ningen mente, at der kom for mange indvandrere 

til landet.9 Fra 2010 skete en yderligere polarisering 

med Sverigedemokraternas etablering i Riksdagen og 
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partiets fortsatte fremgang ved valgene. En foreløbig 

kulmination kom efter valget i 2018, hvor det først 

efter nogle måneder lykkedes socialdemokraterne 

at danne en regering med udelukkelse af partiet, 

der havde fået 17,5 procent af stemmerne.

Resultatet af det politiske opbrud i de tre lande 

blev mere ustabile regeringsdannelser og vælgere, 

hvis partiloyalitet er begrænset. Regeringsdannel-

serne i Skandinavien blev mere afhængige af små 

bevægelser i stemmerne på valgdagen.10 Andelen af 

befolkningen, der var medlem af et politisk parti, 

fortsatte også med at falde.

Med det faldende medlemstal har partierne 

ændret sig til professionelle organisationer, hvor 

partifunktionærer fik en større indflydelse, og hvor 

antallet af medlemmer, der opstiller kandidaterne 

til valgene, reelt er begrænset. Partiorganisationerne 

er i dagens mere partineutrale medieverden stærkt 

orienteret mod medierne. Det gælder om at profilere 

partiets politikere og politik, så partiet får succes 

på valgdagene. Intet emne bliver for alvor politisk, 

før det har været omtalt og debatteret i medierne.

I første omgang blev de socialdemokratiske styr-

kepositioner ganske vist ikke rystet. Endnu omkring 

1970 lå andelen, der stemte på Socialdemokraterna 

i Sverige, på 50 procent. Vælgernes tilslutning til 

opbygningen af velfærdsstaten under en socialde-

mokratisk ledelse var intakt. Herefter var der tale 

om en faldende tilslutning ved valgene til en an-

del omkring 30 procent ved udgangen af perioden. 

Endnu omkring 1970 lå 
andelen, der stemte på 
Socialdemokraterna i 
Sverige, på 50 procent.

I Norge satte et svagt fald fra et niveau omkring 

45 procent ind fra slutningen af 1960’erne. Tilba-

gegangen tog til i første halvdel af 1970’erne, hvor 

det norske arbejderparti faldt til at få omkring 35 

procent af stemmerne. Valghandlingen var ikke 

længere nærmest rituel i sin karakter, og ved ud-

gangen af perioden lå partiet under 30 procent i 

vælgertilslutning.

I Danmark lå tilslutningen i 1950’erne og første 

halvdel af 1960’erne omkring 40 procent, hvorefter 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Figur 8.1. Andel stemmer på de socialdemokratiske partier, 1950-2019
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en faldende tendens satte ind. Helt galt gik det ved 

jordskredsvalget i 1973, hvor tilslutningen faldt til 

25 procent. Herefter løftede andelen sig, dog med 

svingende tilslutning, og ved udgangen af perioden 

var niveauet tilbage omkring 25 procent.

I det nye politiske billede etablerede en række 

partier med forskellige mærkesager sig, eksempelvis 

miljø og ligeberettigelse mellem kønnene. Stærkest 

og med den klart højeste effekt var tre partier, der 

havde fokus på indvandring og velfærd. I Danmark 

drejede det sig om Dansk Folkeparti, Fremskrittspar-

tiet i Norge og Sverigedemokraterna i Sverige. Store 

dele af vælgerkorpset følte sig ikke repræsenteret i 

parlamenterne i indvandringsspørgsmålet. Det slog 

igennem ved valgene. 

Vælger man at inddele de afgivne stemmer på 

henholdsvis blå blok, dvs. de traditionelle bor-

gerlige partier, rød blok til venstre for dem og gul 

blok med fokus på indvandringspolitik og velfærd, 

fremgår stemmefordelingen ved de to seneste par-

lamentsvalg af tabel 8.1. 

En vigtig pointe i forhold til tabellens blokbeteg-

nelse er dog, at traditionen med et forhandlende 

og samarbejdende skandinavisk folkestyre, der for-

mår at indgå i langsigtede og bæredygtige politiske 

forlig, er bevaret intakt. Store forlig bærer normalt 

ud over det næste valg, og resultaterne af et po-

litisk forlig ændres under ingen omstændigheder 

i en valgperiode, hvilket i modsætning til mange 

andre europæiske lande forhindrer en politisk zig-

zag-kurs.11 Der er tale om en stærk indbygget social 

og politisk kapital, som gør det muligt i en turbu-

lent tid at sikre modellens fremtid.12

Via samarbejdet i parlamentet er den skandinaviske 

politiske model stadig og i en måske overraskende 

grad politisk beslutningsdygtig – også på længere 

sigt. Dertil kommer, at der fortsat er tradition for, 

at arbejdsmarkedets parter og diverse råd, fx De 

Økonomiske Råd i Danmark, og eksperter leverer 

vigtige input til de politiske beslutningsprocesser, 

hvilket bidrager til konsensus og saglighed.

Tabel 8.1. Stemmeandele til hhv. blå, rød og gul 

blok ved de to seneste parlamentsvalg frem til 2020

Pct. Blå blok Rød blok Gul blok

Danmark

2019 32,3 49,1 11,1

2015 30,4 42,9 21,1

Norge

2017 29,4 46,1 19,4

2013 32,0 41,5 21,9

Sverige

2018 40,3 40,7 17,5

2014 39,4 43,6 12,9

Note: 

Blå blok DK: Venstre, Konservative og Liberal Alliance 

Rød blok DK: Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti   

og Enhedslisten 

Gul blok DK: Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige

Blå blok N: Høyre og Venstre 

Rød blok N: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt 

Gul blok N: Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

Blå blok S: Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna 

Rød blok S: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Vänsterpartiet    

og Miljöpartiet de gröna 

Gul blok S: Sverigedemokraterna

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Den regionale fordeling af stemmerne på de tre 

grupperinger ved det seneste valg til parlamentet 

er vist i figur 8.2. Når vi som her anvender den 

regionale og ikke den kommunale fordeling, op-

når rød blok mere end 50 procent af stemmerne 

i Hovedstadsregionen, nord for Limfjorden og på 

Bornholm. Blå og gul blok har deres styrkepositio-

ner på landet. Intet sted opnår rød blok dog under 

44 procent af stemmerne. 

I Norge er blå blok godt repræsenteret omkring 

hovedstaden, mens rød blok står stærkt i det mel-

lemste og nordlige Norge. Gul blok står stærkt mod 

syd og i Møre og Romsdal. I Sverige står blå blok 

stærkt i den sydlige del af landet, mens Nord- og 

Mellemsverige er rød. Sverigedemokraterna står 

stærkest i Skåne län helt mod syd og i Dalarnas län 

i Mellemsverige.

Når det kom til regeringsdannelsen i Danmark 

og Norge, var det enten blå eller rød blok, der kun-

ne danne regering, og for blå bloks vedkommende 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 

og Kristdemokraterna 
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Figur 8.2. Den regionale fordeling af stemmerne fordelt på blokke, 2019

Stemmeandele til blå blok fordelt på regioner ved folketingsvalg 2019
Note: Blå blok er defineret som partierne Venstre, Konservative og Liberal Alliance. 

Kilde: Danmarks Statistik.

Stemmeandele til rød blok fordelt på regioner ved folketingsvalg 2019
Note: Rød blok er defineret som partierne Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Kilde: Danmarks Statistik.

 

DANMARK
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Stemmeandele til gul blok fordelt på regioner ved folketingsvalg 2019
Note: Gul blok er defineret som partierne Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Kilde: Danmarks Statistik.

Antal mandater i Folketinget
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Stemmeandele til blå blok fordelt på 
regioner ved stortingsvalg 2017
Note 1: Blå blok er defineret som partierne Høyre og Venstre 

Note 2: Opdelingen er på regionsopdelingen fra 2018 selvom valget 

fandt sted året før i 2017

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Stemmeandele til rød blok fordelt på regioner ved stortingsvalg 2017
Note 1: Rød blok er defineret som partierne Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt.  

Note 2: Opdelingen er på regionsopdelingen fra 2018 selvom valget fandt sted året før i 2017

Kilde: Statistisk sentralbyrå

NORGE
Figur 8.2. Den regionale fordeling af stemmerne 

fordelt på blokke, 2017

112900_velfaerdsstat_r1.indd   122112900_velfaerdsstat_r1.indd   122 24/07/2020   10.0124/07/2020   10.01



123

Stemmeandele til gul blok fordelt på regioner ved stortingsvalg 2017
Note 1: Gul blok er defineret som partierne Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Note 2: Opdelingen er på regionsopdelingen fra 2018, selvom valget fandt sted året før i 2017.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Antal mandater i Stortinget
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Stemmeandele til blå blok 
fordelt på regioner ved riksdagsvalg 2018
Note 1: Blå blok er defineret som Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna. 

Kilde: Statistiska centralbyrån.

Stemmeandele til rød blok 
fordelt på regioner ved riksdagsvalg 2018
Note 1: Rød blok er defineret som Socialdemoktraterne, Vänsterpartiet og Miljöpartiet. 

Kilde: Statistiska centralbyrån

Figur 8.2. Den regionale fordeling af stemmerne 

fordelt på blokke, 2018

Antal mandater i Riksdagen
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Stemmeandele til rød blok 
fordelt på regioner ved riksdagsvalg 2018
Note 1: Rød blok er defineret som Socialdemoktraterne, Vänsterpartiet og Miljöpartiet. 

Kilde: Statistiska centralbyrån

Stemmeandele til gul blok 
fordelt på regioner ved riksdagsvalg 2018
Note 1: Gul blok er defineret som partiet Sverigedemokraterna. 

Kilde: Statistiska centralbyrån.

Hvor stærkt 
social
demokraterne 
stod, kan fx 
aflæses af, at 
Sveriges Tage 
Erlander ubrudt 
var statsminister 
fra 1946 til 1969.
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ofte med regeringsdeltagelse af gul blok eller med 

gul blok som parlamentarisk grundlag. Dette har 

dog ikke været tilfældet i Sverige, hvor både de 

borgerlige og de socialistiske partier har fravalgt 

et samarbejde med Sverigedemokraterna. Hvilke 

blokke der dannede regering i perioden fra 2000 

til i dag, er vist i figur 8.3. Det ses, at i alle tre lan-

de varierer det mellem, at rød blok og blå blok har 

regeringsmagten.

8.3. Baggrunden for opbruddet
Baggrunden for det politiske opbrud med store be-

vægelser mellem valgene er kompleks, og det føl-

gende angiver alene bidrag til en forklaring. 

Helt overordnet har de sociale forhold ændret 

sig grundlæggende siden det klassiske industri-

samfund. Erhvervsudviklingen har kraftigt reduce-

ret antallet af landmænd og industriarbejdere, der 

var kernen i landbrugets og arbejderbevægelsens 

partier. De arbejdere, der blev tilbage, opfattede 

sig ikke nødvendigvis længere som en del af ar-

bejderklassen med et fast politisk tilhørsforhold.  

Mange havde fået hus og bil, gamle arbejderkvar-

terer havde ændret beboermasse, og de høje skat-

ter var en kilde til utilfredshed. Ved slutningen af 

1950’erne svarede 75 procent af arbejderne i Norge 

i interviewundersøgelser, at de identificerede sig 

med arbejderklassen. I 1985 var det 34 procent.13

Uddannelseseksplosionen skabte nye mellemlag 

understøttet af væksten i den offentlige sektor og i 

serviceerhvervene. Disse mellemlag af akademisk 

middelklasse dyrker i højere grad et ideal om selvre-

alisering, dvs. identifikation af egne individspecifikke 

egenskaber med efterfølgende realisering af eget 

potentiale i en afstandtagen til tidligere klassebe-

stemt social positionering.14 Denne selvrealisering 

indebærer ofte politisk stillingtagen fra sag til sag, 

og dette elitære lag af meningsdannere kalder på 

en reaktion fra en række grupper, der ikke føler sig 

hørt i den politiske proces.

Med udbygningen af velfærdsstaten i 1960’er-

ne og begyndelsen af 1970’erne skabte politikerne 

desuden med befolkningens gentagne tilslutning 

ved valgene et fintmasket socialt sikkerhedsnet og 

en bred vifte af offentlige serviceydelser, der stod 

til rådighed i livets forskellige faser. Ikke alene blev 

absolut nød afskaffet. Politikken sigtede også mod i 

en vis udstrækning at fastholde indkomstniveauet i 

tilfælde af en social begivenhed. Ingen borger skulle 

opleve en social deroute som følge af arbejdsløshed 

Figur 8.3. Hvilken blok som dannede regering ved valg (eller regeringsskift) siden 2000 

Kilde: http://www.stm.dk, https://www.regjeringen.no og www.government.se.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Danmark Norge Sverige

Rød blok

Blå blok
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eller sygdom. Realiseringen af disse mål flyttede det 

politiske fokus fra opbygningen af velfærdsstaten 

til andre sider af tilværelsen. Nu blev der plads til 

at beskæftige sig med andre emner end dagen og 

vejen, og disse emner var ikke nødvendigvis tæt 

knyttet til de gamle massepartier.

Udviklingen i 1960’erne og 1970’erne havde fx 

ført til den fri abort og legalisering af pornografien. 

I Danmark blev det en konservativ justitsminister, 

der legaliserede prostitutionen, ophævede forbud-

det mod billedpornografi, afskaffede filmcensuren 

og lempede loven om svangerskabsafbrydelse så 

meget, at vejen blev banet for den senere lov om 

fri abort.15 Det gav baggrund for en borgerlig protest 

med udgangspunkt i kirkelige kredse. Noget lig-

nende var tilfældet i Norge, hvor kirken traditionelt 

havde været imod sex før ægteskabet.

Andre temaer var modstanden mod atomkraft 

og forurening ført videre i nutidens miljøpartier og 

kvindebevægelsens opgør med det mandsdomi-

nerede samfund.16 Udbygningen af velfærdsstaten 

førte også til et stadig stigende skattetryk og flere 

offentligt ansatte. Det var baggrunden for Frem-

skridtspartiets dannelse og momentane succes i 1973.

Ved rådgivende folkeafstemninger i Danmark og 

Norge i 1972 tog borgerne stilling til, om de ønskede 

medlemskab af det daværende EF. Valgkampen var 

i begge lande intens, grænsende til det forbitre-

de, og bidrog til en politisk polarisering. Fortalerne 

for medlemskab argumenterede bl.a. med bedre 

udsigter for erhvervslivet og en øget stabilitet i 

Europa. Modstanderne frygtede suverænitetsafgi-

velse og udhuling af de sociale ordninger i de to 

lande. I Danmark var der et betydeligt flertal for 

medlemskab, mens et knebent flertal i Norge var 

imod. Igen i 1994 var der afstemning i Norge med 

samme resultat, mens svenskerne samme år stemte 

for optagelse i EU.

Mediebilledet har ændret sig gennemgribende. 

Den gamle og tidligere så dominerende partipres-

se er erstattet af en moderne medieverden med 

vægt på nyheder og saglighed. Nå ja, og så er der 

det med de nye sociale medier. De er i flere hårde 

valgkampe blevet set som talerør for populistiske 

grupperinger og spredning af fake news. I Sverige 

kan man argumentere for, at de sociale medier ikke 

bare har spredt fake news, men også har givet den 

politisk korrekte hovedpresse konkurrence i form af 

alternative perspektiver og kritik af magten.

Den gamle og tidligere 
så dominerende 
partipresse er erstattet 
af en moderne 
medieverden med 
vægt på nyheder og 
saglighed.

Indvandringen og modstanden mod denne er 

også stærkt med i billedet. Indvandrerkritiske partier 

har opnået en betydelig parlamentarisk repræsen-

tation i de tre lande, men temaet er alligevel slået 

forskelligt igennem i de tre landes parlamenter. I 

Danmark og Norge kom der tidligt i forløbet partier, 

der havde modstand mod indvandringen som det 

centrale samlingspunkt, og hvor utilfredse vælgere 

kunne manifestere deres utilfredshed, selvom der 

i øvrigt er en ret markant forskel på Dansk Folke-

parti og det norske Fremskrittspartiet. Sidstnævnte 

stiller sig fx mere positiv overfor globaliseringen og 

har en gennemgående mere neddæmpet retorik i 

indvandrerspørgsmålet. 

I begge lande fik de indvandringskritiske partier 

med en stærk repræsentation i parlamentet også 

direkte indflydelse på den politiske proces. I Dan-

mark opnåede Dansk Folkeparti som parlamentarisk 

grundlag for flere borgerlige regeringer en indflydelse 

i form af stramninger i indvandringspolitikken fra 

begyndelsen af 00’erne. I Norge har Fremskritts-

partiet sammen med andre borgerlige partier siden 

2013 dannet regering flere gange med en væsentlig 

indflydelse på asylpolitikken.

I Sverige har der været et fundamentalt anderledes 

forløb. Sverigedemokraterna havde udgangspunkt i 
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højreradikale kredse udenfor eller på kanten af det 

repræsentative demokrati, og deres politiske reto-

rik og aktionsformer har holdt dem langt udenfor 

de etablerede partiers accept.17 Selv efter betydelig 

fremgang ved valgene i 2010, 2014 og 2018 har Sve-

rigedemokraterna via aftaler mellem de etablerede 

partier fortsat været holdt udenfor direkte politisk 

indflydelse. Den betydelige stramning af svensk 

indvandringspolitik i 2015 tolkes dog af iagttage-

re som værende påvirket af Sverigedemokraternas 

fremgang ved valget i 2014.18

Endelig kan der peges på det forhold, at midter-

partierne har tilnærmet sig hinanden politisk, og 

med små forskelle i politik skal der ikke så meget 

til at flytte vælgerne fra valg til valg, hvis udfald 

kan komme til at afhænge af nogle afgrænsede og 

ganske specifikke forhold.

8.4. Tilslutningen ved valgene
Selvom befolkningens politiske organisationspro-

cent faldt stærkt, gjaldt det ikke valgdeltagelsen, 

hvilket fremgår af tabel 8.2. Set over en periode på 

60 år er andelen, der stemmer ved valgene, fast-

holdt stort set uændret. Dette er bemærkelsesvær-

digt, da de tre lande har oplevet en betydelig vækst 

i antallet af naturaliserede og dermed stemmebe-

rettigede indvandrere. Selvom indvandrere gen-

nemgående har en lavere stemmeafgivning ved 

valgene end værtsbefolkningen, er det altså lyk-

kedes at fastholde de høje stemmeprocenter.19 In-

ternationalt set ligger tabellens stemmeprocenter 

imponerende højt.

Tiltroen til landenes parlamenter fremgår af 

tabel 8.3. Værdien nul betegner en fuldstændig 

mangel på tillid til parlamentet. 100 udgør mod-

polen: en absolut tiltro. I Danmark kan iagttages 

en svagt faldende tendens efter finanskrisen, mens 

der omvendt i Norge er tale om en fremgang på 11 

procentpoint. I Sverige er der tale om en stort set 

uændret tillid gennem de første år af 2000-tallet.

For at kunne vurdere niveauet i tabellen kan 

det oplyses, at tiltroen i 2016 lå på 47,2 i Belgien, 

Frankrig 41,0, Tyskland 52,2, Østrig 50,6 og Storbri-

tannien 47,2. Det ser altså ud til, at skandinaverne 

på trods af det politiske opbrud har en noget stør-

re tiltro til deres parlamenter end befolkningen i 

mange andre europæiske lande. Schweiz når dog 

med 63,3 op på det skandinaviske niveau.

Tabel 8.2. Stemmeprocenter ved parlamentsvalg, 

1960-2020

Pct. Danmark Norge Sverige

1960 85,8 79,1 85,9

1980 85,6 82,0 90,7

2000 87,1 75,5 80,1

2020 84,6 78,2 87,2

Note: Ved de enkelte år er taget udgangspunkt i tallene fra det nærmest liggende valg.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Tabel 8.3. Tiltro til parlamentet, 2002-16

Danmark Norge Sverige

2002 61,1 56,3 59,5

2004 61,7 52,8 53,8

2006 62,6 54,7 56,6

2008 63,6 55,9 57,4

2010 57,7 59,9 62,7

2012 59,5 61,9 58,7

2014 57,2 66,6 61,7

2016 N/A 66,9 59,3

Kilde: European Social Survey.

8.5. Sammenfatning
I de senere år er det politiske landskab i de tre lan-

de blevet langt mere ustabilt. Ikke mindst indvan-

drerspørgsmålet har ført til store politiske uenighe-

der. Det har i alle tre lande ført til, at nye partier, 

der kan betegnes som en gul blok, og som er mere 

kritiske i forhold til indvandring, har fået større op-

bakning ved valgene. I Norge har gul blok været en 

del af regeringsdannelsen, og i Danmark har den i 

mange år været parlamentarisk grundlag for skif-

tende blå regeringer. I Sverige har de øvrige par-

tier til gengæld fravalgt at danne regering på ba-

sis af opbakning fra gul blok. På trods af et mere 

ustabilt politisk landskab er der i de tre lande fort-

sat stor deltagelse ved parlamentsvalgene og fort-
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sat en stor folkelig tiltro til parlamenterne. Evnen 

til at indgå store, længerevarende politiske forlig 

er også bevaret intakt i de tre parlamenter, hvilket 

har forhindret en politisk zigzagkurs i Skandinavien, 

der fortsat kan regeres af kompetente regeringer.

Noter
1 Ved samme tid opnåede kvinderne ligestilling i familieret-

ten, hvilket ifølge Sejersted (2005) var et tidligt skandina-
visk opgør med patriarkatet på lovgivningens område. De 
svenske kvinder havde fået stemmeret i 1921, da den første 
folkeafstemning skulle afholdes i landet i 1922. Svenskerne 
skulle tage stilling til, om de ønskede et alkoholforbud på 
linje med det, der herskede i USA.

2 Ohlsson (2019).
3 Mørch (2004).
4 I Sverige skete forvandlingen til folkeparti efter et valgne-

derlag i 1928, Svensson (1994).
5 De svenske socialdemokrater oplevede dog en betragtelig til-

bagegang ved det første valg efter krigen, hvor kommunisterne 
til gengæld gik frem til 10 procent af de afgivne stemmer. 

6 I Danmark sad den første socialdemokratisk ledede regering 
fra 1924 til 26, og derefter mere stabilt fra 1929. De svenske 
socialdemokrater dannede i 1920 den første socialdemokrati-
ske regering i verden, dernæst dannede de regering igen fra 
1921 til 23 og fra 1924 til 25. En mere stabil socialdemokratisk 
periode som regeringsbærende parti indledtes i 1932 i Sveri-
ge. I Norge dannede Arbeiderpartiet i en ganske kort periode 

regering i 1928, og fra 1935 indledtes også her en mere stabil 
periode med socialdemokratisk ledede regeringer.

7 Sejersted (2005).
8 Heidar (2005).
9 Borevi (2010).
10 Heidar (2005).
11 T.M. Andersen (2015).
12 T.M. Andersen (2015), Ohlsson (2019).
13 Lindström (1989).
14 Reckwitz (2019).
15 Mørch (2004). Ministeren var, som Mørch (2004) betegner 

ham, en gammeldags konservativ dommer ved navn Knud 
Thestrup. Baggrunden var ifølge Mørch (2004) tungtvejende 
juridiske argumenter. 

16 Allerede fra slutningen af 1800-tallet havde der været fol-
kelige aktiviteter i Danmark vendt mod forurening, ødelæg-
gelse af landskabelige værdier og privatisering af adgangen 
til stranden. Men først mod slutningen af 1960’erne skete 
en mere dybtgående ændring af miljødebattens karakter og 
hele idehistoriske baggrund. Tidligere havde der været en 
tendens til at se miljøproblemerne som isolerede forhold, der 
kunne løses ved enkeltstående indgreb. Nu blev de indbyrdes 
forbundne og med en fælles betegnelse: miljøproblemer, jf. 
Jensen (1996). Bennulf (1994) skildrer en lignende udvikling 
i Sverige.

17 Sverige har et stærkere højreradikalt miljø end de to øvrige lande.
18 Ohlsson (2019) om ændringerne i svensk indvandringspolitik 

i 2015: “… en dramatisk förskjutning som i praktiken har 
inneburit en anpassning til Sverigedemokraternas linje.”

19  Bonke og Schultz-Nielsen (2013).
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Helt overordnet har de 
sociale forhold ændret 
sig grundlæggende 
siden det klassiske 
industrisamfund.

PRIVATFOTO: BENT JENSEN
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sig grundlæggende 
siden det klassiske 
industrisamfund.
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n UDDANNELSESEKSPLOSIONEN

Et højt og voksende uddannelsesniveau har været en afgørende 
forudsætning for de skandinaviske velfærdsstaters succes med at 
skabe solid velstand og lille ulighed. Et vigtigt spørgsmål er dog, 
om de tre lande har nået et mætningspunkt i forhold til ad denne 
vej at øge velstandsniveauet. Hvis det er tilfældet, vil et evt. højere 
velstandsniveau fremadrettet skulle skabes på anden vis. I dette 
kapitel gøres der status for uddannelsesniveauet i de tre lande, og i 
særdeleshed ses der på, om der er tegn på, at uddannelsesniveauet 
er stagneret.

9. Uddannelses -
eksplosionen
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Undervisningspligten og udbredelsen af en offent-

ligt finansieret skole styrkede befolkningernes so-

ciale, produktive og politiske ressourcer, idet ud-

dannelsesniveauet gradvist blev forbedret og løftet 

ud af en religiøst betinget ramme. Fra begyndel-

sen af 1960’erne og frem skete der et uddannelses-

løft, tidligere generationer ikke havde haft mulig-

hed for at tage del i. Netop uddannelse er da også 

den offentlige investering, der giver det mest sikre 

og forudsigelige økonomiske afkast, og høje inve-

steringer i uddannelse er den vigtigste forudsæt-

ning for de vestlige landes position blandt de ri-

geste lande i verden.1

9.1. Folkets skole
Grundskolen blev overalt i Skandinavien beteg-

net som folkets skole. Sverige kom først, da ordet 

”folkskolan” blev anvendt i en ny, landsdækken-

de skolelov af 1842. I Norge blev folkeskolen beteg-

nelsen for den fælles grundskole i 1889.2 Danmark 

fulgte efter i en lovrevision fra 1899. Ambitionen 

var at komme væk fra den tidligere standsopdelte 

skole, og skolen havde en klar identitetsdannende 

funktion med tilslutning til de nationale projekter.3

Siden Anden Verdenskrig er det gået stærkt 

fremad med befolkningernes uddannelsesniveau.

Bag denne udvikling ligger en kraftigt øget offentlig 

investering i uddannelse, hvilket er et karaktertræk 

ved de skandinaviske velfærdsstater, idet uddan-

nelse helt overvejende er en offentlig eller offentlig 

finansieret virksomhed.4 I Danmark var der i 2018 

udgifter til uddannelse svarende til 6,4 procent af 

BNP. Norge havde udgifter svarende til 5,4 og Sverige 

6,9 procent. EU 28-gennemsnittet lå på 4,7 procent.

De tre lande satsede i løbet af 1960’erne på en 

forlænget skolepligt og en enhedsskole. I 1962 beslut-

tedes det i Sverige at indføre en niårig enhedsskole 

med større faglig valgfrihed. Senere analyser viser, 

at denne tilgang bidrog til at reducere uligheden i 

landet.5 Undervisningssektoren blev generelt i ti-

året indenfor et socialdemokratisk univers set som 

et instrument til at mindske uligheden. I Norge traf 

regeringen i 1969 beslutning om at udvide skole-

pligten i den eksisterende enhedsskole fra syv til ni 

år. I Danmark blev undervisningspligten først sat op 

fra syv til otte år i skoleåret 1972-73 og til ni år fra 

1973 til 74. I 1976 indførtes enhedsskolen i den dan-

ske folkeskole gennem hele undervisningsforløbet.

Skolesystemet blev liberaliseret i Sverige i an-

den halvdel af 1990’erne. De offentlige tilskud til 

privatskoler blev øget væsentligt med det sigte at 

bane vejen for flere privatskoler og dermed styrke 

konkurrencen mellem skolerne. Danmark havde al-

lerede en høj andel i privatskoler, ofte med afsæt i 

en religiøs fundering, men andelen steg yderligere 

i de følgende år. Figur 9.1 viser andelen af elever, 

der er indskrevet på privatskoler fra 2005 til i dag. 

Med lave andele omkring 4 procent foregår næ-

sten al undervisning på grundskoleniveau i Norge 

i offentligt regi.

Siden Anden 
Verdenskrig er det 
gået stærkt fremad 
med befolkningernes 
uddannelsesniveau.
9.2. Flere med en gymnasial uddannelse
Uddannelsestilvæksten siden 1960’erne i en bog-

lig retning kan illustreres med figur 9.2, der viser 

andelen i 2018 i forskellige aldersgrupper, der som 

minimum har en gymnasial uddannelse. 

Blandt de 25-34-årige ligger andelen omkring 

60 procent i Norge og Sverige – i Danmark lidt la-

vere med ca. 55 procent. Næste aldersgruppe – de 

35-44-årige – udgør en afvigelse i Norge og Sve-

rige fra billedet af en almindelig fremgang i ud-

dannelsesniveau. I Norge er andelen i den yngre 

aldersgruppe med en studentereksamen stagneret 

i forhold til de 35-44-årige, mens den er synligt 

lavere i Sverige. Et bidrag til en forklaring på denne 

overraskende manglende progression i uddannelse 

kan være relativt mange ikke-vestlige indvandrere 

og efterkommere i den yngste gruppe. 

Herefter afspejles uddannelsestilvæksten ved, 
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Figur 9.1. Andel af skoleelever i privatskoler, 2005-18 

Figur 9.2. Befolkningsandel, som minimum har en gymnasial uddannelse 
fordelt på aldersgrupper, 2018

Note: Andelen er udregnet som andelen af indskrevne elever i privatskoler relativt til indskrevne elever på alle grundskoler i landet. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Skolverket. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Education at a glance: Educational attainment and labour-force status, OECD Education Statistics (database).
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Figur 9.3. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Education at a glance: Educational attainment and labour-force status.

Befolkningsandele fordelt på aldersgrupper og uddannelsesniveauer, Danmark 2018

Befolkningsandele fordelt på aldersgrupper og uddannelsesniveauer, Norge 2018

Befolkningsandele fordelt på aldersgrupper og uddannelsesniveauer, Sverige 2018
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Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Education at a glance: 

Educational attainment and labour-force status.

Figur 9.4. Andelen af 25-64- årige med erhvervskompetencegivende uddannelser, 2018

Figur 9.5. Andelen af 25-64- årige fordelt på videregående uddannelsesniveauer, 2018

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Education at a glance: Educational attainment and labour-force status, OECD 

Education Statistics (database), http://doi.org/10.1787/889e8641-en.
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Figur 9.6. PISA-score, 2006-18

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Reading, Mathematics and Science performance (PISA).
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at de to ældste aldersgrupper har markant lavere 

andele med en gymnasial uddannelse. I den æld-

ste aldersgruppe ligger Sverige højest med en andel 

omkring 50 procent, hvilket kan tilskrives introduk-

tionen i 1962 af den niårige enhedsskole. Overgan-

gen til gymnasiet blev dermed mere tilgængelig.

9.3. Et højt niveau i andelen med en  
kompetencegivende uddannelse

Figur 9.3 viser andelen i 2018 i forskellige alders-

grupper, der har en erhvervskompetencegivende 

uddannelse. For alle aldersgrupper gælder, at an-

delen med en kompetencegivende uddannelse lig-

ger højt i et interval fra godt 60 til knap 80 procent. 

Men sammensætningen har ændret sig, idet an-

delen med en videregående uddannelse er højest 

i de to yngste aldersgrupper. Man kan i øvrigt be-

mærke, at andelen for de to yngste aldersgrupper 

med en erhvervskompetencegivende uddannelse 

ligger en anelse højere i Danmark. Dette indtryk 

bekræftes yderligere af figur 9.4, der giver de sam-

me oplysninger for hele gruppen af 25-64-årige. 

Det ses samtidig, at det er en højere andel med en 

erhvervsfaglig uddannelse i Danmark, der er for-

klaringen på dette højere niveau.

For alle aldersgrupper 
gælder, at andelen med 
en kompetencegivende 
uddannelse ligger højt i 
et interval fra godt 60 til 
knap 80 procent.

Af figur 9.3 og 9.4 fremgår det også, at der på 

trods af det generelt høje uddannelsesniveau er 

en betydelig restgruppe, der ikke har opnået en 

kompetencegivende uddannelse. Denne restgrup-

pe på mellem 25 og 33 procent kan have svært ved 

at etablere en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, 

hvilket igen kan være et problem for velfærdssta-

tens langsigtede bæredygtighed. Ufaglærte har i 

stigende grad vanskeligheder på et arbejdsmar-

ked, der primært efterspørger uddannet, gerne 

højtuddannet arbejdskraft. Omvendt tiltrækker en 

stor veluddannet arbejdsstyrke virksomheder, der 

efterspørger denne type af arbejdskraft.6

Figur 9.5 viser sammensætningen i 2018 af de 

højtuddannede. Danmark har en andel, der ligger 

5-6 procentpoint under niveauet i Norge og Sveri-

ge, men dette skyldes en lavere andel af personer 

med en kort videregående uddannelse. Det skal 

ses i sammenhæng med, at Danmark har en noget 

større andel med en erhvervsfaglig uddannelse.

9.4. Præstationer i PISA-test
I rigtig mange lande har der gennem de seneste 

år været en markant øget interesse blandt de po-

litiske beslutningstagere for at teste skoleelevers 

kompetencer. De mest anvendte test er de såkaldte 

PISA-test. PISA (Programme for International Stu-

dents Assessment) er et OECD-koncept for på tværs 

af landegrænser at måle 15-åriges kompetencer in-

denfor læsning, matematik og naturfag. Figur 9.6 

viser resultaterne fra perioden 2006 til 2018. Figu-

ren er klippet, så den nederste del af skalaen ikke 

er gengivet. Det, vi ser, er med andre ord de me-

re marginale bevægelser, der er ret uens for de tre 

lande i de tre fag. 

I læsning, hvor en værdi på 500 repræsenterer 

gennemsnittet for alle OECD-lande, kan der dog 

noteres en marginal fremgang i Danmark og Sve-

rige, mens de norske elever i 2018 er gået tilbage 

fra det i øvrigt højeste niveau i 2015. Det varierende 

billede tegnes også i de to andre fag, idet de tre 

lande alle ligger omkring det internationale gen-

nemsnit på 500 med en lille tendens til, at dan-

ske skoleelever ligger lidt over eleverne i de andre 

lande i matematik. 

Trods en massiv ressourceanvendelse på folke-

skolen placerer de tre landes elever sig kun omkring 

gennemsnittet, men for Sverige ser det ud, som om 

en generel indsats har løftet resultaterne i alle tre 

discipliner siden 2012.
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9.5. Sammenfatning
Uddannelsesniveauet er meget ens i de tre lande, 

og ca. 70 procent har en erhvervskompetencegiven-

de uddannelse. I Norge og Sverige er der en stør-

re andel end i Danmark, der har en videregåen-

de uddannelse. Til gengæld er der en større andel 

i Danmark, der har en erhvervsfaglig uddannelse. 

Andelen, der har en erhvervskompetencegivende 

uddannelse, er tilsyneladende stagneret over de se-

neste årtier, og mest tydeligt i Sverige og Norge. Et 

andet bekymringspunkt er, at eleverne i folkesko-

lerne i de tre lande ikke klarer sig bedre end gen-

nemsnittet i OECD i de såkaldte PISA–test.

Noter
1 Skaksen (red.) (2018).
2 Gjerløff og Jacobsen (2014).
3 Gjerløff og Jacobsen (2014).
4 Andersen (2016).
5 Jonsson og Erikson (2000); Coninck-Smith m.fl. (2015).
6 Iversen og Soskice (2019). Kapitel 11 beskriver situationen 

med udsatte unge i Skandinavien, i betydningen unge uden 
arbejde og kompetencegivende uddannelse. 

7 Skaksen (red.) 2018.
8 Skaksen 2019.

Alle tre lande ekspanderede det offentlige bud-

get på uddannelse fra 1960’erne og frem. Figu-

ren nedenfor viser for Danmarks vedkommende 

stigningen i faste 2015-priser, dvs. at figurens 

oplysninger er renset for inflation. Fra 1970 til 

2016 kan man registrere mere end en fordobling 

af forbruget på offentligt finansieret uddannel-

se. Uddannelsesløftet afspejles i særlig grad i 

stigningen på gymnasiesektoren og de videre-

gående uddannelser.

Spørgsmålet er, om de skandinaviske samfund 

er ved at bruge for mange ressourcer på uddan-

nelse. Sandsynligvis ikke. I en analyse fra ROCK-

WOOL Fondens Forskningsenhed fra 2018 viser 

forskerne betydelige samfundsøkonomiske ge-

vinster i Danmark ved yderligere investeringer i 

uddannelse.7 I en anden analyse fra ROCKWOOL 

Fondens Forskningsenhed fra 2019 fremgår det 

også, at den teknologiske udvikling med ufor-

mindsket styrke bidrager til at øge efterspørgs-

len efter højtuddannet arbejdskraft.8

FLERE OFFENTLIGE 
KRONER, MANGE 
FLERE, BRUGT PÅ 
UDDANNELSE

Samlet offentligt forbrug i Danmark på uddannelse 
fordelt på uddannelsesform. 1970-2016,   
i 2015-priser. Mia. kr. 

Kilde: Danmarks Statistik.
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I forhold til at skabe lige muligheder i velfærdsstaten er 
der særlig opmærksomhed på, at de unge får en god start 
på voksenlivet i forhold til uddannelse og beskæftigelse. 
Hvis de ikke kommer i gang som unge, er der stor risiko 
for, at de også senere i livet får problemer med at begå 
sig på arbejdsmarkedet. Et vigtigt spørgsmål er derfor, om 
de tre velfærdsstater lykkes med at få de unge tilknyttet 
uddannelser og arbejdsmarkedet, hvilket er spørgsmålet, 
der adresseres i dette kapitel.

10. Skandinaviens 
udsatte 

unge
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10.1. Introduktion
Undersøgelser på danske data viser, at udsatte un-

ges manglende arbejdstilknytning koster de offent-

lige kasser mellem 12 og 15 mia. kr. om året,1 og at 

der er ca. 5.000 af disse unge pr. årgang, hvilket 

svarer til mellem 7 og 8 procent af en årgang. De 

unges beskæftigelsesproblemer varer ved langt ind 

i voksenlivet, idet under 40 procent er i beskæf-

tigelse, når de fylder 35-40 år. Det er en markant 

lavere andel end for ikke-udsatte unge, som har 

en beskæftigelsesprocent på 85.2 Udsathed blandt 

unge medfører altså store omkostninger både for 

den enkelte og for samfundet.

I de nævnte analyser, som stammer fra ROCKWOOL 

Fondens Forskningsenhed, defineres udsatte unge 

som unge mellem 25 og 29 år, der ikke har været i 

arbejde eller under uddannelse to år i træk. I dette 

kapitel benyttes en lidt anderledes definition ba-

seret på OECD’s såkaldte ”NEET”-frekvenser, som 

definerer en ung som udsat, hvis denne ikke har 

været i arbejde eller under uddannelse i et enkelt 

år. Dette kapitel benytter altså en ”lettere” grad 

af udsathed for at kunne bringe sammenlignelige 

data for de tre lande.

10.2. Andelen af udsatte unge over tid
Andelen af udsatte unge i de tre lande er vist i fi-

gur 10.1 for perioden 1997 til 2018. Her svinger den 

mellem 6 og 18 procent. Det fremgår af figuren, at 

andelen af udsatte unge svinger med konjunktu-

rerne, således at andelen overordnet set er højere, 

når økonomien er dårlig – og omvendt når den er 

god. Eksempelvis stiger andelen for alle tre lande 

mellem 2008 og 2009, hvor den globale finanskrise 

slog igennem. Dette understreger de udsatte un-

ges skrøbelige arbejdsmarkedstilknytning, eftersom 

de er nogle af de første, som firmaerne afskediger, 

når økonomien bliver udfordret, og også, at der er 

færre jobåbninger, når der er lavkonjunktur, som 

de skal konkurrere om med et øget antal ledige.3

Selvom andelen af udsatte unge i alle tre lan-

de blev påvirket af finanskrisen, fremstod konse-

kvenserne dog tydeligst for danskerne. Danmark 

har fra 1997 og op til finanskrisen været det land 

med den laveste andel – med undtagelse af 2003 

til 2005, hvor Sverige var lavere – men fra 2009 og 

frem har Danmark næsten uden undtagelse haft 

markant højere andele af udsatte unge. Det er og-

så Danmark, som oplever den højeste andel i hele 

perioden: 18 procent i 2013. Sverige har til gengæld 

formået at holde andelen af udsatte unge lavest af 

de tre lande siden 2010. Norge havde den højeste 

andel i årene 2000 til 2006, hvor andelen dog var 

markant lavere end i årene efter finanskrisen i Dan-

mark, men har i resten af perioden ligget mellem 

de to andre lande.

En analyse fra 20194 viser omfanget af udsathed 

blandt unge med anden etnisk baggrund. For al-

le tre lande gælder, at udsathed er mere udbredt 

blandt børn af indvandrere i forhold til de indfødte 

befolkninger. For unge i slutningen af tyverne er an-

delen af udsatte lavest i Norge og Sverige og højest 

i Danmark. Forskellen mellem børn af indvandrere 

og indfødte er størst for Danmark, men var blevet 

gradvist mindre i perioden 1997 til 2007. I kølvan-

det på finanskrisen er forskellen dog steget igen.

10.3. Udsathed og den generelle ledighed
I figur 10.2-10.4 er andelen af udsatte unge vist 

sammen med den generelle ledighed for hvert af 

landene. Her fremgår det tydeligt, hvordan ande-

len af udsatte unge svinger med arbejdsløsheden 

for hele befolkningen. 

En slående forskel mellem de tre lande er for-

skellen på niveauerne for udsathedsfrekvensen og 

ledighedsgraden. For Danmark, hvor vi i forrige afsnit 

kunne se, hvordan udsatheden efter finanskrisen 

blev forværret mere end i de andre lande, ser man, 

hvordan ledigheden også gennemgår den kraftig-

ste stigning blandt de tre lande. Det afspejler, at 

Danmark blev langt hårdere ramt af finanskrisen 

end de to andre lande. Stigningen i andelen af 

udsatte er dog endnu større, og det medfører, at 

forskellen mellem de to grafer er meget udtalt fra 

2009 og frem. 

For Norge er der også stor forskel i niveauerne, 

men de følges mere tæt hen over perioden. Norge 

oplever desuden en ledighed, der er lavere end de to 
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Figur 10.1. NEET-frekvenser (25-29-årige, begge køn), 1997-2018

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på basis af data fra OECD (2019), Education at a glance: Transition from school to work, OECD Education Statistics 

(database), https://doi.org/10.1787/58d44170-en.

Figur 10.2. NEET-frekvenser og samlet ledighed, Danmark, 2000-2017

Noter: Ledigheden er jf. Nordisk Statistik defineret som de arbejdsløses andel af arbejdsstyrken. De arbejdsløse er defineret som individer uden arbejde, 

som er tilgængelige for arbejdsmarkedet, og som aktivt søger job. Arbejdsstyrken er defineret som summen af beskæftigede og arbejdsløse.

Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på basis af data fra: 

[NEET-frekvenser]: OECD (2019), Education at a glance: Transition from school to work, OECD Education Statistics (database), https://doi.org/10.1787/58d44170-en. 

[Ledighed, alle]: Nordic Statistics database. (2018). WORK02: Employment and unemployment by reporting country, age, employment status, sex and time. 

Hentet via https://www.nordicstatistics.org/labour-market/unemployment/ 

[Ledighed, indvandrere]: OECD (2019), Foreign-born unemployment (indicator), https://doi.org/10.1787/ba5d2ce0-en. 
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Noter: Ledigheden er jf. Nordisk Statistik defineret som de arbejdsløses andel af arbejdsstyrken. De arbejdsløse er defineret som individer uden  

arbejde, som er tilgængelige for arbejdsmarkedet og som aktivt søger job. Arbejdsstyrken er defineret som summen af beskæftigede og arbejdsløse.

Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på basis af data fra: 

[NEET-frekvenser]: OECD (2019), Education at a glance: Transition from school to work, OECD Education Statistics (database),   

https://doi.org/10.1787/58d44170-en. 

[Ledighed, alle]: Nordic Statistics database. (2018). WORK02: Employment and unemployment by reporting country, age, employment status, sex and 

time. Hentet via https://www.nordicstatistics.org/labour-market/unemployment/ 

[Ledighed, indvandrere]: OECD (2019), Foreign-born unemployment (indicator), https://doi.org/10.1787/ba5d2ce0-en. 

Figur 10.3. NEET-frekvenser og samlet ledighed, Norge, 2000-2017

Figur 10.4. NEET-frekvenser og samlet ledighed, Sverige, 2000-2017
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Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på basis af data fra OECD (2019), Education at a glance: Transition from school to work,    

OECD Education Statistics (database), https://doi.org/10.1787/58d44170-en.

Note: Grundet manglende data i for Sverige årene 2015-2016 er data lineært interpoleret

Figur 10.5. NEET-frekvenser (25-29-årige, kvinder), 1997-2018

Figur 10.6. NEET-frekvenser (25-29-årige, mænd), 1997-2018
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andre landes gennem hele perioden, og som udviser 

meget svagere udsving. Dette skyldes blandt andet 

en mere robust økonomi – hjulpet godt på vej af 

olieindtægter – men det er dog bemærkelsesvær-

digt, at andelen af udsathed blandt unge er af ca. 

samme størrelsesorden som i Danmark og Sverige.

For Sverige ligger de to grafer langt tættere på 

hinanden og følges, ligesom i Norge, godt ad. Sve-

rige har den højeste arbejdsløshed i hele perioden, 

men dette bevirker tydeligvis ikke et større problem 

med udsathed blandt unge.

10.4. Udsathed fordelt på køn
Figur 10.5 og 10.6 viser udviklingen i andelen af 

udsatte unge for henholdsvis kvinder og mænd for 

perioden 1997 til 2018 for alle landene undtagen 

for Sverige i 2015 og 2016, hvor der mangler data.

Graferne i de to figurer følger i det store hele 

udviklingen i figur 10.1, men det fremgår, at ande-

len af udsatte er højere blandt kvinder end blandt 

mænd i alle tre lande for stort set hele perioden. 

På samme vis fremgår det, at den store stigning i 

andelen af udsatte unge i Danmark efter finanskri-

sen i langt højere grad er drevet af kvinder end af 

mænd, om end stigningen i andelen af udsatte lige 

efter krisens start fra 2008 til 2009 er mest markant 

for mændene. 

Andelen af udsatte er 
højere blandt kvinder 
end blandt mænd i alle 
tre lande for stort set 
hele perioden.

Om denne forskel skyldes, at de udsatte kvinder 

oplever mere betydelige problemer end mændene 

– fx i form af flere problemer med psykisk sygdom – 

eller om det skyldes, at der var dele af arbejdsmar-

kedet, der blev hårdere ramt af krisen end andre, 

kan ikke umiddelbart afgøres på basis af disse tal. 

10.5. Regionale forskelle i udsathed
I figur 10.7-10.9 er de regionale forskelle vist for 

2018. Grundet databegrænsninger er udsathed her 

defineret for de 18-24-årige, hvilket betyder, at der 

er tale om en yngre gruppe, som nok er forskellig 

fra gruppen i resten af kapitlet på en række om-

råder. Årsagen til, at vi har taget denne alternati-

ve gruppe med, er, at de regionale forskelligheder 

i graden af udsathed blandt disse unge – deres 

anderledes alder til trods – er med til at nuance-

re billedet af udsathed for de tre lande ved at vi-

se, hvordan regionale forskelle i arbejdsmarkeder 

og lokalsamfundets opbygning kan være med til at 

påvirke de unge.

I figur 10.7 er andelen af udsathed vist for de for-

skellige regioner i Danmark. Hver ændring i farven 

angiver en stigning i andelen på 0,5 procentpoint. 

Af figuren fremgår det, at andelen af udsatte unge 

er langt højere i det sydlige Danmark, hvor andelen 

ligger på omkring 10 procent. Det næstmest ramte 

område er Nordjylland, hvor andelen ligger på 9,5 

procent, derefter følger Region Midtjylland med 

små 9 procent, og til slut har Region Hovedstaden 

den laveste andel på 7,5 procent.

I figur 10.8 vises de regionale andele af udsatte 

unge for Norge. Bemærk, at farverne, som for Dan-

mark, angiver en ændring i 0,5 procentpoint, men 

at det overordnede niveau er lavere. Således har 

den sydligste region Agder og Rogaland den stør-

ste andel af udsatte unge i landet med et niveau 

på godt 8 procent. Derefter følger Nordnorge med 

en andel på knap 7,5 procent. Hovedstadsregionen 

Oslo og Akershus har en andel på knap 7 procent, 

mens regionen Trøndelag i midten af Norge har den 

laveste andel på 5 procent.

I figur 10.9 er de regionale andele af udsatte 

unge vist for Sverige. Igen angiver et farveskift en 

ændring i andelen på 0,5 procentpoint, men det 

overordnede niveau er højere end for Norge og la-

vere end for Danmark.

I Sverige er det de midterste dele af landet, som 

oplever de største andele af udsatte unge. Regionen 

Mellersta Norrland har den højeste andel på godt 

9,5 procent, mens naboregionen Norra Mellansveri-
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ge kommer på en andenplads med godt 9 procent. 

Hovedstadsregionen Stockholm har en andel på 

knap 8 procent, mens den region med den laveste 

andel er Småland med öarna med godt 7,5 procent.

Samlet set giver de regionale fordelinger et billede 

af, at nogle af yderområderne har større problemer 

med udsathed blandt unge, mens hovedstads-

områderne klarer sig pænere. Årsagerne til dette 

kan være forskelle på de lokale arbejdsmarkeder i 

forhold til arbejdsløshedsgraden, brancherne, der 

er repræsenteret, og typen af jobs, der tilbydes, 

samt forskelle i uddannelsestilbud og indsatser til 

rådighed for både udsatte og ikke-udsatte unge. 

Endelig kan der være forskel i sammensætningen af 

borgerne i områderne og på deres socioøkonomiske 

baggrund.

10.6. Sammenfatning
På trods af at der er stor opmærksomhed omkring 

betydningen af unges uddannelse og tilknytning 

til arbejdsmarkedet, er det siden årtusindskiftet 

ikke lykkedes at mindske antallet af unge udenfor 

arbejdsmarkedet og udenfor uddannelsessyste-

met. I Danmark ser det omvendt ud til, at proble-

met med de udsatte unge er voksende, hvorimod 

problemets omfang er mere konstant i Sverige og 

Norge. Store regionale forskelle i andelen af udsat-

te unge tydeliggør desuden, at nogle unge ser ud 

til at have bedre forudsætninger for at få en god 

start på voksenlivet alene ud fra deres geografiske 

placering, hvilket yderligere sætter spørgsmålstegn 

ved, om de tre velfærdsstater er lykkedes med de-

res mål om lige muligheder for alle.

Noter
1  Schultz-Nielsen og Skaksen (2016).
2  Andersen, Jensen, Nielsen og Skaksen (2019).
3  Scarpetta, Sonnet og Manfredi (2010).
4  Niknami, Schröder og Wadensjö (2019).

Nogle af yderområderne 
har større problemer 
med udsathed 
blandt unge, mens 
hovedstadsområderne 
klarer sig pænere.
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Figur 10.7. Regionale NEET-frekvenser (18-24-årige), 

Danmark, 2018

Note: Kortet kan også tilgås mere interaktivt vha. følgende link: https://datawrapper.dwcdn.net/yA02J/   

Kilde: Egen konstruktion vha. Datawrapper og data fra OECD (2019), ”Regional education”, OECD Regional Statistics (database), 

https://doi.org/10.1787/213e806c-en.
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Figur 10.8. Regionale NEET-frekvenser 

(18-24-årige), Norge, 2018

Note: Kortet kan også tilgås mere interaktivt vha. følgende link: https://datawrapper.dwcdn.net/zDS6h/  

Kilde: Egen konstruktion vha. Datawrapper og data fra OECD (2019), ”Regional education”, OECD Regional Stati-

stics (database), https://doi.org/10.1787/213e806c-en.
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Figur 10.9. Regionale NEET-frekvenser 

(18-24-årige), Sverige, 2018

Note: Kortet kan også tilgås mere interaktivt vha. følgende link: https://datawrapper.dwcdn.net/bgkK3/  

Kilde: Egen konstruktion vha. Datawrapper og data fra OECD (2019), ”Regional education”, OECD Regional 

Statistics (database), https://doi.org/10.1787/213e806c-en.
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En central rettighed i de tre velfærdsstater er adgangen til gratis eller i 
det mindste stærkt subsidierede sundhedsydelser. Spørgsmålet er, om 
denne meget lige adgang til sundhedsydelser uafhængig af indkomst 
og arbejdsmarkedstilknytning også giver sig udsalg i en sundere 
befolkning. Det er spørgsmålet, vi vender os mod i dette kapitel.

11. Sundhed i
Skandinavien
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11.1. Introduktion
I begyndelsen af 1900-tallet lå gennemsnitsleve-

alderen omkring 50 år i de tre lande. Siden da er 

den steget markant som et resultat af dels frem-

gang i de almindelige levevilkår, dels fremgang 

i den sundhedsfaglige viden og teknologi. I dag 

handler sundhed og trivsel nok så meget om livs-

stil som om adgang til sundhedsfaglige ydelser el-

ler god ernæring.

Når befolkningerne i Skandinavien i opinionsun-

dersøgelser skal rangordne den politiske dagsorden, 

bliver sundhedspolitik prioriteret højt. Alligevel er 

der en række forskelle i sundhed og trivsel i de tre 

lande. Dette kapitel tager derfor temperaturen på 

sundhedstilstanden i de tre skandinaviske lande.

11.2. Udviklingen i levetid
Den forventede levetid – altså den tid en nyfødt i 

gennemsnit kan regne med at leve – har verden 

over været støt stigende i høj grad takket være for-

bedrede levestandarder og landvindinger i sund-

hedssektoren.

Figur 11.1 viser, at levetiden i Danmark, Norge og 

Sverige bliver ved med at stige. I 1970 var den for-

ventede levetid i de tre lande mellem 73 og 75 år, 

mens den i 2017 er mellem 81 og 83 år. Skandina-

ver kan altså forvente at leve ca. otte år mere nu 

om dage, end de kunne, hvis de havde været født 

i starten af 1970’erne.

Det er kendetegnende for udviklingen, at Dan-

mark gennem hele perioden har lavere forventet 

levetid end de to andre lande. I starten og slutnin-

gen af perioden er Danmark ca. et år bagud, mens 

den forventede levetid i 1980’erne og op igennem 

00’erne var omkring to år bagud. Danmark har i 

2010’erne altså formået at reducere sit efterslæb 

fra den 30-årige periode, men er dog stadig ikke 

på niveau med Norge og Sverige. Den lavere leve-

tid for danskerne kan virke overraskende, da de tre 

velfærdssamfund er temmelig ens, men som det vil 

fremgå senere i kapitlet, kan der være visse kulturelle 

forskelle, som kan forklare noget af denne forskel.

I figur 11.2 er den forventede levetid for 2017 vist 

fordelt på køn. Her fremgår det, at der i alle tre lan-

de er en klar tendens til, at kvinder lever længere 

end mænd. Den længste forventede levetid fin-

der man hos norske kvinder, som kan forvente at 

blive over 84 år gamle. Danskerne har fortsat den 

laveste forventede levetid samlet set, men dan-

ske kvinder kan med deres knap 83 forventede år 

se frem til at leve længere end både de norske og 

de svenske mænd, der kan forvente at leve, til de 

bliver knap 81 år. Danske mænd har de dårligste 

fremtidsudsigter, da de kun kan forvente at blive 

79 år. De danske mænd er ikke kun bundskrabere 

i forhold til forventet levetid, men de har også et 

større efterslæb til norske og svenske mænd (knap 

to år), end danske kvinder har i forhold til norske 

og svenske kvinder (godt et år).

11.3. Egen vurdering af helbred
Forventet levetid fortæller meget om sundhedstil-

standen i et land, men det må også være afgøren-

de for ens trivsel, hvordan man vurderer sit eget 

helbred. I dette afsnit behandles derfor spørgsmå-

let om, hvordan skandinaverne selv vurderer de-

res helbred.

Figur 11.3-11.5 viser selvvurderet helbred fordelt 

på køn og alder. Tallene er for 2018, da dette er det 

seneste år, der er data for. I figurerne er vurderin-

gerne enten meget gode, gode eller fair, hvor det 

sidste angiver, at helbredet hverken er godt eller 

dårligt.

Samlet set viser figurerne, at befolkningerne i de 

tre lande langt hen ad vejen mener, at de er ved 

godt helbred. Som overordnet tendens kan man se, 

at andelen, der mener, at deres helbred er ”meget 

godt”, er faldende hen over aldersgrupperne, og 

man kan også se, at højden af søjlerne falder med 

alderen, hvilket indikerer, at der er en stigende an-

del, som vurderer sit helbred som dårligt. For alle 

aldersgrupper er det dog stadig langt størstedelen, 

som har en positiv vurdering.

I forhold til, at vi i forrige afsnit så, at dansker-

nes forventede levetid var lavere end de to andre 

befolkningers, er det bemærkelsesværdigt, at dan-

skerne ikke ser ud til at mene, at deres helbred er 

specielt dårligere end befolkningernes i Norge og 
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Figur 11.2. Forventet levetid i 2017 fordelt på køn

Figur 11.1. Forventet levetid for en nyfødt, 1970-2017

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.
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Figur 11.3. Egen vurdering af helbred i 2018 fordelt efter køn og alder, Danmark

Figur 11.4. Egen vurdering af helbred i 2018 fordelt efter køn og alder, Norge

Figur 11.5. Egen vurdering af helbred i 2018 fordelt efter køn og alder, Sverige

Kilde: Eurostat.

Kilde: Eurostat.

Kilde: Eurostat.
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Sverige. Omkring 90 procent af de forskellige alders-

grupper i alle tre lande angiver at have det enten 

meget godt, godt eller fair, hvilket må betyde at 

danskernes kortere levetid ikke nødvendigvis skyl-

des, at de har flere helbredsproblemer.

En anden tendens er, at mænd og kvinder vur-

derer deres helbred meget ens. I forrige afsnit så 

vi, hvordan kvinder i alle tre lande havde markant 

højere forventet levetid end mændene, hvilket kun-

ne pege i retning af, at kvinder – særligt i alders-

gruppen 65+ – har et bedre helbred end mænde-

ne. Hvis man spørger dem selv, tyder det dog ikke 

på, at det er tilfældet. Generelt er de ældre godt 

tilfredse med deres helbred.

Som det fremgik, er det få procent af befolk-

ningerne i de tre lande, der angiver at have dårligt 

helbred. Hvis man dykker ned i tallene, er det dog 

ikke helt tilfældigt, hvem det er, som har trukket 

nitten i helbredslotteriet.

Tabel 11.1 viser andelen af voksne over 16 år i 2016, 

som vurderer, at deres helbred enten er dårligt el-

ler meget dårligt, fordelt på deres indkomstniveau. 

Tallene viser, at der er en klar sammenhæng mellem 

det at tjene lidt og have dårligt helbred, og at hel-

bredet forbedres i takt med, at indkomsten stiger.

Da der er en stærk sammenhæng mellem ind-

komst- og uddannelsesniveauer, kan man ud fra 

tabellen konkludere, at der er en socioøkonomisk 

slagside i forhold til, hvem der har det bedste hel-

bred og dermed måske også den højeste livskvalitet 

i de tre velfærdssamfund.

Tabel 11.1. Andel 16+- årige med selvrapporteret 

dårligt eller meget dårligt helbred i 2017, fordelt på 

placering i indkomstfordelingen

Pct. Danmark Norge Sverige

Første fraktil (laveste) 11,4 10,7 11,9

Anden fraktil 12,6 11,5 7,2

Tredje fraktil 6,2 7,7 5,1

Fjerde fraktil 5,1 3,8 3,2

Femte fraktil (højeste) 3,6 3,4 1,6

Kilde: Eurostat.

11.4. Sygdom og død
Lang levetid og overordnet godt helbred er ud-

bredt blandt befolkningerne i Danmark, Norge og 

Sverige, men en ældre befolkning betyder ændre-

de sygdomsprofiler for befolkningen. I dette afsnit 

undersøges årsager til indlæggelser og dødsfald i 

de tre lande.

Tabel 11.2 viser de fire mest hyppige diagnoser i 

forbindelse med indlæggelser for 2015. Her fremgår 

det, at hjerte-kar-sygdomme samt ulykker og for-

giftning tegner sig for en stor del af indlæggelserne 

i de tre lande. Hjerte-kar-sygdomme er på første-

pladsen i Norge og Sverige, men kun på anden-

pladsen i Danmark, hvor ulykker og forgiftning til 

gengæld er mest udbredt. På top fire ligger desuden 

sygdomme i fordøjelses- og respirationssystemet. 

Tabel 11.2. De fire mest hyppige diagnoser i  

forbindelse med indlæggelser i 2015

Per 100.000 

indbyggere

Danmark Norge Sverige

Hjerte-kar-sygdomme 1019 1344 1411

Ulykker og forgiftning 1178 1292 1200

Sygdomme i 

fordøjelsessystemet 909 973 949

Sygdomme i 

respirationssystemet 962 960 805

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Tabel 11.3 viser de fire mest hyppige dødsårsager 

i 2015. Helt i tråd med resultaterne i tabel 11.2 vi-

ser det sig, at hjerte-kar-sygdomme tegner sig for 

en stor del af dødsfaldene i samtlige lande, og at 

den er på førstepladsen for Norge og Sverige og på 

andenpladsen i Danmark. 

I Danmark indtages førstepladsen af tumorer og 

svulster, som også er udbredt nok i Norge og Sve-

rige til at være på en andenplads. Den tredjemest 

hyppige dødsårsag i alle tre lande er sygdomme i 

respirationssystemet, hvilket stemmer godt overens 

med resultaterne i forrige tabel, hvoraf det frem-

gik, at mange indlæggelser skyldes netop dette. 

I forhold til hjerte-kar-sygdomme og tumorer og 
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Figur 11.6. Prævalens af angivet svær overvægt 

(% 18+- årige med BMI større end eller lig med 30), 1975-2016

Figur 11.7. Andel af 15+- årige, der ryger til daglig, 1970-2018

Kilde: WHO.

Note: Data for Danmark er interpoleret mellem 2010 og 2013 og mellem 2013 og 2017.

Kilde: OECD.
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svulster er der dog langt færre, som dør af respi-

rationssygdomme.

Tabel 11.3. De fire mest hyppige dødsårsager i 2015

Per 100.000 indbyggere Danmark Norge Sverige

Hjerte-kar-sygdomme 191,7 200,1 248,7

Tumorer og svulster 235,2 198,2 193,0

Sygdomme i 

respirationssystemet 89,5 73,5 50,4

Adfærds- og 

mentale sygdomme 53,3 44,6 47,3

Kilde: OECD.

En fjerde dødsårsag er adfærds- og mentale 

sygdomme. Psykisk sygdom kan i høj grad påvirke 

livskvaliteten hos de berørte, og at adfærds- og 

mentale sygdomme udgør en så hyppig dødsårsag, 

kan forekomme overraskende. En årsag til en høj 

hyppighed kan dog godt være en aldrende befolk-

ning, nemlig ved stigende forekomst af sygdom-

me som Alzheimers og demens, som hovedsageligt 

rammer ældre. 

11.5. Overvægt
En anden global tendens, ud over den stigende le-

vealder, er overvægt. På verdensplan er forekom-

sten af overvægt tredoblet siden 1975, og der er 

nu flere overvægtige mennesker i verden end un-

dervægtige1. Svær overvægt kan medføre en række 

livsstilssygdomme, som eksempelvis diabetes, og 

udbredt overvægt kan derfor være en trussel mod 

den generelle sundhedstilstand i et land.

En af metoderne til måling af overvægt er BMI 

(Body Mass Index). Det udledes ved at tage en per-

sons vægt i kilo og dividere med højden i meter 

kvadreret. En normalvægtig person vil have et BMI 

mellem 18,5 og 25, en moderat overvægtig person 

vil have et BMI mellem 25 og 30, og en svært over-

vægtig person vil have et BMI på 30 eller over. 

I figur 11.6 er vist forekomsten af svært overvæg-

tige voksne i Danmark, Norge og Sverige. Det frem-

går, at udviklingen i de tre lande ligner den globale 

udvikling, idet forekomsten har været støt stigende 

siden midten af 1970’erne. I 1975 var mellem 7 og 

9 procent af befolkningen svært overvægtig, men 

andelen er steget til omtrent 22 procent for Danmark 

og Sverige og 25 procent for Norge. Det er bemær-

kelsesværdigt, at stigningen i Norge har været større 

end i Danmark og Sverige siden starten af 1990’erne. 

11.6. Sunde – og usunde – vaner
En sund sjæl i et sundt legeme – sådan lyder op-

skriften for mange på et langt og godt liv. Vi har set, 

hvordan befolkningerne i de tre lande overordnet 

set mener, at de er ved godt helbred, men at dan-

skere er lidt bagud i forhold til forventet levealder, 

og at nordmænd i højere grad kæmper med svær 

overvægt. I dette afsnit undersøges nogle af de va-

ner af relevans for sundheden, som befolkninger-

ne har: udbredelsen af motion, rygning, stofmis-

brug og alkohol.

Tabel 11.4 viser andelene, som angiver, at de 

motionerer ugentligt i 2014 og 2017. Der er flere 

konklusioner, man kan drage af tabellen. For det 

første ses det, at størstedelen af befolkningen i alle 

tre lande motionerer jævnligt. Den mindste andel 

er blandt nordmænd i 2014, og der var det stadig 

73,1 procent, som angav at motionere hver uge. 

For det andet ses det, at andelen er steget for 

alle tre lande. I både Danmark og Sverige er an-

delen steget med ca. 11 procentpoint, mens den i 

Norge kun er steget med 0,4 procentpoint. Da Nor-

ge i forvejen havde den laveste andel af ugentlige 

motionister, betyder udviklingen i tallene, at nord-

mænd i 2017 er markant bagud på dette område i 

forhold til danskere og svenskere.

For det tredje ses det, at Danmark ligger klart i 

front, når det gælder andelen, der jævnligt dyrker 

motion. I 2014 var det 81,3 procent, som motione-

rede hver uge, hvilket er henholdsvis 8,2 og 5,9 

procentpoint højere end i Norge og Sverige. Denne 

andel er steget til 92,9 procent i 2017. 
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Tabel 11.4. Andel, der angiver, at de motionerer 

hver uge

Pct. 2014 2017

Danmark 81,3 92,9

Norge 73,1 73,5

Sverige 75,4 86,3

Note: Data for 2014 dækker 15+- årige og data for 2017 dækker 16+- årige.

Kilde: Eurostat.

Figur 11.7 viser andelen af voksne, der ryger dag-

ligt. Det fremgår, at andelen har været støt faldende 

for alle tre lande siden 1970’erne. Danmark, som har 

den højeste andel gennem næsten hele perioden, 

har oplevet et fald fra ca. 58 procent i 1970 til ca. 

18 procent i 2017. Norge har oplevet et fald fra ca. 

40 procent i 1973 til ca. 12 procent i 2018, og Sverige 

har oplevet et fald fra ca. 32 procent i 1980 til ca. 

11 procent i 2017. For alle tre lande er der altså tale 

om et markant fald i andelen af rygere. Svenskeres 

andel ligger lavere end danskeres og nordmænds 

gennem hele perioden, men om det skyldes en mere 

sundhedsbevidst befolkning, eller om det nærmere 

skyldes, at svenskerne i højere grad benytter sig af 

alternative nikotinbærere – som eksempelvis snus 

– kan man ikke konkludere ud fra figuren.

Tabel 11.5 angiver andelen af voksne, som i 

2014–17 har været i behandling for stofmisbrug. Det 

fremgår, at det kun har været tilfældet for en meget 

lille andel af befolkningerne, idet alle forekomster 

ligger under 0,5 procent.

Med undtagelse af 2014, hvor Norge oplevede en 

relativt høj andel, ligger andelen i stofmisbrugsbe-

handlinger i Danmark og Norge på omkring 0,12-

0,14 procent i hele perioden. Sverige ligger markant 

højere, idet andelen ligger på mellem 0,35 og 0,38 

procent i perioden, hvilket er omtrent dobbelt så 

stort som for de to andre lande.

Tabel 11.5. Andel 15+- årige i behandling   

for stofmisbrug

Pct. 2014 2015 2016 2017

Danmark 0,13 0,12 N/A 0,14

Norge 0,20 0,14 0,13 0,13

Sverige 0,35 0,38 0,35 0,37

Kilde: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Danmarks Statistik, 

Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Figur 11.8. Alkoholforbrug per person 1960-2016

Kilde: OECD.
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167For alle tre lande gælder det, at 
alkoholforbruget er større i 2016, 
end det var i 1960’erne.

Skuespiller og komiker Keld Petersen tager en danskvand. Willy Henriksen/Ritzau Scanpix
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Figur 11.8 viser, hvor mange liter alkohol der 

bliver indtaget hvert år per indbygger i Danmark, 

Norge og Sverige. Her fremgår det, at danskerne i 

hele perioden fra 1960 til 2016 er dem, der har det 

højeste forbrug. Frem til 1968 ligger Danmark rela-

tivt tæt på Sverige, men derefter stiger niveauet til 

et markant højere frem til omkring år 2000, hvor 

det begynder at falde igen.

Sverige indtager andenpladsen gennem hele 

perioden, men forbruget ligger tættere på Norges 

størstedelen af tiden. For alle tre lande gælder det, 

at alkoholforbruget er større i 2016, end det var i 

1960’erne. Hvor stor en del af forskellen der skyldes 

restriktioner på udbuddet af alkohol og prisforskelle, 

og hvor stor en del der skyldes kulturelle forskelle, 

er ikke til at sige, men Norges og Sveriges politiske 

ambitioner om at begrænse indtaget af alkohol ser 

ud til at være lykkedes relativt til Danmark.

Den danske entusiasme for våde varer kom-

mer nok ikke som en overraskelse, men et vigtigt 

spørgsmål er, om danskerne kan styre deres forbrug. 

Alkohol nydes rekreativt af mange, men overfor-

brug kan føre til misbrug og afhængighed. Tabel 

11.6 viser andelen af voksne og unge over 15 år i de 

tre lande i 2016, som er henholdsvis misbrugere og 

afhængige af alkohol.

På trods af førerpositionen inden for alkoholind-

tag ser Danmark ikke ud til at have større problemer 

med alkoholmisbrug eller -afhængighed end sine 

to nabolande. Andelen af alkoholmisbrugere er en 

smule større end i Norge, og andelen af alkoholaf-

hængige er en smule mindre. Sverige skiller sig ud 

ved at have den største andel af misbrugere på 11 

procent og har også den største andel af afhængige 

på lige over 5 procent. 

Tabel 11.6. Andel af alkoholmisbrugere    

og -afhængige, 2016

Pct. af 

15+-årige

Alkoholmisbrugere Alkoholafhængige 

Danmark 7,5 3,9

Norge 7,2 4,0

Sverige 11,0 5,1

Kilde: WHO.

11.7. Sammenfatning
En voksende levealder er en tydelig indikation på 

en forbedret sundhedstilstand i de tre skandinavi-

ske lande. Det er dog bemærkelsesværdigt, at mens 

levealderen i Norge og Sverige har været meget ens 

siden 1970, har levealderen i Danmark været noget 

lavere end i de to andre lande – især fra slutnin-

gen af 70’erne og frem til slutningen af 00’erne. 

En del af forklaringen på den voksende levealder 

er givetvis bedre behandlingstilbud i sundhedssy-

stemet, men også en ændret levevis har spillet en 

rolle, herunder et fald i andelen, der ryger. Med 

hensyn til ændret levevis er det dog også tydeligt, 

at de skandinaviske lande på linje med mange an-

dre rige lande oplever livsstilsrelaterede sygdom-

me – det ses fx i en kraftig stigning i andelen af 

befolkningen, der er svært overvægtig.

Noter
1 WHO, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/

obesity-and-overweight.
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De skandinaviske lande er lykkedes med at skabe meget 
større lighed end i langt de fleste andre lande. Desuden 
er en af velfærdsstatens vigtigste funktioner at forsikre 
borgerne mod uventede indkomsttab. Forventningen er, 
at denne lighed med fokus på forsikring skaber et mindre 
konfliktfyldt samfund, hvor der også er færre, der af nød begår 
kriminalitet. Spørgsmålet er så, om det har været realiteten 
i de tre skandinaviske velfærdsstater. Har udbygningen af 
velfærdsstaten ført til mindre kriminalitet?

12. Forbrydelse, 
straf  

og afsoning
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Figur 12.1. Antal anmeldte straffelovsovertrædelser pr. 100.000 indbyggere, indeks 1960=100, 1960-2014

Note: For Norge viser tallene udviklingen i efterforskede forbrydelser pr. 100.000 indbyggere.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån og Brottsförebyggande rådet.

Figur 12.2. Anmeldte forbrydelser pr. 100.000 indbyggere, 1991-2018

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån og Brottsförebyggande rådet.
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Historiske erfaringer fra før 1960 peger på, at de 

økonomiske konjunkturer havde en stor indflydelse 

på antallet af lovovertrædelser – især når det dre-

jede sig om berigelseskriminalitet. I kriseår steg an-

tallet af tyverier som følge af en større social nød. 

Omvendt faldt kriminaliteten, når arbejdsløsheden 

var lav. Man kan tale om en behovskriminalitet.

Ved indgangen til det fuldt udfoldede skan-

dinaviske velfærdssamfund kunne man ud fra de 

historiske erfaringer forvente, at kriminaliteten 

ville falde. Det sociale sikkerhedsnet blev mere 

fintmasket, og samtidig overgik konjunkturerne 

fra slutningen af 1950’erne og frem til 1973 alle 

tidligere økonomiske boom i en periode med fuld 

beskæftigelse. Ændringer i livsmønstre, fx urbani-

seringen, de ændrede familie- og samlivsformer, 

den hurtige teknologiske udvikling og de fristende 

mange materielle goder kunne imidlertid trække i 

en anden retning. 

12.1. Stigende kriminalitet    
fra 1960 til 1990’erne

At den øgede økonomiske sikkerhed og velstand ikke 

kom til at bevirke et fald i kriminaliteten, fremgår af 

figur 12.1. Figuren er bygget op, så kriminalitetsni-

veauet pr. 100.000 indbyggere i 1960 er sat til 100. 

Herved kan de relative ændringer i kriminalitetsni-

veauet direkte aflæses. Med indekstal sat med 1960 

lig med 100 kan vi følge bevægelserne netop fra det 

tidspunkt, hvor det skandinaviske velfærdssamfund 

for alvor begynder at træde i karakter. 

I Danmark og Sverige satte en stærk vækst i kri-

minalitetsraten ind i 1960’erne, der fortsatte med 

ensartede stigningstakter frem til ca. 1990. Niveauet 

var på dette tidspunkt i begge lande mere end tre 

en halv gange så højt som i 1960. I Danmark ind-

ledtes efter midten af 1990’erne et svagt fald. Alli-

gevel er niveauet i 2018 godt tre gange så højt som i 

1960. I Sverige indtrådte en stagnation i 1990’erne, 

hvorefter en svag stigning satte ind fra midten af 

00’erne. I dag ligger det svenske niveau 3,7 gange 

så højt som i 1960. 

I Danmark og Sverige 
satte en stærk vækst 
i kriminalitetsraten 
ind i 1960’erne, der 
fortsatte med ensartede 
stigningstakter frem til 
ca. 1990.

Norge adskiller sig fra de to andre lande ved, at 

figuren viser antal sager, der efterforskes af politi-

et, og der er databrud i 2000. Med disse forbehold 

fremgår det, at kriminaliteten fortsatte med at gå i 

vejret med stejle stigninger frem til årtusindskiftet, og 

at niveauet på dette tidspunkt kom op på en faktor 

6,5 i forhold til 1960. Derefter satte et fald ind til et 

niveau i 2014, der er godt fire gange så højt som i 1960.

Fortællingen om de relative ændringer udgør 

imidlertid langtfra hele historien om udviklingen 

i kriminaliteten. Derfor viser figur 12.2 udviklingen 

i de absolutte tal, dvs. de faktisk anmeldte straf-

felovsovertrædelser pr. år pr. 100.000 indbyggere. 

Perioden er her afgrænset til 1991-2018, da der ik-

ke findes sammenlignelige data for Norge før 1991.

Selvom de relative stigninger i figur 12.1 var 

stærkest i Norge efter 1960, viser figur 12.2, at Nor-

ge endnu i begyndelsen af 1990’erne havde færre 

anmeldelser pr. 100.000 indbyggere end Danmark 

og markant færre end Sverige. Sverige ligger i alle 

år væsentligt over Danmark og ender med i 2018 at 

have godt 15.000 anmeldte straffelovsovertrædelser 

pr. 100.000 indbyggere mod knap 9.000 i Danmark 

og 6.000 i Norge. Her er med andre ord tale om 

en væsentlig forskel mellem Norge på den ene side 

og Sverige på den anden med Danmark i midten.

12.2. Mørketallet har ændret sig over tid
Nu er det sådan, at de anmeldte straffelovsover-

trædelser ikke nødvendigvis registrerer alle lovbrud. 

Mange forbrydelser bliver nemlig slet ikke anmeldt 

af de skadelidte. Offeret kan frygte for repressalier, 
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hvis han eller hun møder den kriminelle på gaden, 

eller offeret ønsker ikke at skade den kriminelle, 

fordi skadevolderen fx ved hustrumishandling el-

ler incest er et medlem af familien. Man taler om 

det såkaldte mørketal. Med dette menes de for-

brydelser, der aldrig anmeldes.

Ved tolkningen af figur 12.2 skal det derfor med 

i billedet, at mørketallet sandsynligvis har ændret 

sig over tid, og at denne ændring for de mildeste 

former har været i nedadgående retning. Det an-

tyder de såkaldte ”offerundersøgelser”, der gen-

nemføres for at kaste et supplerende lys over om-

fanget af kriminalitet. I disse undersøgelser spør-

ger man et repræsentativt udsnit af befolkningen, 

om de har været udsat for en forbrydelse indenfor 

det seneste år. Disse undersøgelser viser en no-

get svagere stigning i antallet af forbrydelser end 

kriminalstatistikken, hvilket skyldes, at borgerne 

er blevet mere tilbøjelige til at anmelde begåede 

forbrydelser mod dem.1

Når forskellen mellem reelt begåede og registre-

rede forbrydelser er blevet mindre, hænger det bl.a. 

sammen med, at flere borgere er blevet forsikrede 

mod tyveri, og en erstatning fra forsikringsselskabet 

kræver en politianmeldelse for at kunne udbetales. 

Skandinaverne er sandsynligvis også påvirket af, at 

vold og seksuelle overgreb er mindre accepteret i dag 

end tidligere. Det reducerer også forskellen mellem 

antallet af reelt begåede forbrydelser og anmeldte. 
Dette forhold kan dog næppe forklare det gene-

relt højere niveau i 2018 sammenholdt med 1960, 

der fremgår af figur 12.1.2 Konklusionen er stadig, 

at der er tale om et samfund med en højere fre-

kvens i kriminalitet i dag end i 1960.

Når den mere udbredte kriminalitet i dag sam-

menholdt med 1960 skal forklares, kan flere forhold 

inddrages. Kriminologer taler om et fristelsespres. 

De mange goder i husene, sommerhusene og på 

vejene kan føre til en øget kriminalitet. En falden-

de lovmoral kan også være en del af baggrunden,3 

ligesom øgede problemer med narkotika er krimi-

nalitetsfremkaldende. Dertil kan tilføjes, som vi al-

lerede har været inde på, ændringer i samlivsformer 

og en stigende urbanisering. Endelig kommer den 

betydende indvandring, hvor analyser viser, at især 

ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har et 

højere kriminalitetsniveau.4

Når den mere udbredte 
kriminalitet i dag 
sammenholdt med 1960 
skal forklares, kan flere 
forhold inddrages.

12.3. De skandinaviske lande benytter 
fængselsstraf mindre end sammen
lignelige lande

Dømmes en person skyldig i en lovovertrædelse, kan 

samfundet iværksætte forskellige typer af sanktio-

ner som bøder, betingede straffe, alternative afso-

ningsformer eller indsættelse i fængsel. I det føl-

gende koncentrerer vi os i første omgang om den 

mest alvorlige sanktion i form af fængsel, mens 

næste afsnit tager udviklingen i andre sanktions-

former op til behandling. 

Tabel 12.1 viser, hvor mange indsatte pr. 100.000 

indbyggere der er i de tre lande fra 1960 til 2018. 

Nu kan en tabel af denne karakter dække over va-

riationer, der kan have flere årsager: ændringer i 

retspolitikken, ændringer i sammensætningen af 

de begåede forbrydelser og ændringer i antallet 

af begåede forbrydelser. Ved tolkningen er vi der-

for varsomme med for håndfaste generaliseringer. 

Alligevel fremstår det som en overordnet tendens, 

at antal indsatte pr. 100.000 indbyggere på trods 

af ændringer i kriminalitetsniveauet er forholdsvis 

ens over tid og på et forbavsende ensartet niveau 

landene imellem. I Danmark går antallet svagt ned 

fra 1960 til 2018, i Sverige er det helt uændret. Kun 

i Norge er der tale om en vækst af en vis størrelse. I 

slutåret 2018 ligger niveauet i alle tre lande omkring 

63-65 indsatte pr. 100.000 indbyggere.

Denne udvikling er bemærkelsesværdig. Men 

endnu mere bemærkelsesværdig er det, at de skan-
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dinaviske tal i en sammenligning med det øvrige 

Europa er lave og sammenlignet med Rusland og 

USA endda meget lave. I 2007-08 var der eksem-

pelvis i Vesteuropa 103 indsatte pr. 100.000 indbyg-

gere. I Østeuropa lå tallet på 175. Rusland og USA 

anvendte fængselsstraf på et langt højere niveau 

med henholdsvis 629 og 756 indsatte pr. 100.000 

indbyggere.5

En af årsagerne til det internationalt lave niveau 

for antallet af indsatte i Skandinavien er velfun-

gerende velfærdsstater, der betoner vidensbaseret 

strafudmåling, socialpolitik og præventive tiltag 

fremfor hårde straffe som et middel til at begrænse 

kriminaliteten.6 Dertil kommer en juridisk uddan-

net dommerstand, der i den daglige domspraksis er 

uafhængig af det politiske niveau og dermed ikke 

er påvirkelig for korttidsstemninger med krav om 

øget straf i relation til spektakulære forbrydelser. 

Når niveauet er så ensartet i de tre lande, hæn-

ger det bl.a. sammen med et nordisk samarbejde 

i sanktionsspørgsmålet.7

Tabel 12.1. Antal indsatte i Danmark, Norge og Sve-

rige pr. 100.000 indbyggere, 1960-2018

1960 1970 1980 1990 2000 2018

Danmark 70,7 70,0 63,3 65,1 63,5 64,7

Norge 44,0 43,8 44,1 56,2 56,9 63,7

Sverige 63,2 65,6 55,0 58,4 61,2 63,2

Kilde: von Hofer et al. (2012), Danmarks Statistik, Kriminalforsorgen, Statistisk sentral-

byrå, prisonstudies.org, Statistiska centralbyrån og Kriminalvården.

12.4. Andre former for sanktioner

Langtfra alle, der dømmes skyldige, får en fæng-

selsstraf. Allerede i 1905 blev der fx i Danmark ind-

ført betingede straffe ofte med et tilknyttet tilsyn 

fra Kriminalforsorgen. Den dømte undgår fængsel, 

hvis han eller hun holder sig fri af kriminalitet i en 

given periode. 

Figur 12.3 viser for perioden fra 1960 til 2017 an-

tal betingede domme pr. 100.000 indbyggere. Det 

fremgår, at niveauet over lange stræk er ens i de tre 

lande, idet Sverige dog frem til midten af 1990’er-

ne oftere idømmer betingede straffe end Danmark 

Note: Der er databrud for Norge i 1977/1978. Fra og med 1978 er der for Norge medregnet betingede domme for forseelsessager. 

Endelig er data også interpoleret for Norge i årene 1968 og 1998. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån og Brottsförebyggande rådet.

Figur 12.3. Betingede domme pr. 100.000 indbyggere, 1960-2017
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og Norge. Fra begyndelsen af 00’erne slår norske 

domstole dog ind på en kurs med færre betinge-

de domme, og ved udgangen af perioden ligger 

niveauet i Norge klart lavere end i Danmark og 

Sverige. Alligevel ligger frekvensen i alle tre lande 

i 2017 betydeligt over frekvensen i begyndelsen af 

1960’erne i modsætning til frekvensen for indsæt-

telse, der har stagneret eller været svagt stigende 

(Norge) fra 1960 til 2017.

Der findes udover betingede straffe en række al-

ternativer til indsættelse af dømte, der har begået 

mindre graverende kriminalitet, men som alligevel 

skal afsone. En af disse afsoningsformer er afso-

ning med elektronisk fodlænke. I 2005 indførtes i 

Danmark en ordning, hvorefter den, der er idømt 

en op til tre måneders ubetinget dom til afsoning 

i fængsel eller arresthus, i stedet efter ansøgning 

kan få lov til at afsone sin straf på sin bopæl. 

Den dømte kan efter domsfældelse ansøge Kri-

minalforsorgen om tilladelse til at afsone med fod-

lænke som erstatning for den ubetingede friheds-

berøvelse. Afgørelsen er dermed en administrativ 

afgørelse, der ikke kan ankes til en domstol. Afslag 

på udståelse af straf på bopælen kan gives, hvis 

det vurderes, at afsoneren antagelig vil overtræde 

de gældende vilkår. Denne vurdering kan baseres 

på, at den dømte har et massivt misbrug af alko-

hol eller narkotika.

En fodlænke er en elektronisk afsender, der sid-

der fast om anklen på den dømte. Senderen giver 

Kriminalforsorgen mulighed for at følge med i, om 

den dømte befinder sig i sit hjem og kun forlader 

det på aftalte tidspunkter. For at kunne afsone 

med fodlænke skal den dømte have en permanent 

adresse, have et job, deltage i aktivering eller være 

under uddannelse. Ledige ikke-aktiverede kan ikke 

afsone med fodlænke. Når man afsoner på denne 

måde, kan man fortsætte med at arbejde, være i 

aktivering eller studere, men man må ikke forlade 

hjemmet for at besøge venner eller lignende. Det 

er også en forudsætning, at der kan ske en effektiv 

overvågning af afsoneren. Her gælder det primært 

bestemmelsen om, at afsoneren skal bære fodlæn-

ken under afsoningen, og den dømte må acceptere 

ugentlige uanmeldte kontrolbesøg, hvor Kriminal-

forsorgen gennemfører blodprøver for at teste for 

spor af alkohol eller narkotika. 

Ordningen med afsoning med fodlænke vedrørte 

i første omgang straf for færdselslovsovertrædel-

ser. Den blev indført samtidig med en skærpelse af 

strafferammen for spirituskørsel med ubetingede 

fængselsstraffe samt en øget straf for kørsel i fra-

kendelsestiden. En konsekvens af dette ville blive 

flere korte ubetingede frihedsstraffe.

I 2006 blev ordningen udvidet til også at kun-

ne omfatte kriminelle, der var under 25 år på det 

tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået, samt de 

færdselslovsovertrædere, hvis dom også inkluderer 

andre forhold end færdselslovsovertrædelser. Ram-

men for ordningen var fortsat en dom på højst tre 

måneders ubetinget fængsel. 

Inspirationen til ordningen med fodlænke kom 

især fra Sverige, hvor man siden 1994, først som en 

forsøgsordning og fra 1999 som en permanent ord-

ning, havde gode erfaringer med brug af fodlæn-

ke. Fra 2004 udvidedes ordningen i Sverige, så den 

kunne anvendes overfor indsatte med en længere 

fængselsstraf end to år i de sidste seks måneder af 

afsoningen. Sigtet var, at fodlænken skulle fungere 

som en del af udslusningen. Antallet af afsonere 

fremgår af figur 12.4.

Evalueringer af den svenske ordning havde vist, 

at der var et markant lavere tilbagefald hos sprit-

bilister, der havde afsonet med fodlænke. Desuden 

kostede ordningen det offentlige mindre end afso-

ning i fængsel, og der var tydelige samfundsøko-

nomiske fordele ved, at den dømte under afsoning 

kunne beholde sit job og dermed undgå at komme 

på overførselsindkomster. Forskning viser, at unge 

afsonere med fodlænke i Danmark har en større 

sandsynlighed for at gennemføre deres ungdoms-

uddannelse.

Norge kom med nogle få år efter Danmark, og 

i modsætning til de to andre lande, hvor antallet 

af afsonere under ordningen har været faldende 

indenfor de seneste år, steg antallet af afsonere 

med fodlænke i Norge frem til 2015 for at stagnere 

i de to sidste år.
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Figur 12.4. Antal iværksatte domme til at bære fodlænke, 2000-17

12.5. Antal iværksatte domme til samfundstjeneste, 2000-17

Kilde: Nordisk Statistik for Kriminalforsorgen i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Note: For Norge omfatter tallene fra 2002 også samfundsstraf.  

Kilde: Nordisk Statistik for Kriminalforsorgen i Danmark, Norge og Sverige.
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Note: Der er for alle i populationen tale om deres første afsoning.

Kilde: Aaltonen m.fl. (2017).

Note: Der er for alle i populationen tale om deres første afsoning.

Kilde: Aaltonen m.fl. (2017).

Figur 12.6. Udvikling i beskæftigelsesgraden for 20-24-årige med fængselsstraf i 2004 

eller 2005, før og efter deres afsoning

Figur 12.7. Udvikling i beskæftigelsesgraden for 25-30-årige med fængselsstraf i 

2004 eller 2005, før og efter deres afsoning
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n FORBRYDELSE, STRAF OG AFSONING

En anden alternativ afsoningsform er sam-

fundstjeneste. I alle tre lande var ordningen med 

samfundstjeneste ved mindre alvorlige forbrydelser 

indført før årtusindskiftet. I Danmark skete dette 

fx i 1992, og frem til år 2000 blev samfundstjene-

ste anvendt overfor berigelsesforbrydelser, und-

tagen røveri og forsikringsbedrageri. Det fremgik, 

at sanktionen kun i begrænset omfang skulle an-

vendes overfor vold og narkotikaforbrydelser. Med 

en reform i 2000 blev det muligt at benytte sam-

fundstjeneste overfor nogle former for spritbilisme. 

Samtidig blev samfundstjeneste en mere udvidet 

sanktionsmulighed ved domme for vold, røveri og 

narkotikaforbrydelser i den milde ende af spektret. 

I figur 12.5, der dækker perioden fra 2000 til 2017, 

kan man se en stigning i det første år af perioden, 

der afspejler reformen.

I alle tre lande var 
ordningen med 
samfundstjeneste 
ved mindre alvorlige 
forbrydelser indført før 
årtusindskiftet.

En analyse fra Danmark gennemført af ROCKWOOL 

Fondens Forskningsenhed viser, at afsoning med 

samfundstjeneste har en række positive effekter 

for den dømte og samfundet.8 Først og fremmest er 

beskæftigelsen bedre efter endt afsoning, lønnen 

for de beskæftigede er højere og afhængigheden af 

at modtage offentlige indkomstoverførsler mindre. 

Samtidig er den såkaldte recidiv, dvs. tilbage-

fald i kriminalitet, ikke mindre end efter afsoning 

i fængsel. Børn af kriminelle afsonere i samfunds-

tjeneste har også lavere risiko for at blive anbragt 

udenfor hjemmet og lavere risiko for senere at begå 

ungdomskriminalitet.9

12.5. Samfundets uformelle straf
For godt en halv snes år siden satte forskning fra 

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed fokus på den 

såkaldte uformelle straf.10 Når fængselsporten smækker 

bag den kriminelle efter udstået straf, er det kun 

samfundets formelle straf udmålt af dommerne, der 

er overstået. Mellemværendet med samfundet i mere 

bred forstand er ikke nødvendigvis ude af verden. 

Nu skal den kriminelle integreres i samfundet både 

socialt og samfundsmæssigt.

Spørgsmålet er så, om ”samfundet”, virksomhe-

der, kolleger og øvrige sociale kontakter, er parate til 

at se på personen med neutrale øjne. Spørgsmålet 

er naturligvis også, om den dømte selv er parat til 

at genoptage et liv i samfundet, eller om den tidli-

gere straffede er svækket mentalt og fysisk og i det 

hele taget kommet så langt væk fra et normalt liv, 

at det bliver svært at vende tilbage.

I figur 12.6 og 12.7 tager vi på baggrund af forsk-

ning i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed et enkelt, 

men vigtigt aspekt op af den uformelle straf, idet 

vi undersøger de tidligere straffedes tilbagevenden 

til arbejdsmarkedet i de tre lande.11 Vi indskræn-

ker undersøgelsen til at omfatte to yngre grupper 

af afsonere, de 20-24-årige og de 25-30-årige, da 

langt den meste kriminalitet begås af unge men-

nesker.12 Fængselsstraffen lå i 2004 eller 2005 og 

var personens første fængsling.

For de to aldersgrupper, og både før og efter 

afsoningen, klarer nordmændene sig bedst på ar-

bejdsmarkedet. Beskæftigelsesgraden, her målt som 

procentdelen, der har lønindkomst, er simpelthen 

højere end i Sverige, og bortset fra et par år i den 

registrerede periode for den ældre gruppe også hø-

jere end i Danmark. Sverige er desuden kendetegnet 

ved, at der er et markant dyk i beskæftigelsen lige 

omkring afsoningen.

Frem til afsoningen falder de helt unge dan-

skeres beskæftigelsesgrad fra over 70 procent fem 

år før afsoning til omkring 60 procent lige omkring 

afsoningen. I de første par år efter endt afsoning 

stiger denne gruppes beskæftigelsesgrad derpå først 

svagt for så at indlede et fald, der fortsætter frem 

til udgangen af perioden, hvor beskæftigelsesgra-

den ender på 53 procent, nu langt under niveauet 

i Norge, men også under niveauet i Sverige.
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I Danmark ligger de 25-30-årige på et højere 

niveau end de helt unge, og den ældre gruppes 

beskæftigelsesgrad falder kun fra 77 procent fem år 

før til 72 procent året før afsoningen. De første år 

efter afsoning følger gruppens beskæftigelsesgrad 

den norske, hvorefter den falder.

Når de danske unges beskæftigelsesgrad falder 

fire til fem år efter afsoning, skyldes det sandsyn-

ligvis, at den globale økonomiske krise, som satte 

ind i 2008, ramte arbejdsmarkedet hårdere i Dan-

mark end i Norge og Sverige.

Forskerne peger på, at den primære årsag til, 

at danskere og nordmænd klarer sig bedre både 

før og efter deres afsoning end svenskerne, skal 

findes i de nationale strafpolitikker. Der benyttes 

oftere fængsel som straf i Danmark og Norge end i 

Sverige, hvilket fremgår af, at kriminaliteten ligger 

højere i Sverige samtidig med, at der ikke indsæt-

tes flere kriminelle end i Danmark og Norge. Det 

betyder, at der skal en mere alvorlig kriminalitet 

til for at få en fængselsstraf i Sverige, end der skal 

i Danmark og Norge. Fængslede i Sverige udgør 

således en mere belastet gruppe. Ud over ringere 

arbejdsmarkedstilknytning allerede fem år før af-

soningen har de svenske afsonere også højere til-

bagefald til kriminalitet og en højere dødelighed 

efter endt afsoning.

Når der er forskel på, hvordan afsonere klarer 

sig i Danmark og Norge, hænger det bl.a. sammen 

med den generelt bedre beskæftigelse på det nor-

ske arbejdsmarked, ligesom både fart- og spritbi-

lister indtil for nylig blev fængslet i Norge, mens 

der i Danmark for denne gruppe typisk benyttes 

alternative strafformer som omtalt ovenfor. Da ek-

sempelvis fartbilister generelt har flere ressourcer 

til rådighed end mere alvorligt kriminelle, kan en 

del af forskellen mellem de to lande være drevet 

af denne forskel på, hvem der afsoner. Forskerne 

peger også på en tættere integration mellem ar-

bejdsmarkedsformidlingen og fængslerne i Norge 

end i de to andre lande. 

12.6. Sammenfatning
Kriminaliteten i Skandinavien er lav i forhold til 

mange andre lande. Det er dog tankevækkende, 

at der i forbindelse med udbygningen af velfærds-

staten ikke blev realiseret en faldende kriminalitet, 

men til gengæld en kraftigt voksende kriminalitet. 

Niveauet af kriminaliteten kulminerer fra 1990 til 

2000, hvorefter den har været faldende i Danmark 

og i særdeleshed i Norge, men ikke i Sverige, hvor 

kriminaliteten fortsat er voksende.

Noter
1 Jensen, Tamm og Tranæs (2015).
2 Set i en europæisk sammenhæng ligger Norge og 

Sverige lavt i antallet af ejendomsforbrydelser, men 
relativt højt i seksual- og voldskriminalitet.   
Lappi-Seppälä og Tonry (2011).

3 Andersen (1998 og 2011).
4 Andersen og Tranæs (2015).
5 Lappi-Seppälä og Tonry (2011).
6 Lappi-Seppälä (2007), Lappi-Seppälä og Tonry (2011).
7 Lappi-Seppälä og Tonry (2011).
8 Andersen (2012).
9 Andersen og Wildeman (2016).
10 Tranæs og Geerdsen (2008). 
11  Aaltonen m.fl. (2017). Studiet blev gennemført i sam-

arbejde med forskere fra universiteterne i Helsinki, 
Oslo og Stockholm, og det omfattede også Finland. 
Finske data er ikke vist her.

12 Jensen, Tamm og Tranæs (2015).

Når der er forskel på, hvordan afsonere 
klarer sig i Danmark og Norge, hænger 
det bl.a. sammen med den generelt 
bedre beskæftigelse på det norske 
arbejdsmarked.
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n ERHVERVSUDVIKLINGEN

De tre skandinaviske velfærdsstater hører i dag til blandt de 
rigeste i verden, og i international målestok er der ikke stor forskel 
på levestandarden. Dette på trods af, at de ressourcemæssige 
forudsætninger for de tre lande som udgangspunkt har været meget 
forskellige. I dette kapitel ses der på, hvor ensartet eller forskellig den 
erhvervsmæssige udvikling har været – en udvikling, der for alle tre 
lande har ført til et meget ensartet slutresultat.

13. Erhvervs -
udviklingen
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13.1. Erhvervsudviklingen i Danmark
Indtil 1960 var landbruget hovederhvervet trods an-

strengte afsætningsforhold på nogle af de vigtige 

eksportmarkeder, og selvom staten trådte til med 

en omfattende landbrugsstøtte, stagnerede produk-

tionen derfor i løbet af 1960’erne. Et svar på den 

klemte situation var øgede investeringer i maskiner 

og staldudstyr fulgt op af omfattende sammenlæg-

ninger af landbrug, en såkaldt strukturrationalise-

ring. Med de store investeringer i landbrugets ma-

skinpark faldt behovet for arbejdskraft, og antal-

let af lønnede medhjælpere gik voldsomt tilbage.

Efter Danmarks indtræden i EF i 1973 blev mar-

kedssituationen bedre, hvilket havde været et af 

hovedargumenterne for tilslutningen til fælles-

skabet. Investeringerne og produktionen steg i 

de følgende år. Priserne på landbrugsjord fulgte 

imidlertid med opad, og mange landmænd kom 

i en indtjeningsklemme. Krisen blev forstærket af, 

at prisstigningerne på landbrugsprodukter fladede 

ud. I 1980’erne fulgte produktionsreguleringer inden 

for EF, og som noget nyt kom en række miljøkrav til 

det stadig mere intensive erhverv, der øgede for-

bruget af gødning. 

Sammenlægningen af landbrug er fortsat helt 

frem til i dag. I 1960 var der 275.000 selvstændige 

landbrugere mod under 35.000 i 2018. Undervejs er 

det traditionelle blandede landbrug med malke-

køer, grise og vegetabilske afgrøder blevet en saga 

blot som følge af en gennemgribende specialisering 

for at udnytte stordriftsfordelene ved maskinparken 

og de store jordtilliggender optimalt. I dag handler 

det om enten at være producent af grise, mælk, 

kødkvæg eller vegetabilske produkter.

Danmarks første industrialisering i slutningen af 

1800-tallet var i vidt omfang knyttet til fremvæk-

sten af det danske eksportorienterede landbrug. 

Enkelte store industrier uden afsæt i landbruget 

og med en international orientering etablerede sig 

desuden i København. Det meste af industrien var 

dog præget af små virksomheder, der forsynede 

hjemmemarkedet. Denne struktur blev yderligere 

cementeret under krisen i 1930’erne. Høj told og 

restriktioner på importen fremmede den nationalt 

forankrede industri, der voksede i bredden. Som 

følge af hjemmemarkedets afskærmede position 

under krisen var produktiviteten uændret, nogle 

steder endda faldende. 

I 1950’erne blev begrænsningerne for impor-

ten mindre som følge af Danmarks deltagelse i 

det internationale økonomiske samarbejde. Man-

ge virksomheder, der tidligere havde nydt godt af 

beskyttelsen af hjemmemarkedet, kom ud i hård 

international konkurrence, og en del måtte lukke. 

De stærkeste virksomheder klarede sig igennem via 

en omstilling mod verdensmarkedet. Mange fandt et 

mindre speciale, hvor de kunne gøre sig gældende 

ved design, produktudvikling og kvalitet. Fra 1958 

steg investeringerne markant, og eksporten af in-

dustrivarer overhalede i begyndelsen af 1960’erne 

landbrugets eksport. En række store og internatio-

nalt orienterede virksomheder slog samtidig stærkt 

igennem baseret på produktudvikling.

Det var et fællestræk for OECD-landene efter Anden 

Verdenskrig, at industrien havde en stærk tilvækst. 

Produktivitetsstigninger i landbruget førte til over-

flytning af en stor del af landbrugets arbejdsstyrke 

til industrien. En medvirkende årsag til industriens 

gennembrud som det dominerende eksporterhverv 

i Danmark var den lange globale højkonjunktur 

frem til 1973. På eksportmarkederne i Vesteuropa 

og Nordamerika steg det private forbrug, og lan-

denes industri investerede kraftigt i ny teknologi. 

Oprustningskapløbet mellem USA og Sovjetunionen 

bidrog yderligere til at øge efterspørgslen, og det 

samme gjorde udbygningen af velfærdsstaten på 

de væsentligste eksportmarkeder. På hjemmemar-

kedet var der et ophobet behov for flere og bedre 

boliger og udbygning af infrastrukturen. Samtidig 

faldt priserne på råstoffer og energi på verdensmar-

kedet. Det var godt for industrien, der importerer 

størstedelen af sine råstoffer. Det internationale va-

lutasystem blev mere smidigt og de internationale 

kreditsystemer mere fleksible, så det blev lettere 

at låne til erhvervsinvesteringer.
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Det var et fællestræk 
for OECD-landene efter 
Anden Verdenskrig, at 
industrien havde en 
stærk tilvækst.

I 1973 hævede de olieproducerende landes orga-

nisation, OPEC, oliepriserne med 70 procent, hvilket 

blev indgangen til et langvarigt økonomisk tilbage-

slag. I 1974 steg arbejdsløsheden, og industripro-

duktionen oplevede et reelt fald afløst af skiftende 

konjunkturer efter udgangen af 1970’erne. Der kom 

et opsving ved midten af 1980’erne efterfulgt af en 

nedgang i forbindelse med den såkaldte Kartoffel-

kur, der begrænsede det indenlandske forbrug. Så 

kom et nyt opsving fra 1993. Finanskrisen i 2008-

09 satte en bremser på produktionen afløst af en 

ny højkonjunktur fra 2013 indtil sundhedskrisen i 

foråret 2020.

Produktivitetsstigningerne i industrien og land-

bruget med ledsagende prisfald pr. enhed har mu-

liggjort en arbejdsdeling, hvor en voksende andel 

af forbrugernes efterspørgsel sker på ydelser fra de 

såkaldte serviceerhverv, der leverer tjenesteydel-

ser. Disse erhverv kan igen splittes op i en privat 

og offentlig del, idet udviklingen i den offentlige 

serviceproduktion omtales i kapitel 6.

De private serviceerhverv kan yderligere op-

deles i to grupper: Forbrugs- og produktionsser-

vice. Den første består af de brancher, der sælger 

ydelser til borgerne, eksempelvis detailhandlere, 

frisører, restauranter, hoteller og tandlæger. Den 

anden gruppe sælger ydelser til virksomhederne, 

eksempelvis reklamebureauer, IT-konsulenter, ban-

ker og rådgivende ingeniører. Grænsen mellem de 

to grupper er ikke helt skarp. Bankerne betjener fx 

også borgerne, og hotellerne betjener forretnings-

folk på rejse. Både forbrugs- og produktionsservice 

har gennemgået store teknologiske forandringer, 

og nogle erhverv som fx detailhandelen har været 

igennem en omfattende strukturrationalisering med 

butiksdød. Storcentre, nethandel og supermarkeder 

har udkonkurreret købmanden, slagteren, bageren, 

fiskehandleren, boghandleren og ostebutikken.

Produktionsservice er gået markant frem siden 

1950’erne under en hastig teknologisk udvikling, 

senest med digitaliseringen. Når produktionsservice 

vandt frem, skyldes det, at mange mindre og mel-

lemstore virksomheder koncentrerer sig om selve 

produktionen. Aktiviteter som rengøring, markeds-

føring, personaleuddannelse, IT og revision købes 

af servicevirksomheder. 

I de store virksomheder valgte man ofte at an-

sætte medarbejdere til at løse disse opgaver. Men 

også her købte man de mere specialiserede ydelser 

hos eksterne leverandører. Hertil kom, at erhvervs-

livets massive investeringer fremmede bankernes, 

leasingbureauernes og forsikringsselskabernes 

vækst. Serviceerhvervene har derfor en langt stør-

re betydning for de vareproducerende erhverv, end 

man normalt forestiller sig.

13.2. Erhvervsudviklingen i Norge
Tidligt i 1900-tallet gennemførte Norge en første 

udnyttelse af vandkraften med elektrificering af 

dele af erhvervslivet. I industrien lå tyngden på 

småindustrier, der fleksibelt tilpassede sig ændrin-

ger i forbrugsmønstrene betinget af fremkomsten af 

nye varegrupper. Den mindre og hjemmemarkeds-

orienterede industri blev som i Danmark begun-

stiget af høj beskyttelsestold og mængdemæssige 

begrænsninger i importen under krisen i 1930’er-

ne. Industrien spredte sig i denne periode til nye 

områder i landet: dele af Nordvestlandet, i Horda-

land, på Jæren og langs Oslofjorden. Enkelte store 

virksomheder indenfor metalindustrien etablerede 

sig også før Anden Verdenskrig, ligesom norsk sø-

fart gik stærkt frem. Alene i årene fra 1934 til 1938 

fordoblede handelsflåden fragtindtægterne, hvil-

ket bl.a. skal ses i sammenhæng med indfasning 

af moderne tankskibe.

Anden Verdenskrig medførte krigshandlinger i 

Nordnorge, hvor store dele af produktionsappa-

ratet og infrastrukturen blev ødelagt. Handelsflå-

den, der havde arbejdet i allieret tjeneste, mistede 
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henved 600 handelsskibe. Alligevel satte en hurtig 

vækst ind umiddelbart efter befrielsen, og allerede 

i 1946 lå BNP og industriproduktion over niveauet 

før krigen.1 Det regeringsdannende Arbeiderpartiet 

søgte i de første år efter krigen at holde det private 

forbrug nede og i stedet kanalisere investeringer 

over i industrien. Den amerikanske Marshallhjælp 

betød en yderligere kapitaltilgang samt tilførsel af 

amerikansk viden om teknologi og ledelse. Moder-

niseringsprocessen blev understøttet af en forstær-

ket udbygning af vandkraften og elektrificering af 

jernbanenettet, husholdningerne og industrien.

Landbruget mekaniserede driften i løbet af 

1950’erne, og statsstøtte skulle sikre bønderne mod 

udenlandsk konkurrence. Fiskerierhvervet moderni-

seredes med vægt på stordriftsfordele i form af nye 

store trawlere og en effektivisering af håndteringen 

af fangsten og afsætningen af fiskeriprodukter. Si-

den 1960 er omkring 160.000 gårdbrug nedlagt, og 

antallet af kreaturer er gået tilbage. Det har med-

ført en ændret arealanvendelse med mere skov og 

mindre græsning.

Med medlemskabet af frihandelsorganisationen 

EFTA i 1960 blev den hjemmemarkedsorienterede 

industri udsat for en øget international konkurren-

ce. En del mindre konkurrencedygtige virksomheder 

måtte opgive driften. Andre rationaliserede og ind-

førte ny teknologi. Samlet set oplevede industrien 

indtil 1973 en stærk vækst, der som i Danmark blev 

hjulpet på vej af den lange internationale højkon-

junktur. Norge udbyggede fortsat vandkraften, hvil-

ket medvirkede til en position som Europas største 

eksportør af aluminium. De hektiske konjunkturer 

fik afledte effekter i byggeriet.

I 1966 indledtes jagten på olie i den norske del 

af Nordsøen, og fra 1970 kunne Norge disponere 

over store olie- og gasreserver. Nye love blev ind-

ført, der gav staten kontrol med olieindtægterne. 

Via statsejede selskaber eller selskaber med en stor 

statslig ejerandel blev der etableret en olieindustri. 

Med olieeksporten fik den norske økonomi en sand 

kapitalindsprøjtning. Indkomstniveauet passere-

de i slutningen af 1980’erne både det danske og 

svenske. I 2013 lå Norge i toppen blandt de rigeste 

lande i verden målt som BNP pr. capita.

Offshore-aktiviteter tegnede sig i 2017 for omkring 

halvdelen af eksporten, og de største olieselskaber 

har etableret sig som multinationale foretagender, 

der udnytter olieforekomster rundt om i verden. 

Olieindtægterne har skabt enorme formuer til det 

norske samfund. Disse formuer er ikke frembragt 

ved egentlig produktion, men af naturkapital, der 

hentes op af undergrunden og derpå forvandles til 

finansiel kapital. Da en enkelt generation ikke med 

nogen rimelighed kan gøre krav på denne kapital, 

bliver størstedelen af midlerne kanaliseret over i 

den statslige oliefond. I oktober 2020 nåede denne 

10.000 mia. norske kroner. Af denne formue kan 

maksimalt tre procent årligt anvendes af de nor-

ske politikere. 

Logikken er, at man kun kan bruge renteafka-

stet, hvis kommende generationer skal have gavn 

af formuen. Renteafkastet er så sat til de nævnte 

tre procent. Pengene investeres i infrastruktur og 

offentlige bygninger som hospitaler og skoler og i 

en grøn omstilling med investeringer i vand- og 

vindkraft. Beregninger forudser, at Norge kun kan 

forvente at opretholde høje indtægter fra olie og 

gas i op til 15 år endnu, men via de igangværen-

de investeringer og den store formuedannelse vil 

landet være godt klædt på til at klare omstillingen. 

Også i Norge har serviceerhvervene en domine-

rende rolle i dag, både hvad angår andel af beskæf-

tigelsen og værditilvæksten. Den norske økonomi 

har således gennemgået store strukturændringer 

siden 1970’erne og domineres i dag af serviceer-

hvervene og oliesektoren. 

13.3. Erhvervsudviklingen i Sverige
I de første år af 1900-tallet udbyggedes vandkraf-

ten, og Sverige gennemgik som Norge en elektrifi-

cering, der inkluderede malmudvindingen og for-

arbejdningen af træ, idet disse produkter var helt 

afgørende for eksporten. 

I modsætning til Norge var svensk industri efter 

en strukturrationalisering i sidste del af 1800-tallet 

præget af en internationalt orienteret storindustri, 

der fandt gode finansieringsmuligheder i landsdæk-
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kende banker, der ofte indtrådte som medejere af 

de store virksomheder.2 Vægten blev tidligt lagt på 

rationelle stordriftsmetoder og inddragelse af de 

nyeste videnskabelige landvindinger.

Staten, fagbevægelsen og industrien samarbej-

dede under krisen i 1930’erne om at optimere pro-

duktionen efter helt moderne amerikanske ledel-

sesmetoder og -teknikker. Fremstillingen af varige 

forbrugsgoder som biler, støvsugere, cykler og te-

lefoner fik en betydelig andel i mellemkrigstidens 

industrielle udvikling, der samtidig ekspanderede 

med produktion til udbygning af infrastrukturen, 

herunder infrastruktur, der skulle fremme bilismen. 

Hjemmemarkedsindustrien nød godt af en under-

vurderet svensk krone. Den fortsatte industrialisering 

havde dertil basis i produktion af maskiner, stålin-

dustrien og en betydende værftsindustri, der bl.a. 

fremstillede skibe til de fremgangsrige norske redere. 

Udenrigshandelen var i 1930’erne fortsat stærkt 

afhængig af naturressourcerne skov og malm. Med 

en accelererende oprustning i de store europæiske 

lande var der også, fremmet af en svensk devalu-

ering i 1931, stærk efterspørgsel efter især jernmal-

men, der sammen med produkter fra skovbruget 

stod for ca. to tredjedele af eksporten. Landets 

vigtigste eksportartikler var dermed placeret i for-

hold til et ekspanderende marked i modsætning 

til dansk landbrug, der mødte store problemer på 

eksportmarkederne. Strukturelt var svensk industri 

fortsat præget af storindustri med finansielt stærke 

ejergrupper.

Sverige kom gennem Anden Verdenskrig som en 

neutral nation, der nød godt af afsætningsmulighe-

derne under krigen med en stor efterspørgsel efter 

jernmalm fra tysk rustningsindustri. Under krigen 

ekspanderede Sveriges egen rustningsindustri, og 

landet havde i 1945 som det eneste skandinavi-

ske land etableret noget, der nærmede sig et mi-

litærindustrielt kompleks.3 Som et udtryk for det 

høje aktivitetsniveau fordobledes produktionen af 

elektricitet gennem krigsårene, hvilket aktualiserede 

planerne om udnyttelse af atomenergi.4 

Efter krigen stod den centraliserede og højpro-

duktive svenske industri klar til at møde en yder-

ligere stærk efterspørgsel på det hjemlige og de 

europæiske markeder fra begyndelsen af 1950’er-

ne til 1973. En stor devaluering i 1949 medvirkede 

til at skabe et grundlag for den videre industrielle 

ekspansion i 1950’erne og 60’erne. Da den lange 

højkonjunktur satte ind i den vestlige verden, tråd-

te svensk industri ind i en periode med høj vækst, 

der varede ubrudt frem til oliekrisen. 

Landet havde fortsat mange internationalt ori-

enterede industrier, hvor bilindustrien blev den 

vigtigste. Men andre brancher havde også en be-

tydelig eksport, eksempelvis af køleskabe, fryse-

re, radioer og fjernsyn, der kunne afsættes på det 

hastigt voksende internationale marked for varige 

forbrugsgoder. På sit højdepunkt i 1960’erne stod 

de svenske værfter for omkring 10 procent af den 

globale produktion af skibstonnage fortsat med 

norske redere som de vigtigste aftagere.5 

Den kraftige økonomiske fremgang var tæt for-

bundet med ekspansionen af eksportindustrien. 

Denne arbejdede i et stærkt konkurrencepræget 

internationalt miljø, der krævede fortsatte tek-

nologi- og organisationsforandringer, hvor ar-

bejdsprocesser standardiseredes og forenkledes. 

Det medførte en fremgang i jobmuligheder for de 

ufaglærte, der erstattede faglærte arbejdere i man-

ge jobs i industrien. 

Svensk industri var i 1960’erne fortsat stærkt 

centraliseret og præget af store, efter skandinavi-

ske forhold meget store, virksomheder. Ved midten 

af 1960’erne stod de 100 største industriselskaber 

med en meget centraliseret ejerkreds for omkring 

halvdelen af industriens værditilvækst.6 Tidsån-

den var præget af den samarbejdspolitik, svensk 

LO havde indledt i mellemkrigstiden. 1950’erne og 

den første halvdel af 1960’erne havde usædvanligt 

få arbejdskonflikter, og løndannelsen var præget af 

hensynet til, hvad der var økonomisk muligt, dvs. 

den fulgte produktivitetsudviklingen.7

Med udbruddet af lavkonjunkturen i 1973-74 

blev industrien hårdt ramt. Staten søgte først at få 

erhvervslivet gennem krisen gennem understøttelse 

af trængte industribrancher, og der blev i det første 

kriseår produceret til lager. Men i 1975 slog krisen 
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I 1966 indledtes jagten på olie i 
den norske del af Nordsøen, og 
fra 1970 kunne Norge disponere 
over store olie- og gasreserver.
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I 1966 indledtes jagten på olie i 
den norske del af Nordsøen, og 
fra 1970 kunne Norge disponere 
over store olie- og gasreserver.
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Figur 13.1. Udviklingen i erhvervenes andel af den samlede beskæftigelse i den 

private sektor, 1950-2018

Note: Data forefindes kun i tiårige intervaller mellem 1950 og 1980. Ingen data for Danmark i 1980. 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra Verdensbanken og Statistiske årbøger.
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fuldt igennem. Ved midten af 1980’erne havde 

værftsindustrien stort set indstillet sin virksom-

hed, mange stålværker havde drejet nøglen om, 

og træmasse- og papirfremstilling og minedriften 

blev omorganiseret og nedskaleret. Værftsindustrien 

mødte eksempelvis hård konkurrence fra japanske 

værfter med en kvalificeret arbejdsstyrke, lavere 

lønninger og helt moderne teknologi.

De klassiske 
industrielle styrke
positioner klarede sig 
dermed ikke gennem 
1970’erne, og i årene 
199193 fulgte endnu en 
dyb krise.

De klassiske industrielle styrkepositioner klare-

de sig dermed ikke gennem 1970’erne, og i årene 

1991-93 fulgte endnu en dyb krise, der bl.a. var 

forårsaget af, at man forsøgte at holde en uændret 

valutakurs trods stigende troværdighedsproblemer 

med denne politik. Det krævede en kraftig forhøjelse 

af renteniveauet, der førte til mange konkurser og 

en stærkt stigende arbejdsløshed. Der var en ud-

bredt stemning af, at den svenske model var i krise, 

og der fulgte en kraftig opstramning af de sociale 

ydelser. Slutningen af 1990’erne blev imidlertid 

præget af en ny højkonjunktur med inddragelse 

af mulighederne i IT-teknologien og bioteknikken, 

der indvarslede et kvalitativt teknologisk nybrud.

På den anden side af årtusindskiftet fortsatte 

afviklingen af den gamle svenske industrielle basis, 

da tidligere nøgleindustrier som Volvos produktion 

af personbiler og SAAB Automobile kom på uden-

landske hænder. De store industrier, der tidligere 

havde givet Sverige en førerposition som industri-

nation, var svækkede eller lukkede. 

Omkring årtusindskiftet steg produktiviteten 

over gennemsnittet i de nationer, Sverige konkur-

rerer med, og lønstigningen for industriarbejdere 

var lavere. Konkurrenceevnen blev væsentlig bedre, 

og Sverige kom styrket ud af forløbet især indenfor 

virksomheder i biokemi, og her igen indenfor elek-

tronik- og medicinalindustrien, ligesom virksom-

heder indenfor handel – fx Ikea og H&M – fulgte 

med i opsvinget. Et andet karaktertræk var en stærk 

internationalisering efter 1970 med en betydelig 

kapitaleksport og -import og med fusioner mel-

lem store svenske og udenlandske virksomheder. 

Tendensen går og vil gå mod, at disse virksomhe-

ders hovedkontorer lokaliseres i de helt store byer 

i Europa og USA.

Som i andre vestlige lande kom serviceerhvervene 

til at dominere. Den offentlige serviceproduktion 

steg fra 10 procent af værditilvæksten i 1950’erne til 

omkring 20 procent i 1980 for derefter at holde sig 

på dette niveau. De private serviceerhverv voksede 

derimod stærkt fra 1980 og udgjorde i 2015 omkring 

50 procent af BNP. Nogle klassiske industriforeta-

gender som fx Ericsson AB ændrede i den grad pro-

duktsortiment, at de i statistikken blev omgrupperet 

fra industri til servicevirksomhed. 

Sverige blev ikke så hårdt ramt af finanskrisen 

som Danmark og kom hurtigere ud af krisen med en 

stigning i BNP, der klart overgik den danske. Med-

virkende til dette var bl.a. en stærk efterspørgsel 

efter svenske varer på eksportmarkederne og en 

svensk kronetilpasning, der gjorde svenske varer 

billigere på verdensmarkedet.

13.4. Hovederhvervenes andel    
af beskæftigelsen

Produktivitetsstigninger i landbrug og industri mu-

liggjorde en væsentlig ændret fordeling af arbejds-

styrken på hovederhverv i den private sektor. Ud-

viklingen fra 1950 til i dag inden for de private er-

hverv fremgår af figur 13.1. Allerede i begyndelsen af 

1980’erne var beskæftigelsen i landbrug, skovbrug, 

jagt og fiskeri ubetydelig. Baggrunden var de kraf-

tige produktivitetsstigninger ved disse aktiviteter. 

Industriens andel af beskæftigelsen lå omkring 

25-30 procent, idet bevægelsen mod servicesam-
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fundet var langt fremskredent i begyndelsen af 

1980’erne. Efterfølgende er industriens andel redu-

ceret svagt frem mod i dag. Skandinavien er blevet 

et servicesamfund.

13.5. Sammenfatning
Sammensætningen på primære erhverv, industri og 

service er meget ensartet i de tre lande. En udvik-

ling i retning af, at serviceerhverv fylder mere og 

mere, har også bidraget til, at erhvervsstrukturen 

i de tre lande med tiden er blevet mere ensartet. 

Vejen derhen har dog været ret forskellig. I Dan-

mark har traditionel landbrugsproduktion spillet 

en helt afgørende rolle, også under industrialise-

ringen. I Norge og Sverige har skovbrug, fiskeri og 

udvinding af råstoffer til gengæld spillet en langt 

større rolle. Tilgængeligheden af råstoffer, herun-

der jernmalm, har således været en medvirken-

de årsag til, at industrivirksomheder i Sverige har 

været langt større end i Danmark. Norge har dog 

ligesom Danmark været præget af småindustrier, 

men fra starten af 1970’erne har tilgængeligheden 

af olie og gas spillet en afgørende rolle.

Noter
1 Stenersen og Libæk (2003).
2 Tre banker var dominerende: Enskilda Banken, Skandina-

viska Banken og Handelsbanken.
3 Bilfabrikken SAAB udsprang fx af et selskab, der var kommet 

ind på markedet via fabrikation til militæret.
4 Sejersted (2005).
5 Sejersted (2005).
6 Lundh (2002) på baggrund af den statslige koncentrations-

udredningsbetænkning af 1968.
7 Lundh (2002).

VIRKSOMHEDS
STRUKTUREN
Af boksens to tabeller fremgår 

virksomhedsstrukturen indenfor industri 

og servicevirksomhed i de tre lande. Der er 

efter internationale standarder kun få store 

virksomheder, hvilket også gælder i Sverige efter 

afviklingen af de klassiske industrier.

Bemærk også det relativt store antal 

enkeltmandsvirksomheder.

Industrivirksomheder efter størrelse, 2017 

Antal industrivirksomheder, 1.000

Danmark Norge Sverige

Ingen ansatte        145        370 885 

1-9 ansatte        146        136 281 

10-19 ansatte 11  29 24 

20-49 ansatte 7 20 14 

50-99 ansatte 2 6 4

100-249 ansatte 1   3 2*

250+ ansatte 1 1 2**

Note: *100-199 ansatte, **200+ ansatte 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra Danmarks Statistik,   

Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Servicevirksomheder efter størrelse, 2017

Antal servicevirksomheder, 1.000

Danmark Norge Sverige

Ingen ansatte 109  252  548

1-9 ansatte 109  105  214 

10-19 ansatte 8     24     17 

20-49 ansatte 5     17     10 

50-99 ansatte 2       5       3 

100+ ansatte 1       3       3 

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra Danmarks Statistik,    

Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.
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En høj beskæftigelse er helt afgørende for, at de tre skandinaviske 
lande kan finansiere en ambitiøs velfærdsstat, som er stærkt 
omfordelende, og hvor der er billige børnepasningsmuligheder, 
gratis sundhedsydelser, skolegang og uddannelser. Alternativet til 
en høj beskæftigelse kunne være et endnu højere skattetryk, der 
potentielt ville være en trussel mod det høje velstandsniveau. I 
dette kapitel ses der på, i hvilken udstrækning det er lykkedes for 
de skandinaviske lande at opnå og fastholde en høj beskæftigelse, 
og om der er tegn på, at det fremadrettet kan blive vanskeligere 
for de tre lande at opretholde et tilstrækkeligt højt niveau for 
beskæftigelsen til, at velfærdsstaten fortsat er finansieret. 

14. Beskæftigelsen 

arbejdsmarkedet
og
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Udviklingen i erhvervsfrekvensen fra 1960 til i dag 

opgjort for 15-64-årige mænd og kvinder fremgår 

af figur 14.1. I 1960 var stort set alle skandinaviske 

mænd i den arbejdsduelige alder på arbejdsmar-

kedet. Kun de fysisk og psykisk handicappede var 

udenfor arbejdsstyrken. 1 Kvinderne havde derimod 

en langt lavere erhvervsfrekvens. Vi har tidlige-

re været inde på, at Norge var et mere traditionelt 

samfund omkring 1960 end de to andre lande. Det 

afspejles i, at den kvindelige erhvervsdeltagelse lå 

nede omkring 35 procent. Danmark repræsenterede 

en mellemposition med knap 45 procent erhvervs-

aktive kvinder, mens den kvindelige erhvervsfre-

kvens lå højest i Sverige med omkring 55 procent.

14.1. Mænds erhvervsfrekvens faldt, 
kvinders steg

Mellem 1960 og 1970 blev det sociale sikkerheds-

net udbygget og trådte til ved flere sociale begi-

venheder. Samtidig blev niveauerne for ydelser-

ne hævet betragteligt. Dertil kom, at erhvervslivet 

nød godt af den teknologiske udvikling i 1960’er-

ne, der i de næste årtier overflødiggjorde mange 

tusinde ufaglærte jobs. Hertil føjedes globaliserin-

gen, der via billige varer fra udlandet udkonkur-

rerede jobs eller gav incitamentet til at flytte pro-

duktionen til udlandet.

Efter 1960 begyndte andelen af mænd i den ar-

bejdsdygtige alder, som ikke forsørgede sig selv, at 

stige. Udviklingen frem gennem perioden er dog 

ikke helt ens i de tre lande. I Danmark ligger er-

hvervsfrekvensen for mænd i 2018 12-14 procent-

point under niveauet i 1960, og også i Norge ligger 

niveauet mærkbart lavere. Efter et lavpunkt for 

mænds erhvervsdeltagelse i Sverige i anden halv-

del af 1990’erne har erhvervsfrekvensen imidlertid 

været stigende og ligger i 2018 kun omkring 4 pro-

centpoint lavere end i 1960.

For de skandinaviske kvinder gælder en anden 

historie, hvor kvinderne siden 1960 er markant 

mere til stede på arbejdsmarkedet. I Sverige bestod 

eksempelvis næsten hele tilvæksten i arbejdsstyr-

ken mellem 1960’erne og begyndelsen af 1990’er-

ne i en tilvækst på det kvindelige arbejdsmarked.2 

Denne bevægelse ud på arbejdsmarkedet fremstår 

som en af de mest grundlæggende forandringer i 

skandinavernes dagligdag gennem de seneste 60 

år og er hjulpet på vej af en langt højere kvindelig 

deltagelse i uddannelsesaktiviteter og en vækst i 

den offentlige sektor, der i høj grad er baseret på 

typiske kvindefag. Udbygningen af daginstitutio-

nerne var også medvirkende til kvinders stigende 

deltagelse på arbejdsmarkedet.

14.2. Udviklingen i arbejdsstyrken
Udviklingen i arbejdsstyrken fra 1960 til i dag frem-

går af figur 14.2. Sverige har oplevet en betydelig 

vækst i arbejdsstyrken siden årtusindskiftet. Den 

norske arbejdsstyrke er vokset jævnt siden 1960, 

mens den danske kun er vokset marginalt siden 

slutningen af 1980’erne.

14.3. Beskæftigelsesfrekvensen
Nu er ikke alle erhvervsaktive nødvendigvis i arbej-

de. Nogle kan gå ledige enten på arbejdsløsheds-

dagpenge eller på kontanthjælp. Hvor stor en andel 

af befolkningen der rent faktisk arbejder, fremgår 

af den såkaldte beskæftigelsesfrekvens. Beskæfti-

gelsesfrekvensen angiver antallet af beskæftigede 

i den arbejdsdygtige alder i forhold til antallet af 

personer i befolkningen i samme aldersgruppe. Ud-

viklingen i beskæftigelsesfrekvensen for de to køn 

fra 1960 til 2018 fremgår af figur 14.3.

Overordnet følger variationen i beskæftigelses-

frekvensen variationen i erhvervsfrekvensen, men 

på et lidt lavere niveau som følge af ledigheden 

og med større konjunkturbetingede udsving. Man 

kan dog bemærke, hvordan afviklingen af mange 

klassiske industrivirksomheder i Sverige førte til, 

at mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens om-

kring midten af 1990’erne var stort set identisk, idet 

mændenes beskæftigelsesfrekvens faldt med mere 

end 10 procentpoint fra slutningen af 1980’erne til 

midten af 1990’erne. I alle tre lande ligger mænds 

beskæftigelsesfrekvens væsentligt lavere i 2018 

end i 1960. Det skal også bemærkes, at en del af 

de beskæftigede ikke arbejder på fuld tid. Især for 

kvinderne ligger deltidsbeskæftigelsen relativt højt. 
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Figur 14.1. Erhvervsfrekvenser for mænd og kvinder, 15-64 år, 1960-2018

Note: Erhvervsfrekvens er beregnet som andelen af individer i arbejdsstyrken relativt til den arbejdsdygtige befolkning 

(15-64-årige) for hhv. mænd og kvinder. I enkelte år er der foretaget en lineær interpolering grundet manglende data. 

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD (2019).
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Mænds og især kvinders beskæftigelsesfrekvens i 

de tre lande er høj set i forhold til andre OECD-lan-

de.3 I 2016 havde danske kvinder eksempelvis den 

5. højeste, norske den 4. og svenske den 3. højeste 

beskæftigelsesfrekvens i OECD.4 Mændene er også 

godt med uden dog at være helt så langt fremme 

i feltet som kvinderne.

Ved beregningen af arbejdsmarkedsdeltagelsen 

i form af den samlede arbejdsindsats indgår også 

en anden faktor, nemlig den årligt præsterede ar-

bejdstid hos de beskæftigede.5 Studier af omfanget 

af den årlige arbejdsindsats pr. beskæftiget viser, at 

den er systematisk lavere i højindkomstlande end i 

mellem- og lavindkomstlande. Dette gælder både 

mænd og kvinder på tværs af uddannelsesgrupper. 

Gevinsten ved en høj produktivitet fordeles med 

andre ord mellem mere fritid og højere indkomst. 

Den gennemsnitlige årlige arbejdstid i OECD-lan-

dene i 2006 fremgår af figur 14.4. 

Det fremgår, at Danmark og Norge ligger i bun-

den, hvad angår årligt præsterede arbejdstimer, 

mens Sverige ligger noget højere placeret, men al-

ligevel i den laveste halvdel. Sammenlagt placerer 

kombinationen af høj beskæftigelsesfrekvens og 

årligt præsterede arbejdstimer de tre skandinaviske 

lande under det gennemsnitlige OECD-niveau for 

årligt præsterede arbejdstimer. Når de skandina-

viske landes høje BNP pr. borger skal forklares, skal 

vi derfor vende blikket mod en højere produktivitet 

snarere end mod en høj arbejdsmarkedsdeltagelse 

målt som de årligt præsterede arbejdstimer.

14.4. Arbejdsløsheden

Arbejdsløsheden har efter en periode med fuld be-

skæftigelse fra 1960 til 1973 bevæget sig op og ned 

i takt med konjunkturerne og strukturelle ændrin-

ger af økonomien, men overordnet set på et lavere 

niveau end i andre OECD-lande. Udviklingen i le-

digheden fra 1970 og frem til i dag ses i figur 14.5. 

Olieeksporterende Norge har vedvarende haft en 

ledighed under 6 procent. I nogle år var ledigheden 

så lav, at man kan tale om reel fuld beskæftigelse, 

hvilket også forklarer behovet for indvandring af 

arbejdskraft til Norge. Efter finanskrisen steg ledig-

heden en anelse, men var igen på vej ned indtil 

foråret 2020.

Figur 14.2. Udviklingen i arbejdsstyrken 1960-2018, mio.

Note: Enkelte år er der foretaget en lineær interpolering grundet manglende data.

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra OECD (2019), Labour force (indicator). 
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Note: Beskæftigelsesfrekvensen er beregnet som andelen af beskæftigede 15-64-årige relativt til den arbejdsdygtige befolkning 

(15-64-årige) for hhv. mænd og kvinder. Enkelte år er der foretaget en lineær interpolering grundet manglende data.

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD (2019). 

Figur 14.3. Beskæftigelsesfrekvenser for mænd og kvinder, 1960-2018

112900_velfaerdsstat_r1.indd   203112900_velfaerdsstat_r1.indd   203 24/07/2020   10.0224/07/2020   10.02



204

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I SKANDINAVIEN

Danmark har i en skandinavisk sammenhæng 

over lange stræk haft rekordhøje ledighedsprocen-

ter, der dog faldt i en sådan grad, at tiden frem til 

finanskrisen var præget af fuld beskæftigelse. Fi-

nanskrisen ramte Danmark relativt hårdt, men ef-

ter 2013 faldt ledigheden igen indtil de dramatiske 

begivenheder i foråret 2020. 

Sverige har siden midten af 1990’erne haft en 

ledighed over eller på niveau med ledigheden i 

Danmark. Frem til finanskrisen var svensk økonomi 

knap så overophedet som den danske, og ledighe-

den lå en anelse over den danske. 

Den fulde beskæftigelse har været et centralt mål 

for de skandinaviske velfærdsstater. I både Danmark 

og Sverige blev de første erfaringer med høj ledighed 

fulgt op fra statens side af forsøg på at øge akti-

viteten og begrænse ledigheden gennem en aktiv 

finanspolitik. Men problemerne trak ud, og de var 

mere sammensatte end antaget i den bagvedlig-

gende teori, der byggede på den engelske natio-

naløkonom J.M. Keynes’ værker. Den økonomiske 

aktivisme gav derfor ikke de ønskede resultater og 

bidrog i stedet til betragtelige budgetunderskud på 

de offentlige finanser.

I figur 14.6 er ledigheden opgjort for kvinder og 

mænd hver for sig fra 1970 og frem til 2018. Figuren 

føjer den indsigt til beskrivelsen ovenfor, at de to 

køns ledighed ikke er væsentlig forskellig. 

I Danmark kan arbejdsløse, der står i en arbejds-

løshedskasse og har optjent ret til dagpenge, bevare 

dagpengeretten i op til to år ved ledighed, hvilket 

er en forholdsvis lang periode i forhold til, hvad 

der gælder i andre lande. I Norge er varigheden 

bestemt af den tidligere arbejdsindkomst. Ved en 

indtægt i året før, man får udbetalt dagpenge, på 

200.000 NOK eller derover, er varigheden maksimalt 

104 uger. Hvis indtægten var mindre end 200.000 

NOK, er varigheden maksimalt 52 uger. I Sverige er 

varigheden 90 uger, hvis man har børn, og 60 uger 

hvis man ikke har børn. 

I Danmark kom den første lov om anerkendte 

arbejdsløshedskasser, der modtog statstilskud til 

medlemmernes understøttelse, i 1907, i Norge kom 

den første lov i 1906 og i Sverige forholdsvist sent, 

nemlig i 1934. Inden da var imidlertid på initiativ af 

fagbevægelsen oprettet en række arbejdsløshedskas-

Figur 14.4. Gennemsnitlig årlig arbejdstid – OECD-lande, 2016

Danmark og Norge ligger i bunden, hvad 
angår årligt præsterede arbejdstimer.

Kilde: Skaksen (2019).
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Figur 14.5. Ledighed blandt 15-64-årige, 1970-2018

Kilde: OECD og de nationale statistikproducenter.

Figur 14.6. Ledigheden blandt 15-64-årige mænd og kvinder, 1990-2017

Ledighed kvinder

Ledighed mænd

Kilde: OECD og de nationale statistikproducenter.
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ser, der fuldt ud blev finansieret af medlemmerne. 

Da det statslige tilskud i Sverige var forbundet med 

en række restriktive krav, undlod mange fagforbund 

at tage imod statsstøtte til deres arbejdsløsheds-

kasser i de første år efter 1934 for først at acceptere 

statsstøtten under Anden Verdenskrig eller senere, 

da det statslige tilskud blev større.

I Danmark og Sverige gælder det såkaldte 

Ghent-system, hvor fagforeningerne står for drif-

ten af a-kasserne, hvilket har bidraget til en højere 

faglig organisationsgrad i de to lande, mens Norge 

afskaffede dette system mod slutningen af 1930’erne.

Som noget ret enestående indførte Danmark i 

1979 efterløn for arbejdsløshedsforsikrede 60-åri-

ge. Det skete med den begrundelse, at ordningen 

kunne få flere unge i arbejde, når de ældre forlod 

arbejdsmarkedet lidt før, end de ellers havde plan-

lagt. En anden begrundelse var, at mange ufaglærte 

reelt var nedslidte. Det ville være et væsentligt vel-

færdsgode, hvis disse mennesker kunne få efterløn. 

I løbet af 1990’erne blev det mere og mere klart, 

at efterlønsordningen var en dyr ordning for dansk 

økonomi, og den begrænsede arbejdsudbuddet i 

en periode, hvor der fremadrettet var brug for et 

voksende arbejdsudbud. Derfor er efterlønsordnin-

gen ad flere omgange siden 1998 blevet reformeret 

og gjort mindre attraktiv. En reform i 2011 udfase-

de reelt muligheden for efterløn for de fleste løn-

modtagere. Disse reformer har bidraget væsentligt 

til en forøgelse af gennemsnitsalderen for, hvornår 

danskerne trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.6

14.5. Nationer af lønmodtagere
Arbejdsmarkedsstatistikken viser med al tydelig-

hed, at der som i andre vestlige lande er tale om 

nationer, hvor lønmodtagerne antalsmæssigt er 

helt dominerende på arbejdsmarkedet. Gennem 

de seneste 60 år har arbejdsmarkedet ændret sig 

væsentligt, og det har reduceret andelen af selv-

stændige. Mange små landbrugere, forretningsdri-

vende og håndværksmestre har trukket sig ud af 

arbejdsmarkedet eller har fået lønarbejde, se figur 

14.7. I alle tre lande udgør de selvstændige min-

dre end 10 procent af de beskæftigede i 2018, hvor 

de i 1970 udgjorde omkring 20 procent i Danmark 

og Norge, mens andelen ikke var meget forskellig 

fra i dag i Sverige. Denne udvikling har bidraget 

til en højere produktivitet i erhvervslivet i forhold 

til mange af de klassiske små enheder i fx detail-

handlen og landbruget.

14.6. Indretningen af arbejdsmarkedet
Det skandinaviske arbejdsmarked var især tidligere 

kendetegnet ved centraliserede overenskomstfor-

handlinger mellem landenes store fagforbund og 

de store arbejdsgiverorganisationer.7 

Sverige er det klassiske eksempel. I 1938 ind-

gik svensk LO og Svenska Arbetsgivareföreningen 

det såkaldte Saltsjöbadsavtalet, der centraliserede 

forhandlingerne og lagde nogle faste rammer for 

overenskomstforhandlinger og -afstemninger. Af-

talen blev tidligt koblet sammen med den solida-

riske lønpolitik, der fokuserede på ens lønninger 

indenfor den samme branche, små lønforskelle 

mellem faggrupper, lige løn for kvinder og mænd 

og i landets regioner. De centraliserede overens-

komstforhandlinger vandt dog først for alvor frem 

i løbet af anden halvdel af 1950’erne. Herefter var 

formen intakt frem til 1982. 

Ved forhandlingerne blev lønstigningerne gen-

nemgående bestemt af udviklingen i inflationen 

og udviklingen i produktiviteten for at fastholde 

konkurrenceevnen. De mest konkurrenceudsat-

te erhverv forhandler først netop for at fastholde 

fokus på konkurrenceevnen i forhold til udlandet. 

Staten søgte endvidere at stabilisere modellen via 

omfattende efteruddannelsesprogrammer, støtte til 

geografisk mobilitet og en økonomisk politik, der 

skulle begrænse lønstigningerne.

Fagforeningerne har stor opbakning blandt 

lønmodtagerne, hvilket fremgår af figur 14.8. Ved 

udgangen af perioden var knap 70 procent af de 

beskæftigede organiseret i en fagforening i Dan-

mark og Sverige, mens niveauet lå noget lavere i 

Norge, hvor kun hver anden af de beskæftigede 

var i fagforening.

I Sverige førte den solidariske lønpolitik til, at 

lønningerne blev stadig mere udlignet – i årene 
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Den fulde beskæftigelse har været 
et centralt mål for de skandinaviske 
velfærdsstater.

Figur 14.7. De beskæftigedes fordeling på selvstændige og lønmodtagere, 1970 og 2018

Kilde: OECD (2019), “Trade Unions: Trade union density”, OECD Employment and Labour Market Statistics (database).

Figur 14.8. Andel af de beskæftigede, der er medlem af en fagforening, 1960-2016

Kilde: Egen konstruktion på basis af OECD (2019), Self-employment rate (indicator).
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fra 1978 til 1983 mere end i noget andet OECD-land 

– hvilket er bemærkelsesværdigt i en højt udviklet 

økonomi med en udtalt arbejdsdeling og specialise-

ring.8 Denne udligning gjaldt mellem faggrupperne, 

mellem kønnene og aldersmæssigt. Tendenser på 

arbejdsmarkedet mod en forstærket efterspørgsel 

efter højtuddannede, hvor et mere fleksibelt af-

lønningssystem blev efterspurgt af virksomhederne, 

virkede dog i retning af at nedbryde tilslutningen 

til de centraliserede forhandlinger. En faldende an-

del af LO-arbejdere i arbejdsstyrken trak i samme 

retning. Fra og med 1983 er modellen forladt af ar-

bejdsgiversiden, selvom den blev forsøgt genindført 

af senere svenske socialdemokratiske regeringer. 

I Sverige førte den 
solidariske lønpolitik 
til, at lønningerne blev 
stadig mere udlignet – i 
årene fra 1978 til 1983 
mere end i noget andet 
OECD-land.

Et centralt mål for den solidariske lønpolitik og 

den stærke skandinaviske kvindebevægelse er kra-

vet om lige løn mellem de to køn for lige arbejde. 

Dette er da også et krav, der er nedfældet i de tre 

landes lovgivning, men endnu ikke fuldt realiseret. 

14.7. Flexicurity
Det fremhæves ofte, at en vigtig forklaring på det 

ret velfungerende danske arbejdsmarked er den så-

kaldte ”Flexicurity model”. Ordet er en sammen-

trækning af de to engelske ord flexibility og securi-

ty og udtrykker således, at modellen er en blan-

ding af fleksibilitet for arbejdsgiverne og sikkerhed 

for lønmodtagerne. 

Reelt har modellen tre ben.9 For det første en 

høj grad af fleksibilitet i arbejdsgivernes ret til at 

afskedige og ansætte medarbejdere. For det an-

det et økonomisk sikkerhedsnet for lønmodtage-

re i tilfælde af arbejdsløshed og for det tredje en 

aktiv arbejdsmarkedspolitik, der sikrer, at ledige 

lønmodtagere hjælpes og motiveres til at opnå 

beskæftigelse.

De tre elementer i modellen har været en in-

tegreret del af dansk arbejdsmarkedspolitik siden 

1960’erne, men det konkrete indhold har ændret 

sig. Det mest konstante har været fleksibilitets-

delen, hvor de liberale regler for afskedigelse af 

medarbejdere har været gældende i årtier, men da 

en voksende andel af lønmodtagerne er ansat på 

funktionærlignende vilkår, har der dog reelt været 

tale om en tendens til længere opsigelsesvarsler på 

arbejdsmarkedet som helhed.

Det økonomiske sikkerhedsnet er garanteret ved, 

at folk, der bliver ledige, får dagpenge på et re-

lativt højt niveau. Kompensationsgraden er højest 

for de lavest lønnede, da en fast maksimal ydelse 

giver en noget lavere kompensationsgrad for de 

højtlønnede. Dagpengesystemet har ændret sig i 

forhold til, hvor lang tid der kan opnås dagpenge. 

Ved en reform i 1994 afskaffedes muligheden for at 

genoptjene dagpenge ved aktivering, og den mak-

simale dagpengeperiode blev sat til syv år. Denne 

maksimale dagpengeperiode blev i 1999 forkortet 

til fire år og i 2010 til to år.

Det sidste ben i flexicurity modellen er den ak-

tive arbejdsmarkedspolitik, hvor aktivering spiller 

en helt central rolle. Formålet med aktiveringen 

har skiftet fokus igennem årene. Inden reformen 

i 1994 var et væsentlig formål med aktiveringen at 

sikre de lediges forsørgelse ved en genoptjening af 

dagpengeretten. Fra reformen i 1994 og fremefter 

blev aktiveringen i voksende grad set som middel 

til opkvalificering og som rådighedstest af den le-

dige i forhold til arbejdsmarkedet. Dvs. der er fra 

reformen i 1994 og fremefter blevet en voksende 

bevidsthed omkring rollefordelingen af de tre ben 

i flexicurity modellen. 

Fleksibiliteten skal sikre, at virksomhederne 

tør ansætte nye medarbejdere, da de forholdsvis 

omkostningsfrit kan neddrosle igen, hvis det bliver 

nødvendigt. Dagpengene skal sikre lønmodtagerne 
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en økonomisk tryghed, uden at det er intentionen, 

at lønmodtagere overgår til langvarig afhængighed 

af overførselsindkomster. Endelig skal den aktive 

arbejdsmarkedspolitik sikre, at ledige har kvali-

fikationerne til at få job, og den skal sikre, at de 

hjælpes og motiveres til aktivt at søge job.

Flexicurity modellen forbindes især med det 

danske arbejdsmarked, men det svenske og nor-

ske arbejdsmarked har mange fællestræk. Ligesom 

på det danske arbejdsmarked er der i både Sverige 

og Norge et forholdsvis generøst dagpengesystem, 

der sikrer en vis indkomstsikkerhed i tilfælde af 

ledighed. Ligesom i Danmark benyttes der også i 

høj grad aktivering som opkvalificering og rådig-

hedstest af ledige. 

Til gengæld er der ikke i Sverige den samme 

fleksibilitet for virksomhederne i forhold til at af-

skedige medarbejdere. I forhold til denne fleksi-

bilitet indtager Norge en mellemposition mellem 

Danmark og Sverige, omend Sverige i de senere år 

er gået i retning af mere fleksibilitet.

14.8. Sammenfatning
De tre lande har haft stor succes med at øge be-

skæftigelsen i forbindelse med opbygningen af vel-

færdsstaten, og det er især sket ved, at kvinder-

ne i voksende grad er kommet ud på arbejdsmar-

kedet. Til gengæld har beskæftigelsen været svagt 

faldende for mændenes vedkommende. Dette kan 

fremadrettet blive et bekymringspunkt i forhold til 

fortsat at sikre finansieringen af velfærdsstaten. For 

nuværende er beskæftigelsesfrekvenserne ret ens i 

de tre lande – lidt højere i Sverige end i Norge og 

Danmark og med en tendens til i lidt højere grad 

at være voksende i Sverige end i de to andre lande. 

Noter
1  Til datidens arbejdsmarkedsstatistik skal dog knyttes den 

kommentar, at det var almindelig praksis at antage en be-
skæftigelse i landbruget, hvis en person ikke var forbundet 
med andre oplysninger om arbejdsmarkedstilknytning.

2 Lindert (2004). Særbeskating og udbygning af daginstituti-
oner var medvirkende faktorer.

3 Andersen (2019a).
4 Andersen (2019a).
5 Den samlede arbejdsindsats pr. person i den arbejdsdueli-

ge alder er definitorisk lig produktet af andelen i beskæf-
tigelse (beskæftigelsesfrekvensen) og det gennemsnitlige 
antal arbejdstimer pr. beskæftiget. Man skelner mellem 
den ekstensive (beskæftigelsesfrekvensen) og den intensive 
(arbejdstiden) komponent (Andersen (2019a)).

6 Skaksen (2019).
7 Anerkendelsen af arbejdsgivernes ret til at lede og fordele 

arbejdet og arbejdstagernes ret til faglig organisering blev 
fastlagt omkring år 1900 gennem store konflikter på ar-
bejdsmarkedet.

8 Lindert (2004).
9 For en mere detaljeret beskrivelse, se fx Pedersen og Riishøj, 

2007. Nationalbankens Kvartalsoversigt, 4. kvartal, 2007.

Flexicurity modellen 
forbindes især med det 
danske arbejdsmarked, 
men det svenske og norske 
arbejdsmarked har mange 
fællestræk.
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Internationalt set er det et særkende ved 
de skandinaviske velfærdssamfund, at de 
både er meget velstående og meget lige i 
forhold til de fleste andre lande. Men hvor 
ens har udviklingen været i de tre lande 
– og hvor står de i dag, hvor der i mange 
lande er stor bekymring for en voksende 
ulighed? Det er emnet for dette kapitel, der 
ser på udvikling i niveau og fordeling af 
indkomsterne og forbrugsmulighederne i 
de tre lande.

15. Indkomster 
og 

forbrug
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15.1. Skandinavernes indkomster siden 1960           
Siden begyndelsen af 1960’erne har erhvervsudvik-

lingen givet mulighed for en kraftigt stigende pro-

duktion i Skandinavien. Denne stigning i mængden 

af producerede varer og tjenesteydelser har så for 

længst gjort det muligt at træde ind i massefor-

brugets æra. Da indkomsten er alt forbrugs moder 

– i det mindste i det lange løb1 – indleder vi gen-

nemgangen med indkomstdannelsen.

Det fremgår af figur 15.1, der har omregnet ind-

komsterne til faste 2011-priser, at der har været tale 

om en væsentlig indkomststigning over de knap 60 

år. For den gennemsnitlige dansker har stigningen 

målt brutto, dvs. uden fradrag for skatter, været på 

ca. fire gange, for nordmanden godt fem gange og 

for svenskeren ca. fire gange. Nordmændene be-

gyndte at skille sig ud omkring 1990, hvor afkastet 

af olieøkonomien slog kraftigt igennem. Selvom 

finanskrisen medførte en vis tilbagegang, ligger 

Norge som følge af olie- og gaseksporten fortsat 

klart over niveauet i Danmark og Sverige. 

Figuren giver samtidig oplysning om udviklin-

gen i EU-gennemsnittet, og det fremgår, at Norge 

i midten af 1990’erne stak af fra både de to øvrige 

skandinaviske lande og EU-gennemsnittet. Siden 

EU-udvidelsen i 2004 med en række østeuropæiske 

lande har Danmark og Sverige også ligget væsentligt 

over EU-gennemsnittet.

15.2. Fordelingen af indkomsterne
Efter Anden Verdenskrig var der i Vesteuropa bre-

de folkelige krav om mere lighed, idet indkomster-

ne endnu var meget skævt fordelte. Udviklingen 

mod mere lighed i Skandinavien tog for alvor til i 

1960’erne i takt med udbygningen af velfærdsstaten. 

I Sverige havde indkomstoverførsler omkring 

1960 kun en begrænset indkomstudlignende ef-

fekt. Det ændrede sig væsentligt frem til 1980, hvor 

øgede indkomstoverførsler forklarer en stor del af 

udligningen.2 En lignende udvikling – men på et 

lidt lavere niveau – ses for betydningen af skat-

terne. Skatterne var progressive i deres karakter, og 

de inddrog en voksende andel af det svenske BNP. 

Også dette bidrog til udligningen. Medvirkende til 

indkomstudligningen var desuden en sammenpres-

set lønstruktur bl.a. som følge af den solidariske 

lønpolitik og de høje beskæftigelsesfrekvenser.3 

Kvindernes stigende beskæftigelsesfrekvens redu-

cerede uligheden blandt kvinder. Kommer vi frem 

til 1970, hørte de tre lande ubetinget til blandt de 

lande i den rige verden, der havde den mest lige 

fordeling af indkomster.4

Siden 1980’erne er landene som mange andre 

lande i den vestlige verden blev mere ulige, og ka-

rakteristisk for den vægt, skandinaverne historisk 

har lagt på lighed, er den voksende ulighed et til-

bagevendende politisk emne, selvom stigningen i 

ulighed på ingen måde svarer til udviklingen i de 

angelsaksiske lande.5

Uligheden måles ofte via den såkaldte Gini-ko-

efficient. I dette mål betragter man den samlede 

indkomstmasse, som er summen af alle personers 

indkomst for den befolkning, man nu er interesse-

ret i. Koefficienten kan ligge mellem nul og en. Nul 

angiver det helt lige samfund, og et repræsenterer 

en situation, hvor kun en enkelt person tjener hele 

samfundets indkomster. 

Som regel beregnes Gini-koefficienten på bag-

grund af indkomsterne efter skat, hvilket også er 

tilfældet i figur 15.2, der viser udviklingen i Gini-ko-

efficienterne frem til 2017. Historiske og aktuelle data 

viser, at stort set alle højtudviklede samfund ligger 

med en Gini-koefficient mellem ca. 0,2 og 0,4.6 USA 

og Japan havde eksempelvis en Gini-koefficient 

på henholdsvis 0,39 og 0,34 i 2016. Det fortsat la-

ve skandinaviske tal for ulighed ligger på 0,28 for 

Danmark, 0,26 for Norge og 0,28 for Sverige i 2017. 

Figuren er udarbejdet ud fra forskellige kilder, og 

data er ikke helt sammenlignelige. Figurens illustra-

tion af udviklingen er dog sikker nok. Fra de første 

år Gini-koefficienten kan følges i de tre lande og 

indtil 1980’erne, sker der en tydelig bevægelse mod 

større lighed. Med udgangspunkt i Gini-koefficien-

ter omkring 0,40 lige efter krigen er skandinaverne 

nede på en Gini-koefficient omkring 0,20 til 0,22 

i 1980. Efter begyndelsen af 1980’erne ser vi der-

imod i alle tre lande en bevægelse mod en større 

ulighed til Gini-koefficienter lige under 0,30 i dag.
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Figur 15.2. Udviklingen i Gini-koefficienten, 1949-2017

Note: På grund af forskelle i datamuligheder starter serien i 1949 for Danmark, i 1957 for Norge og i 1948 for Sverige.

Kilde: World Income Inequality Database og OECD.

Kommer vi frem til 1970, hørte de tre 
lande ubetinget til blandt de lande i 
den rige verden, der havde den mest 
lige fordeling af indkomster.

Note: Indkomst målt som BNP pr. borger. EU-gennemsnittet er regnet som et vægtet gennemsnit med indbyggertal som vægte for de lande, 

der var med i EU på det givne tidspunkt i tidsserien. 

Kilde: Penn World Table 9.1. 
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Tusinde US$, 2011-PPP-priser

Note: Data er købekraftskorrigerede. EU-gennemsnittet er regnet som et vægtet gennemsnit med indbyggertal som 

vægte for de lande, der var med i EU på ethvert givet tidspunkt i tidsserien. 

Kilde: Penn World Table 9.1.

Figur 15.3. Privat forbrug pr. borger, 1960-2017
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Stigende ulighed i kapitalindkomster er en vigtig 

årsag til den stigende generelle ulighed. Kapital

indkomsterne, der har en lav beskatning i Skan

dinavien, tilfalder i høj grad de bedst lønnede og 

dem med formuer, fx i boligen, og disse kapital

indkomster er steget væsentligt. 

Stigende ulighed i 
kapitalindkomster er en 
vigtig årsag til den stig
ende generelle ulighed.

I Sverige er der fx ikke sket en væsentlig ændring 

i lønuligheden. Reduktionen af sociale ydelser har 

derimod haft betydning i Sverige.7 Samtidig er der 

kommet flere ikkevestlige indvandrere, hvor rela

tivt mange lever af overførselsindkomster – i Dan

mark ofte på et lavere niveau end, hvad der gælder 

for danskere. Dertil har befolkningens aldring ført 

til, at der er flere pensionister, som har en lavere 

indkomst end dem i arbejdsstyrken.8 Flere unge er 

også i gang med en uddannelse, og mens de læser, 

har de mere beskedne indkomster.

På trods af at uligheden er steget i de seneste 

år, er den som nævnt fortsat mindre end i de fle

ste sammenlignelige lande. Dertil kommer, at der 

i Skandinavien er en fri adgang til velfærdsservice, 

hvis værdi ikke medtages i de traditionelle opgø

relser af ulighed. Medregnes disse ydelser – gratis 

sundhedsvæsen, fri uddannelse, subsidieret bør

nepasning osv. – bliver uligheden yderligere en del 

lavere i de skandinaviske lande netop grundet det 

store omfang af velfærdsydelser.9

Den internationalt set lave ulighed bygger dels 

på velfærdsstatens udlignende aktiviteter, dels på 

den relativt lige indkomstfordeling på arbejdsmar

kedet. Denne lighed på arbejdsmarkedet er igen 

betinget af en jævn fordeling af uddannelsesniveau 

og kompetencer, hvilket igen hænger sammen med 

velfærdsstatens uddannelsespolitik med gratis ud

budte uddannelser og uddannelsesstøtte/lån.10

Den internationalt set 
lave ulighed bygger 
dels på velfærdsstatens 
udlignende aktiviteter, 
dels på den relativt lige 
indkomstfordeling på 
arbejdsmarkedet. 

15.3. Forbruget siden 1960
Figur 15.3 viser udviklingen i forbruget fra 1960 til 2017 

opgjort pr. borger. Tallene er igen givet i amerikan

ske dollar af hensyn til sammenligneligheden, og de 

er desuden opgjort i faste 2011priser for at rense for 

inflation. Desuden er tallene korrigeret for forskelle i 

en dollars købekraft i forskellige lande. Figuren viser 

derfor udviklingen i det reale forbrug for en gennem

snitsborger i de tre lande og i EU som gennemsnit. 

I de tre skandinaviske lande er forbrugsmu

lighederne steget kraftigt. Mest i Norge, der fra et 

niveau under det danske og svenske nu ligger klart 

over. Vælger vi som her at fokusere på det private 

forbrug, ligger Danmark og Sverige kun omkring 

gennemsnittet for EU. 

Sammensætningen af det private forbrug har 

ændret sig siden 1960. Tabel 15.1 viser fordelingen 

af det private forbrug på hovedposter i 1955/58 og 

2012. I de tidlige industrisamfund gik den største 

del af budgettet til indkøb af madvarer. Derefter 

kom husleje og tøj. Herudover var forbruget helt 

marginalt på andre typer af goder. 

Alle tre lande var i 1955/58 langt fra det tidlige 

industrisamfund. Alligevel fremgår det, at om

kring 3545 procent af forbruget blev omsat i mad 

samt fodtøj og beklædning. I 2012 er denne post 

svundet ind til 1618 procent, men ud af et meget 

større samlet forbrug. Mens det relative forbrug 

på de basale behov er mindsket, er boligen blevet 

opprioriteret i skandinavernes forbrug. I alle tre 

lande udgør denne post omkring 30 procent i dag 

mod ca. 1314 procent i anden halvdel af 1950’erne. 
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DANMARK

Pct. 1955 2012

Fødevarer 25,1 11,6

Restauranter o.l. 2,3 5,6

Alkohol og tobak 5,6 2,3

Forbrugsgoder N/A 2,4

Tøj og sko 10,4 4,7

Bolig 13,1 29,7

Varige forbrugsgoder til hjemmet og 

husholdningstjenester m.v. 6,9 9,1

Helbred og hospitalsydelser 3,6 4,4

Transport 5,5 14,3

Kultur og fritid 8,0 6,4

Andet 19,7 9,4

I alt 100,0 100,0

Kilde: Danmarks Statistik.

NORGE

Pct. 1958 2012

Fødevarer 39,9 11,8

Restauranter o.l. 2,6 3,6

Alkohol og tobak 4,0 2,7

Forbrugsgoder 2,7 N/A

Tøj og sko 13,1 5,4

Bolig 13,6 31,2

Varige forbrugsgoder til hjemmet 

og husholdningstjenester m.v. 8,3 5,6

Helbred og hospitalsydelser 3,4 2,6

Transport 6,7 18,7

Kultur og fritid 4,5 10,2

Andet 1,2 8,1

I alt 100,0 100,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

SVERIGE

Pct. 1958 2012

Fødevarer 28,5 13,6

Restauranter o.l. 4,1 3,3

Alkohol og tobak 4,2 2,0

Forbrugsgoder 2,7 2,1

Tøj og sko 10,9 3,8

Bolig 14,1 29,6

Varige forbrugsgoder til hjemmet   

og husholdningstjenester m.v. 6,1 10,8

Helbred og hospitalsydelser 4,9 2,1

Transport 10,7 13,4

Kultur og fritid 6,2 18,8

Andet 7,5 0,5

I alt 100,0 100,0

Kilde: Statistiska centralbyrån.

15.4. Det offentlige forbrug   
ligger højt i Skandinavien

Af figur 15.4 fremgår det, at også det offentlige for-

brug pr. borger er steget markant siden 1960, men 

med tydelige konjunkturudsving. Bag denne stig-

ning i det offentlige forbrug ligger fremvæksten af 

det skandinaviske velfærdssamfund. 

De tre landes befolkninger har i dag adgang til 

mange flere og meget mere differentierede offentligt 

producerede serviceydelser som daginstitutioner, 

folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, 

kultur, en udbygget infrastruktur og ældrepleje. 

Det fremgår også, at de tre lande ved udgangen 

af perioden nærmest ligger på niveau, og at alle 

tre lande ligger markant over EU-gennemsnittet. 

Det høje niveau for offentligt producerede service-

ydelser og den universelle adgang er således et af 

de definerende kendetegn ved den skandinaviske 

velfærdsstat.11 

De såkaldte indkomstoverførsler – dvs. penge-

overførsler fra det offentlige til borgerne, typisk for 

at erstatte en manglende selvforsørgelse som følge 

af arbejdsløshed eller sygdom – er derimod ikke 

Tabel 15.1. Fordelingen i procent af det private forbrug på hovedposter, 1955 (1958) og 2012
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regnet med i det offentlige forbrug, da disse ind-

komster anvendes i det private forbrug.

15.5. Sammenfatning
Siden Anden Verdenskrig har der været en kæmpe 

velstandsstigning i de tre lande. En velstandsudvik-

ling, der har været meget ensartet, men hvor den 

største stigning har fundet sted i Norge. Det private 

forbrug adskiller sig dog ikke meget fra EU-gennem-

snittet, hvorimod det offentlige forbrug ligger klart 

over. Et stort offentligt forbrug er derved et define-

rende kendetegn ved den skandinaviske velfærdsstat.

Ligesom velstandsniveauet har udviklet sig me-

get ensartet i Skandinavien, gælder det samme for 

uligheden i velstanden. Lige efter Anden Verdenskrig 

var de tre lande karakteriseret ved en relativ stor 

ulighed og på stort set samme niveau. Mod slutnin-

gen af perioden er de tre lande karakteriseret ved 

en meget lavere ulighed på stort set samme niveau. 

Ligesom i mange andre lande har der dog været en 

tendens til voksende ulighed i de seneste år, men 

på et lavere niveau end i flertallet af OECD-landene.

Noter
1 Låntagning og overførsler mellem generationerne kan   

skabe mulighed for et merforbrug for en kortere eller   
længere periode.

2 Gustafsson m.fl. (1999).
3 Andersen (2019).
4 Gustafsson m.fl. (1999).
5 Ploug (2017).
6 Knigge (2019).
7 Andersen (2019b).
8 Andersen (2019b).
9 Andersen (2019b).
10 T.M. Andersen (2015).
11 Esping-Andersen (2017).

Note 1: Data er købekraftskorrigerede. EU-gennemsnittet er regnet som et vægtet gennemsnit med indbyggertal som vægte 

for de lande, der var med i EU på ethvert givet tidspunkt i tidsserien. 

Kilde: Penn World Table 9.1.

Figur 15.4. Offentligt forbrug pr. indbygger, 1960-2017
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De skandinaviske lande er i international målestok små lande, der 
er dybt afhængige af at handle varer og serviceydelser med andre 
lande. Samtidig er de tre velfærdsstater karakteriseret ved en lav grad 
af ulighed, hvilket i international sammenhæng har betydet et højt 
lønniveau for især lavtuddannet arbejdskraft. I dette kapitel afdækkes 
det, i hvor høj grad det er lykkedes for de tre velfærdsstater at vægte 
et højt lønniveau med en tilstrækkelig grad af konkurrenceevne til at 
opnå balancerede handelsrelationer med andre lande.

16. Hvordan 
præsterer landene 

i en globaliseret 
økonomi?
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16.1. International handel    
som velfærdsskabende
De skandinaviske lande har gennem flere århund-

reder været integreret i en europæisk og global ar-

bejdsdeling med udveksling af varer, mennesker og 

viden. En vigtig drivkraft bag international handel 

er, at forskellige nationer har forskellige typer af ar-

bejdskraft, kapital og råvarer samt teknologisk pro-

fil. International handel kan bidrage til, at de en-

kelte lande fremstiller det, de er relativt bedst til, 

eller har de relativt bedste forudsætninger for at 

producere. Danmark har eksempelvis en styrkepo-

sition indenfor medicinalindustrien, og fri interna-

tional handel muliggør for denne stordriftsfordele 

og mulighed for en forstærket forskningsindsats.

De skandinaviske 
lande har gennem 
flere århundreder 
været integreret 
i en europæisk 
arbejdsdeling med 
udveksling af varer, 
mennesker og viden.

Man taler om, at landene har komparative for-

dele – at de har hver deres relative styrkepositi-

oner, og at den internationale handel er med til 

at sænke omkostningerne ved fremstilling af varer 

på globalt plan. Samtidig sikrer en fri international 

handel, at den fri konkurrence opretholdes på de 

nationale markeder, hvilket om ikke andet i teorien 

kan forhindre monopoldannelser. Små lande som 

de skandinaviske er mere afhængige af at tage del 

i den internationale arbejdsdeling end lande som 

Rusland og USA. Disse nationer omfatter store land-

områder og store befolkninger, hvor mulighederne 

for arbejdsdeling indenfor landets egne grænser er 

tilstede bl.a. i kraft af tilstrækkelige forekomster af 

ressourcer, geografisk spredning på flere klimazo-

ner og en fordeling af befolkningen med mange 

forskellige kompetencer. 

Deltagelsen i den globale økonomi har været 

et grundvilkår for de skandinaviske lande gennem 

flere hundrede år, og dette har været set både som 

en mulighed og en begrænsning. Efter Anden Ver-

denskrig er de skandinaviske landes integration i 

den globale økonomi fortsat under afviklingen af 

de handelsrestriktioner, stort set alle lande satte 

op under verdenskrisen i 1930’erne. Mod slutnin-

gen af 1950’erne blev EF og EFTA etableret i Europa 

som vigtige aktører for frihandel. Danmark, Nor-

ge og Sverige blev i første omgang medlem af fri-

handelsorganisationen EFTA, der alene er et mel-

lemstatsligt samarbejde, mens EU indeholder en 

række overnationale træk. Danmark indtrådte i EF i 

1973 og Sverige i det, der nu var blevet til EU, i 1995. 

Norge er som tidligere omtalt med i EØS.

Med bestemmelserne om Det Indre Marked tiltrådt 

via den Europæiske Fælles Akt i 1986 blev de sidste 

hindringer for fri handel mellem medlemslandene 

afviklet med virkning fra udgangen af 1992. Siden 

1992 er yderligere en række især østeuropæiske 

lande kommet med i EU.

Bevarelse af konkurrenceevnen i forhold til glo-

baliseringen er med andre ord på godt og ondt et 

grundvilkår for de tre landes økonomi.

16.2. Skandinavernes eksport og import 
gennem 60 år 

Et mål for en økonomis vekselvirkning med ver-

densmarkedet er den såkaldte eksportkvote og dens 

modstykke i importkvoten. Eksportkvoten angiver, 

hvor stor en andel af bruttonationalproduktet (BNP) 

eksporten udgør. Tilsvarende fortæller importkvo-

ten, hvor stor en andel importen udgør af BNP.

Udviklingen i eksportkvoten siden 1960 er vist i 

figur 16.1. Danmark havde en faldende eksportkvo-

te frem til medlemskabet af EF i 1973, hvilket hang 

sammen med de vanskelige afsætningsforhold for 

landbruget. I årene efter oliekrisen i 1973 trak den 

globale økonomi sig sammen, hvilket afspejles i 

en faldende eksportkvote i alle tre lande. Samme 
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Figur 16.2. Importkvoten, 1960-2018

Kilde: Verdensbanken.

Kilde: Verdensbanken.

Figur 16.1. Eksportkvoten, 1960-2018
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Figur 16.3. Købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger relativt til BNP pr. indbygger i USA, 1900-2016

Kilde: Bolt m.fl. (2018).

Note: Uden olie og gas er Norges BNP fratrukket olie - og gasudvinding inkl. service afledt heraf.

Kilde: Egne beregninger baseret på Penn World Table 9.1, Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån og Bureau of Economic Analysis.

Figur 16.4. BNP pr. arbejdstime, 1970-2017

Værditilvæksten er langt 
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fænomen ses i forbindelse med finanskrisen, hvor 

Danmark og Sverige først i slutningen af perio-

den – og inden sundhedskrisen i 2020 – er ved at 

komme op på samme niveau som før finanskrisen, 

mens Norge endnu ikke har nået niveauet fra før 

finanskrisen, som da også var ekstraordinært højt. 

Set over hele perioden er tendensen i Danmark 

og Sverige gået mod en stigende eksportkvote. I 

Danmark stiger den fra godt 30 procent i 1960 til 

omkring 55 procent i 2018. Det fortæller om en 

økonomi, der er meget afhængig af, hvad der sker 

i den globale økonomi. I Sverige bevæger eksport-

kvoten sig fra godt 20 procent af BNP i 1960 til knap 

50 procent i 2018. Norge havde i udgangspunktet 

en højere eksportkvote end de to øvrige lande. I 

1960 lå den på godt 35 procent, hvorefter der er ret 

betydelige svingninger frem til 2018, hvor den lig-

ger i underkanten af 40 procent, hvilket afspejler 

et relativt prisfald på olien.

Udviklingen i importkvoten vises i figur 16.2, 

som i høj grad er et spejlbillede af udviklingen i 

eksportkvoten. Igen fremgår det, at Norge var me-

re integreret i verdensøkonomien i 1960 end de to 

andre lande. Det ændrede sig i de følgende 60 år. 

I dag har Danmark efterfulgt af Sverige den højeste 

importkvote. Stigningen i alle tre lande efter 1973 

og i de næstfølgende år skal ses på baggrund af de 

stigende oliepriser under oliekrisen.

16.3. Udviklingen i BNP relativt til USA
1900-tallet var målt ud fra økonomisk vækst og in-

ternational betydning på mange måder USA’s år-

hundrede. Det kom bl.a. til udtryk i en interna-

tionalt set høj materiel levestandard, som denne 

kan måles via BNP pr. indbygger. Noget andet var 

så, at uligheden er og var ganske høj i USA. I dette 

afsnit undersøger vi udviklingen i skandinavernes 

relative velstand fra år 1900 og frem til i dag ved at 

sammenligne med udviklingen i USA, se figur 16.3. 

Figurens data er købekraftskorrigerede, dvs. at kø-

bekraften af en dollar er gjort sammenlignelig i de 

lande, vi sammenligner.

Over så lang en periode fremgår det, at de tre 

skandinaviske lande har halet ind på USA. Ved be-

gyndelsen af 1900-tallet lå BNP pr. indbygger på ca. 

60-70 procent i forhold til USA. I 1970 lå niveauet 

omkring 80 procent i Danmark og Sverige. Norge 

nåede op på dette niveau lidt senere løftet af den 

begyndende eksport af olie. 

Dansk og svensk økonomi led i de følgende år 

af nogle strukturelle problemer, der først var over-

vundet ved årtusindskiftet. I dag har landene igen 

en indeksværdi i forhold til USA omkring 80. For 

Norge betød realiseringen af de rigelige oliereserver 

et take off til et niveau langt over det amerikan-

ske. Indeksværdien steg fra ca. 85 ved midten af 

1990’erne til godt 140 i 2016. 

I forhold til figuren kan man bemærke to ting: 

Værditilvæksten er som nævnt langt mere ligeligt 

fordelt i Skandinavien end i USA, og i Norge er en stor 

del af rigdommen bundet i offentlige fonde for at 

sikre kommende generationer en andel i midlerne.

16.4. Udviklingen i     
investeringer og produktivitet

Når det er lykkedes Skandinavien at hale ind på USA 

i materiel velstand, skyldes det en stigning i pro-

duktiviteten. I figur 16.4 vises udviklingen i den så-

kaldte arbejdsproduktivitet, hvor der her refereres 

til, hvor meget værdi gennemsnitsarbejderen i den 

private sektor producerer pr. arbejdstime. 

I Danmark er produktiviteten tre en halv gange 

så høj i 2017 som i 1970 og dermed på niveau med 

timeproduktiviteten i USA. I Sverige er den knap tre 

gange så høj. Norge topper med seks gange så høj 

en produktivitet i 2017 som i 1970, hvis vi udelader 

olieøkonomien. Tager vi olieøkonomien med, ligger 

den yderligere noget oppe.

En væsentlig årsag til den voksende produktivi-

tet er udviklingen i investeringerne i erhvervslivet. 

Figur 16.5 viser udviklingen i omfanget af kapital pr. 

arbejdsplads fra 1960 til i dag. Tallene er opgjort i 

faste 2011-priser, så udviklingen kan sammenlig-

nes direkte. Det fremgår, at oprettelsen af en ny 

arbejdsplads er langt mere kapitalkrævende i dag 

end i 1960. Niveauet i Danmark og Norge ligger no-

get over niveauet i Sverige, hvis kapitalintensitet i 

produktionen synes at stagnere fra begyndelsen af 

112900_velfaerdsstat_r1.indd   231112900_velfaerdsstat_r1.indd   231 24/07/2020   10.0324/07/2020   10.03



232

112900_velfaerdsstat_r1.indd   232112900_velfaerdsstat_r1.indd   232 24/07/2020   10.0324/07/2020   10.03



233

112900_velfaerdsstat_r1.indd   233112900_velfaerdsstat_r1.indd   233 24/07/2020   10.0324/07/2020   10.03



234

Figur 16.6. Udvikling i bytteforholdet, 1960-2018, 2010 = 100

Figur 16.5. Investeret kapital pr. arbejdsplads, 1960-2016

Kilde: OECD, Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå og Statistiska centralbyrån.

Figur 16.7. Betalingsbalancens løbende poster, 1970-2018, pct. af BNP

Kilde: Penn World Table 9.1.

Kilde: Verdensbanken og OECD.
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1990’erne. Det kan hænge sammen med afviklingen 

af meget af den internationalt orienterede storin-

dustri præget af store investeringer pr. arbejdsplads 

til fordel for servicevirksomheder.

16.5. Bytteforholdet udvikler sig   
forskelligt i de tre lande

Udviklingen i landenes bytteforhold overfor omver-

denen gennem de 60 år er vist i figur 16.6. Bytte-

forholdet angiver i en lidt fri fortolkning relationen 

mellem værdien af den kurv af varer og tjeneste-

ydelser, et land eksporterer, i forhold til værdien 

af den kurv af varer og tjenesteydelser, landet im-

porterer. Stiger bytteforholdet, kan landet ved salg 

af den samme mængde varer og tjenesteydelser på 

verdensmarkedet importere en større mængde va-

rer og serviceydelser. Et stigende bytteforhold viser 

– alt andet lige – en velfærdsgevinst for borger-

ne i det pågældende land, men omvendt kan et 

svagere bytteforhold øge landets mængdemæssi-

ge eksport. I figuren er bytteforholdet i 2010 sat til 

100, og bytteforholdet i de øvrige år er beregnet i 

forhold til denne indeksværdi.

Set over de 60 år har Sverige oplevet et fald i 

bytteforholdet på 33 procent. Svenskerne skal sælge 

omkring en tredjedel flere varer og tjenesteydelser 

for at importere den samme mængde varer og ser-

viceydelser som i begyndelsen af perioden. 

For Norge er angivet to udviklingsforløb: en kur-

ve, hvor olieøkonomien ikke er indeholdt, og en, 

hvor den er. Holder vi olien ude, fremgår det, at 

bytteforholdet set over de 60 år er steget med knap 

10 procent. Der har været en del udsving under-

vejs, og siden finanskrisen har bytteforholdet været 

mærkbart faldende. Inddrager vi olien, er byttefor-

holdet steget med knap 15 procent, men bemærk 

de særdeles kraftige udsving, hvor lave oliepriser 

i perioder har presset bytteforholdet langt ned. 

Danmark har derimod oplevet en langsigtet 

forbedring af bytteforholdet på ca. 10 procent i en 

jævnt stigende kurve fra begyndelsen af 1980’erne. 

16.6. Den økonomiske balance    
overfor udlandet

Figur 16.7 viser den årlige saldo i landenes eksport 

og import af varer og serviceydelser overfor udlan-

det fra 1970 til 2018 i form af betalingsbalancens lø-

bende poster. Saldoen er vist som procent af BNP. 

Betalingsbalancens løbende poster vil pr. definiti-

on udvise overskud for nogle lande og underskud 

for andre. Det er derfor bemærkelsesværdig, hvor 

ensartet udviklingen har været i de tre skandina-

viske lande. I starten af perioden er det typiske for 

alle tre lande et underskud på de løbende poster, 

men siden midten af 1990’erne har landene haft 

et betydeligt overskud. Norge har i kraft af olieeks-

porten endda haft et massivt overskud, der i fle-

re år svarede til omkring 15 procent af landets BNP.

16.7. Sammenfatning
De tre lande har i kraft af store produktivitetsstig-

ninger formået at opnå en voksende velstand og et 

voksende engagement i den internationale handel 

med andre lande. De tre lande havde dog i varie-

rende grad problemer med betalingsbalancen frem 

til slutningen af 1980’erne – og for Sveriges ved-

kommende frem til midten af 1990’erne, hvoref-

ter alle tre lande har haft overskud på betalings-

balancens løbende poster.

De norske handelsforhold er i høj grad præget 

af eksporten af olie. En interessant forskel mellem 

Sverige og Danmark er, at siden 1970 har der været 

en tendens til, at det svenske bytteforhold er blevet 

forværret, mens det danske er blevet forbedret. Med 

andre ord har Danmark formået at få udlandet til at 

betale en voksende pris for eksporten, mens Sverige 

har måttet tage til takke med en aftagende pris.
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De skandinaviske velfærdsstater har været robuste i 
mødet med ændrede forudsætninger – både eksterne 
og interne. Tilpasningsevne er et vigtigt stikord for at 
forstå, hvorfor og hvordan de tre lande har formået at 
bevare grundstrukturen i deres velfærdsmodeller – og 
herunder, hvordan de har opretholdt deres topplacering 
internationalt, når det gælder levevilkår og livskvalitet 
for indbyggerne.

17. Velfærds -

Ændre for
at bevare?

reformer. 
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På vej ind i 2020-tallet er der imidlertid flere for-

hold, som bidrager til et voksende pres på de skan-

dinaviske velfærdsordninger. Klima, demografi og 

globalisering repræsenterer tre store udfordringer 

i årene fremover, som hver for sig og samlet kan 

komme til at ændre grundlaget for de skandina-

viske velfærdsinstitutioner. Dertil kommer på det 

seneste sundhedskrisen, som vi tager op i bogens 

efterskrift.

Skandinavien har været præget af fælles mål og 

værdier, hvor lighed, effektivitet, viden og deltagelse 

er centrale elementer. Men gennem de seneste tiår 

har de tre lande udviklet forskellige strategier for at 

bevare og videreudvikle velfærdsordningerne. Vi vil 

i dette kapitel diskutere ligheder og forskelle i re-

formpolitikken og se, om vi finder nogle mønstre. Vi 

vil lægge størst vægt på reformer, som er gennem-

ført på indvandrings- og integrationsområdet, dels 

for at afgrænse et særdeles omfattende tema, dels 

fordi mange af velfærdssamfundets store dilem-

maer bliver særligt synlige på dette politikområde.

Hvad har præget de tre landes reformpolitik 

overfor indvandring og integration de senere år? 

Hvordan modsvarer disse reformer ændringer i det 

bredere velfærdspolitiske billede, og på hvilke om-

råder afviger landene indbyrdes i valg af strategi?

17.1. Indvandring til generøse velfærdsstater
De små, åbne økonomier i Skandinavien har altid 

været påvirket af globale udviklingstræk. Omfatten-

de indvandring fra ikke-vestlige lande er imidlertid 

et relativt nyt fænomen. I denne bog har mange 

af kapitlerne drejet sig om – direkte og indirekte 

– forhold, som har med velfærdsordningernes ud-

formning at gøre. Velfærdsstaten i Skandinavien er 

helt central for at forstå økonomi, politik, levevilkår 

og livsform i regionen. Men denne overordnede in-

stitution blev i sin tid etableret uden indvandring 

for øje. Indvandring var ikke noget politiseret te-

ma, og ingen af regeringerne havde forudsætnin-

ger for at vide, i hvilken grad indvandringen skul-

le komme til at øges i årene, som kom.

Den nye indvandring 
tiltog i Skandinavien 
– i begyndelsen af 
1970’erne – omtrent 
samtidig med, at 
velfærdssamfundenes 
mest centrale institu
tioner var på plads.

Den nye indvandring tiltog i Skandinavien – i 

begyndelsen af 1970’erne – omtrent samtidig med, 

at velfærdssamfundenes mest centrale institutio-

ner var på plads, det vil sige grundpillerne i ”Den 

skandinaviske model”.1 Modellen er skattefinansie-

ret, og den er omfattende, når det gælder, hvilke 

sociale behov den skal dække. Den er institutiona-

liseret gennem sociale rettigheder, som giver alle 

borgere – i praksis alle, som er lovligt bosat – ret 

til en anstændig levestandard. Og den er solidarisk 

og universel – det vil sige, at velfærdspolitikken 

inkluderer hele befolkningen og ikke kun særligt 

udsatte grupper.2 Reguleringen af arbejdsmarkedet 

gennem kollektive aftaler, trepartssamarbejde, aktiv 

arbejdsmarkedspolitik og velfærdssikring gennem 

livsforløbet har bidraget til produktive økonomier 

med god omstillingsevne og en stor humankapital. 

Arbejdsmarkedsdeltagelse og velfærd har repræsen-

teret gensidige støttefunktioner, med en høj be-

skæftigelsesgrad som det økonomiske fundament: 

Beskæftigelsen skal både finansiere velfærden og 

begrænse væksten i de offentlige udgifter.

De generøse velfærdsordninger forudsætter en 

territorial afgrænsning: De var tiltænkt landenes 

bosatte medlemmer – deres borgere. Den skan-

dinaviske velfærdsmodel fik karakter af bounded 

universalism,3 nationalt afgrænset velfærd.

Velfærdsmodellens indretning forudsatte to ting: 

Regeringen måtte have kontrol over tilstrømningen 

af indvandrere, og når de indvandrede havde fået 
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tildelt ophold, måtte de ligestilles med landets egne 

borgere. Desuden måtte de integreres bedst muligt 

i samfundet mere generelt. Et begreb, som senere 

er blevet udviklet – absorberingskapacitet4 – var 

indirekte det, det handlede om; samfundets evne 

og kapacitet til at indlemme nye samfundsmedlem-

mer i produktivt arbejde – og som velfungerende 

borgere i samfundet i øvrigt. Generøse, ligestillende 

velfærdsstater og et velordnet arbejdsmarked tålte 

ikke væsentlige indslag af mennesker eller grup-

per, som af forskellige grunde faldt igennem – som 

forstyrrede det regulerede arbejdsliv, belastede de 

sociale budgetter eller eventuelt underminerede 

samhørigheden og viljen til at betale skat.

Siden startfasen af den nye indvandringsepo-

ke5 – tiden efter 1970’erne – har mulighederne 

for at indfri disse grundlæggende forudsætninger 

ændret sig på flere måder. Efter at den humani-

tært begrundede indvandring (flygtninge og fa-

miliesammenførte) tog fart i løbet af 1970’erne og 

senere – gennem tilslutningen til Den Europæiske 

Union (EØS-aftalen for Norges vedkommende) – 

har mulighederne for at kontrollere tilstrømnin-

gen været stærkt begrænset. Når det gjaldt ”de 

humanitære”, skulle de ikke reguleres med tanke 

på kapacitet; staterne havde forpligtet sig gennem 

internationale menneskeretskonventioner. Når det 

gjaldt EU-migranterne, havde regeringerne frivilligt 

afgivet muligheden for at regulere indvandringen 

ved indtræden i EU’s indre marked.

I praksis var der tale om en betydelig liberalisering 

af indvandringspolitikken i regionen. Resultatet af 

disse udviklingstræk kan vi i dag aflæse i landenes 

statistik, som er præsenteret mere detaljeret i kapi-

tel 5: I 2017 udgjorde indbyggere med udenlandsk 

baggrund omkring 22 procent i Sverige, 17 procent 

i Norge og 13 procent i Danmark.

Disse ændringer har haft betydning for vel-

færdsstaten og for arbejdsmarkedet. Indvandring 

kan have både ønskelige og uheldige virkninger på 

velfærdsordningerne. Betydningen for velfærdsud-

viklingen er afhængig af, hvem som kommer, hvil-

ke ressourcer de bringer med sig, og hvor godt de 

integreres i arbejds- og samfundslivet.6 En særlig 

udfordring udgør indvandrere med svage kvalifika-

tioner. Det uddannelseskrævende arbejdsmarked i 

Skandinavien i kombination med en sammenpresset 

lønstruktur (ufaglært arbejde betales relativt højt) 

gør det vanskeligt at indlemme personer uden re-

levant uddannelse eller efterspurgte kvalifikationer. 

Nytilkomne, som mangler disse ressourcer, bliver 

let en sårbar gruppe i samfundet, som også kan 

bidrage til politisk modstand i majoritetsbefolknin-

gen mod økonomisk omfordeling. Værdikonflikter 

og oplevede kulturforskelle kan vise sig at trække 

i samme retning.

De særlige udfordringer, som kan forbindes med 

indvandring, er blevet håndteret dels gennem 

generelle virkemidler, dels gennem særordninger 

rettet mod indvandrerbefolkningen. I alle tre lan-

de har arbejdslivs- og velfærdsmodellen sat nogle 

rammebetingelser, men spillerummet har været 

fortolket forskelligt.

Vi skal i det følgende skitsere nogle mønstre i 

de tre staters reformprofil med vægt på perioden 

efter 1990.

17.2. Spændinger og udfordringer  
siden 1990’erne

De skandinaviske lande har været kendetegnet af 

stærke institutioner med høj legitimitet. Gennem 

et konstruktivt samspil mellem økonomisk sty-

ring, organisering af arbejdslivet og velfærdsstaten 

har man søgt at fremme målsætningen om ”pro-

duktiv retfærdighed”;7 høj beskæftigelse på den 

ene side – høje ambitioner om omfordeling på 

den anden. Landene deler også centrale liberal-

demokratiske værdier som menneskerettigheder og 

social retfærdighed.

Men de skandinaviske landes velfærdsmodeller 

har også været genstand for kritik og har desuden 

været i vedvarende ændring, siden den grund-

læggende struktur var på plads. ”Forandre for at 

bevare” har været valgsproget.

Kritikken mod velfærdsstatens vækst har til dels 

været økonomisk begrundet. Ældrebølge, indvan-

dring, nye familiemønstre og ekspansion indenfor 

sundhed og undervisning har rejst spørgsmålet 
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om modellens bæredygtighed. Kritikken har i sti-

gende grad også handlet om indretningen af vel-

færdsordningerne; at de er for generøse i deres 

dækningsgrad og dermed svækker motivationen 

til at arbejde. Alle tre lande har været optaget af 

at reducere sygefraværet og antallet af invalide-/

førtidspensionister. Der har også været bekymring 

for, om velfærdsstaten ville kunne fortsætte med at 

være leveringsdygtig i en tid med voksende kvali-

tetskrav og med tendenser til privatisering for be-

talingsdygtige borgere.8

Fra 1990’erne og frem er denne kritik blevet søgt 

imødegået gennem en række gradvise omlægninger 

og tilpasninger, men også ved nogle store reformer, 

bl.a. af pensionssystemet og integrationslovgiv-

ningen. Målet med reformerne har været at sikre 

finanspolitisk holdbarhed, samtidig med at man 

fastholder grundtrækkene ved velfærdsmodellerne. 

I hele regionen førte 
den økonomiske 
krise i begyndelsen af 
1990’erne til justeringer 
af velfærdsordningerne 
med en stærkere 
satsning på 
aktiveringspolitik.

I hele regionen førte den økonomiske krise i 

begyndelsen af 1990’erne til justeringer af vel-

færdsordningerne med en stærkere satsning på 

aktiveringspolitik. Arbejdslinjen, som er en grund-

læggende forudsætning for generøse velfærdsord-

ninger, blev accentueret. Samtidig repræsenterede 

1990’erne en vækstperiode, når det gjaldt videre-

gående uddannelse samt udbygning af ordninger 

for at kombinere familieliv og arbejde.

I Sverige blev arbejdsløsheds- og sygedagpen-

gene reduceret som følge af krisen. Samtidig blev 

de offentlige tjenester udsat for en stærkere kon-

kurrence fra private – både under borgerlige og 

socialdemokratiske regeringer.

I Danmark havde ungdomsledigheden været 

høj i 1980’erne, og krisen førte til introduktion af 

forskellige aktiveringstiltag og en særlig lav kon-

tanthjælp for unge. Den socialdemokratiske koa-

litionsregering, som tog over i 1993, introducerede 

flere nye reformer på velfærdsområdet; udvidet 

førtidspensionering for arbejdsløse over 50 år, hal-

vering af varigheden af arbejdsløshedsdagpengene 

fra otte til fire år samt desuden diverse andre tiltag 

indenfor arbejdsmarkedspolitikken. Deltagelse i ak-

tivering gav ikke længere mulighed for at forlænge 

dagpengeperioden. 

Norge gennemførte enkelte stramninger i inva-

lidepensioneringen, i overgangsydelse for enlige 

forsørgere og i reglerne for tildeling af alderspen-

sion, men der blev ikke gennemført ændringer i 

sygedagpengeordningen eller i arbejdsløsheds-

understøttelsen i kølvandet på krisen i 1990’erne.

Det overordnede mål i alle tre lande var at øge 

arbejdsmarkedsdeltagelsen ved at få mindsket sy-

gefravær, arbejdsløshed og førtidspensionering samt 

desuden at få borgerne til at blive længere tid på 

arbejdsmarkedet. En vigtig skillelinje går mellem 

reformer, som satser på opkvalificering og vejled-

ning, og de reformer, som sigter mod at styrke de 

økonomiske incitamenter til at arbejde. Alle lande-

ne har fulgt kombinerede strategier, hvor strengere 

krav til arbejde og oplæring (aktivering) har været 

mere fremtrædende end tvang. Sociale investerin-

ger (familiepolitik, uddannelse, opkvalificering og 

sundhed) står stadig stærkt i hele Skandinavien. 

Tilrettelæggelse gennem individuel opfølgning, vej-

ledning, kompetenceudvikling og eventuelt grund-

uddannelse for indvandrere, som mangler denne, 

er tolket som nødvendig hjælp til selvhjælp – en 

investering i borgernes mestringsevne.

Men incitamentstænkningen har også vundet 

terræn efter århundredskiftet – og det har bygget 

på præmissen om, at det skal kunne betale sig at 

arbejde fremfor at være på overførselsindkomster. 

Incitamentstænkningen kombineres gerne med 
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”betingethed”, dvs. at myndighederne stiller krav 

om deltagelse gennem forskellige aktiviteter un-

dervejs for at få adgang til ydelserne. Denne tan-

kegang har fået et stærkt gennemslag i alle tre 

lande og er blevet et centralt virkemiddel, når det 

gælder integrationsaktiviteter for indvandrere og 

flygtninge.9 Reformerne har således været præget 

af både stok og gulerod.

Reformerne har været 
præget af både stok og 
gulerod.

Samtidig har der hele tiden været politiske spæn-

dinger både i opinionsdannelsen og i partipolitik-

ken, når det gælder udformningen af reformerne. 

Hvad skal man prioritere, ”kompetencelinjen” eller 

”lavtlønslinjen”? Der er almindelig enighed om, at 

en høj beskæftigelse er nødvendig i Skandinavi-

en, også blandt sårbare grupper som indvandrere. 

Men fremmer man bedst dette ved opkvalificering 

for dem, som mangler dette, eller ved at mindske 

lønomkostningerne, sådan at flere med en lav pro-

duktivitet kan komme i arbejde? Hvad er i bund og 

grund vigtigst; en god mindstesikring i ydelserne 

eller stærkest mulige incitamenter til at arbejde?

Disse spændinger har været særligt udtalte, når 

det gælder indvandrerbefolkningen. Levevilkårsun-

dersøgelser i Skandinavien har gennem længere tid 

vist, at levestandarden for indvandrerbefolknin-

gen er væsentligt lavere end for majoriteten (med 

væsentlig variation mellem grupper, afhængigt af 

årsag til migrationen og oprindelsesland). En vig-

tig årsag er den lave beskæftigelsesfrekvens sær-

ligt blandt svagt kvalificerede indvandrere og en 

overrepræsentation af disse i dårligt lønnede jobs. 

Alle tre lande har haft problemer med at finde ef-

fektive tiltag for at forbedre situationen. En ved-

varende lav indtægt (relativ fattigdom) bryder med 

lighedsidealerne i Skandinavien og øger risikoen for 

etnisk segregering og social uro. Dette problemfelt 

har derfor fået ny opmærksomhed i de senere år. 

For nyligt indvandrede selv tolkes det også som 

meget vigtigt, at de kommer i arbejde. Deltagelse 

på arbejdsmarkedet bliver set som væsentlig for 

den generelle integration i samfundet: Arbejde er 

en kilde til læring, sociale kontakter og indflydelse 

over eget liv i et nyt hjemland.

Arbejdskraftindvandring og flygtningeindvandring 

(samt ikke-vestlig familiesammenføring) udfordrer 

de skandinaviske velfærdsmodeller på forskellig 

måde. Svag deltagelse på arbejdsmarkedet og en 

deraf følgende (varig) afhængighed af overførsels-

indkomster, voksende ulighed og segregering i bo-

sættelsen er de centrale udfordringer, når det gælder 

ikke-vestlige indvandrere i regionen. Underminering 

af aftalesystemet, løn- og arbejdsforhold (”social 

dumping”) samt fortrængning af arbejdstagere fra 

ikke-vestlige lande eller andre med svage kompe-

tencer er de centrale bekymringer, når det gælder 

indvandring af arbejdskraft. Særlig Norge, som har 

haft en betydelig højere arbejdskraftindvandring fra 

EU end nabolandene, har mærket effekterne af den 

fri bevægelighed for arbejdskraft og tjenesteydelser. 

Fra og med at EU-reglerne begrænsede muligheder-

ne for en national regulering af arbejdsforhold hos 

udenlandske virksomheder, har det indre marked 

betydet ændrede forudsætninger for at videreføre 

de nordiske arbejdsmarkedsmodeller.10

Begge udfordringer kan rokke ved grundpillerne 

i de skandinaviske velfærdssamfund. Gruppen af 

ikke-vestlige indvandrere kan, hvis denne del af 

befolkningen ikke integreres bedre, blive en væ-

sentlig belastning for de offentlige budgetter og 

svække tilslutningen til kollektive ordninger. En 

kraftig indvandring af arbejdskraft fra lavtlønslande 

kan mindske beskæftigelsen og sænke lønniveauet 

blandt andre lønmodtagere. På længere sigt kan 

dette også medvirke til et øget pres på velfærds-

ordningerne.

17.3. Reformer i integrationspolitikken  
siden 1990’erne. Nogle hovedtræk

Frem til 1990 havde de skandinaviske lande fulgt en 

nærmest identisk strategi, når det gjaldt integra-

tion af indvandrere på arbejdsmarkedet og i for-

112900_velfaerdsstat_r1.indd   245112900_velfaerdsstat_r1.indd   245 24/07/2020   10.0324/07/2020   10.03



246

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I SKANDINAVIEN

holdet til velfærdsstaten. Gennemgående havde 

alle tre lande prøvet at skabe de samme mulighe-

der for indvandrere som for majoritetsbefolknin-

gen, når det gjaldt arbejde, sundhed og uddan-

nelse. Og alle tre lande havde brugt velfærdssta-

tens centrale virkemidler for at nå dette. 1990’erne 

blev derimod tiåret for nytænkning og omlægning 

af dele af politikken, og det markerer også star-

ten på mere nationsspecifikke veje til integration.

Aktiveringspolitikken blev et indsatsområde i 

alle tre lande i løbet af 1990’erne. Alle tre lande 

gennemførte omlægninger af deres modtage- og 

kvalificeringsapparat for nye indvandrere – det gjaldt 

især flygtninge, men også andre indvandrergrupper 

blev gjort til målgruppe for denne type af tiltag.

Én vigtig drejning i strategien, som kom først i 

Sverige, var, at særordninger i første række skulle tages 

i brug overfor nye indvandrere, mens indvandrere 

flest skulle omfattes af de samme velfærdspolitiske 

virkemidler som resten af befolkningen. Mod 

slutningen af 1990’erne blev dette omsat i en 

omfattende nyorientering gennem den såkaldte 

introduktionspolitik. Udgangspunktet for denne 

nyskabelse var, at en uforholdsmæssig høj andel af 

flygtningene og de familiesammenførte var afhængig 

af kontanthjælp fra den første dag i det nye land, 

og, mere alvorligt, at denne afhængighed fortsatte 

på ubestemt tid. Der var opstået et mønster, hvor 

indvandrere (dog med betydelig variation mellem 

grupperne) havde en langt lavere beskæftigelses-

frekvens end majoritetsbefolkningen i de tre lande.

For at bryde dette mønster indførte først Sverige 

(i 1993 og ændret i 2010), derefter Danmark (1999) og 

til sidst Norge (2004) en ny tilgang til nyligt indvan-

drede. Målgrupperne for disse ordninger er noget 

forskellige i de tre lande: I Sverige og Norge inklu-

deres alene humanitært begrundede indvandrere, 

mens Danmark også inkluderer andre grupper af 

nye indvandrere.11 Tanken var at give nyankomne 

et målrettet introduktionsprogram, som indbefat-

ter sprogundervisning,12 samfundsforståelse og ikke 

mindst ”arbejdsforberedende” oplæring. Deltagerne 

modtog en ydelse, som i Danmark og Sverige var på 

niveau med satserne for kontanthjælp (eller noget 

lavere), og i Norge en del højere. Introduktionspro-

grammet var obligatorisk i Danmark og Norge, og 

kommunerne blev pålagt at udbyde ordningerne 

– for indvandrerne var der tale om både en pligt 

og en ret. Deltagerne blev trukket i overførselsind-

komster ved fravær, der ikke var i overensstemmelse 

med reglerne. I Sverige blev programmet derimod 

gjort frivilligt både for kommunerne og for de po-

tentielle deltagere.

Introduktionsprogrammerne må ses i lyset af 

arbejdsorienteringen i alle tre lande, og overfor 

nyankomne blev de også et særskilt instrument for 

personer uden grundsocialisering i modtagerlande-

ne. I Sverige og Norge kom introduktionsordningen 

som et målrettet tillægsværktøj, samtidig med at 

man opretholdt lighedsprincippet ved andre vel-

færdsydelser.

17.3.1. Danmark
I Danmark derimod indførte regeringen Fogh Ras-

mussen i 2002 differentierede mindstesikringsord-

ninger. Med andre ord skulle forskellige grupper i 

befolkningen have forskellig adgang til ydelser. Ret-

ten til kontanthjælp blev udmålt efter opholdstid 

i Danmark. Der blev indført en ny ydelse – ”start-

hjælp” – med 35 procent lavere ydelser for grupper 

med kort opholdstid (mindre end syv af de sene-

ste otte år).13 Dette træk for at styrke incitamentet 

til at arbejde var tydeligt rettet mod indvandrere, 

som også i Danmark havde en væsentligt lavere 

beskæftigelsesfrekvens end danskerne.

I 2003 kom to andre stramninger – også primært 

vendt mod indvandrerbefolkningen (med undtagelse 

af EU-/EØS-migranter). Der blev indført et loft på det 

totale beløb, man kunne modtage i kontanthjælp 

efter seks måneder, og niveauet for kontanthjælp 

blev reduceret, når begge i et par var på ydelsen. I 

2005 kom en yderligere stramning, hvorefter kon-

tanthjælpsmodtagere skulle have arbejdet i 300 

timer uden løntilskud indenfor en toårsperiode, 

hvis de skulle opnå fulde ydelser. Året efter blev 

kravet yderligere strammet for par, og 300 timers 

kravet blev senere sat op til 450 timer for så i 2011 

at blive ændret til 225 timer i løbet af det første år. 
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Der var med andre ord tale om en serie gradvise 

stramninger i løbet af et tiår – alle først og frem-

mest vendt mod nye samfundsborgere.

Debatten om velfærds
omkostningerne ved 
indvandring kom 
tidligere og stærkere i 
Danmark end i Norge og 
Sverige.

Debatten om velfærdsomkostningerne ved ind-

vandring kom tidligere og stærkere i Danmark end i 

Norge og Sverige. I Danmark havde økonomerne fået 

en mere central rolle som integrationspolitiske eks-

perter i løbet af 1990’erne. Dette forklarer forment-

lig noget af den tidlige debat om velfærdsstatens 

bæredygtighed i Danmark, 14 selv om den vigtigste 

drivkraft formentlig var politisk. Med starthjælpen 

brød Danmark med den universelle velfærdsmodels 

lighedskrav for at styrke indvandrernes incitamen-

ter til at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. 

Thorning-Schmidt-regeringen imødegik imidlertid i 

2011 forskelsbehandlingen, men da Løkke Rasmus-

sen-regeringen tog over i 2015, blev starthjælpen 

genindført. Mette Frederiksens socialdemokratiske 

regering fra 2019 har ikke fjernet den differentie-

rede ydelse, som nu hedder ”Selvforsørgelses- og 

hjemsendelsesydelse”.15 Der er også indført et op-

holdstidskrav for at modtage børne- og ungeydelse, 

det vil sige, at man skal have boet i Danmark i seks 

af de seneste ti år for at opnå fuld ydelse. De sidste 

par år er der også indført opholdstidskrav ved de 

sociale sikringssystemer.

17.3.2. Sverige
Sverige har internationalt været anset som et vel-

færdspolitisk foregangsland med generøse indtægts-

graduerede ydelser og en bred aktiveringspolitik. 

Opkvalificering har været en hovedstrategi over-

for personer, som står udenfor arbejdsmarkedet.

Den dybe krise i svensk økonomi i 1990’erne blev 

imidlertid en skillevej i velfærdspolitikken. Hele 

registeret af velfærdsordninger blev strammet til, 

og det blev politisk muligt i Sverige at rulle ordnin-

ger tilbage, som man endnu ikke kan forestille sig 

i Danmark og Norge. Bl.a. blev den dyre ordning 

med sygedagpenge reformeret. Der blev indført en 

karensdag, og dækningsgraden blev sænket til 80 

procent. Arbejdsløshedsdagpengene blev også re-

duceret med karensdage og lavere ydelser.

Men stramningerne havde ikke indvandrere som 

underliggende adresse – der var tale om generelle 

nedskæringer og justeringer. Samtidig førte krisen 

til en meget stærkere satsning på arbejdslinjen, 

og dette slog også igennem i politikken overfor 

indvandrere.

I Sverige repræsenterede den borgerlige rege-

ringsperiode under Fredrik Reinfeldt (2006-2014) 

overgangen til en ny linje i skandinavisk politik: 

skattelettelser og stagnation i velfærdsydelserne 

kombineret med en liberalisering af indvandrings-

politikken. Liberaliseringen var bemærkelsesværdig 

på særligt to fronter: Der blev i 2008 åbnet for en 

efterspørgselsdrevet indvandring af arbejdskraft fra 

lande udenfor EU, og der blev mulighed for, at asyl-

ansøgere kunne skifte spor og søge om opholdstil-

ladelse, hvis de var i job, efter at asylansøgningen 

var blevet afslået. Dette brød grundlæggende med 

den principielle tænkning, som havde domineret i 

Skandinavien om, at flugtsporet og arbejdskrafts-

indvandringssporet ikke skulle blandes sammen.16 

Den liberale grundholdning blev også meget tydelig 

under optakten til flygtningekrisen,17 da statsmini-

steren opfordrede det svenske folk til at ”öppna era 

hjärtan”. Samtidig stod Reinfeldt-regeringen for en 

stramning af den generelle velfærdspolitik, særligt 

i sygedagpengene, arbejdsløshedsunderstøttelsen 

og kontanthjælpen.

Men måske var det mest bemærkelsesværdige 

ved de svenske reformer, hvordan de slog ud so-

cialt. I Sverige er arbejdsløshedsforsikringen knyt-

tet til fagforeningernes arbejdsløshedskasser, som 

er subsidierede af staten. I 2007 blev der indført 

graduerede medlemskontingenter baseret på ri-
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sikoen for arbejdsløshed ud fra et omvendt Robin 

Hood-princip: Dem med den højeste ledighedsrisiko 

blev pålagt de højeste kontingenter. Konsekven-

sen blev, at mange – særligt unge – valgte ikke at 

forsikre sig. Parallelt blev der satset på yderligere 

aktivering gennem det, som betegnes som ”reha-

biliteringskæden”, hvor enhver rest af arbejdsev-

ne bliver tillagt stor vægt, der skal forbindes med 

tilgængeligt arbejde. Dette skal sanktioneres ved 

at standse retten til sygedagpenge, hvis man ik-

ke siger ja til det tilbudte arbejde.18 Sverige er nu 

et af de lande i OECD med den hurtigst voksende 

økonomiske ulighed.

Efter at Löfven-regeringen tog over i 2014, er der 

gennemført nogle justeringer: I 2018 blev skat på 

invalidepension reduceret, og boligstøtten, man 

kunne få ved forskellige typer af overførselsind-

komster, hævet. Den mindskede dækningsgrad 

ved arbejdsløshedsdagpenge blev også i nogen 

grad modvirket. Selvom den socialdemokratisk 

ledede regering indtil videre ikke har imødegået 

særligt meget af det, Reinfeldt-regeringen havde 

gennemført, er det alligevel blevet understreget, at 

permanente lavtlønsgrupper med dårlige levevilkår 

skal hjælpes med andre virkemidler end dem, som 

handler om manglende incitamenter til at arbejde.

Valgfrihed har været et 
centralt slagord og en 
politisk realitet i svensk 
integrationspolitik 
siden 1970’erne.

Valgfrihed har været et centralt slagord og en 

politisk realitet i svensk integrationspolitik siden 

1970’erne – i den kulturelle tilpasning, men også 

i velfærdsordninger. Et område, hvor valgfriheden 

har fået stor betydning, er systemet med såkaldt 

egenbosætning af asylansøgere. Med egenbosæt-

ning kan nyankomne asylansøgere uden afgørel-

se, om de får tilladelse til at blive i landet eller ej, 

selv vælge, hvor de vil bosætte sig. Denne såkaldte 

Ebo-politik har som konsekvens haft en mere segre-

geret bosætning og en større ophobning af sociale 

problemer i visse satellitbyer i Sverige, end hvad 

man har haft i Danmark og Norge. I disse to lande 

styrer myndighederne bosætningen, først ved mod-

tagelsen og senere i kommunerne. Enkeltindividers 

frihed til at træffe sine egne valg – om bolig, om 

sprogundervisning og om arbejdsmarkedskvalifi-

cering – er måske det mest bemærkelsesværdige i 

den svenske velfærdsstats integrationspolitik. Hvor 

Danmark og Norge i stor udstrækning har brugt ob-

ligatoriske offentlige virkemidler i et forsøg på at 

gøre folk selvforsørgende og uafhængige på længere 

sigt, har de svenske myndigheder givet betydelige 

frihedsgrader for nyankomne fra et tidligt tidspunkt.

17.3.3. Norge
Norge har haft en særstilling i Skandinavien med si-

ne store indtægter fra oliesektoren. Der har følgelig 

været et svagere økonomisk pres for beskæring af 

ydelser. Sygedagpengene er stadig blandt de mest 

generøse i hele OECD, og der er blot sket mindre 

justeringer i form af loft på ydelser og pligt til op-

følgning og aktivering. Myndighederne har forsøgt 

at reducere sygefraværet gennem samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter – aftalen om ”Inklude-

rende Arbeidsliv”, hvor tilpassede sygemeldinger, 

opfølgning i samarbejde med læge og arbejdsgi-

ver har været centrale virkemidler. Tilsvarende krav 

er indført ved andre ydelser. Den grundlæggen-

de præmis i velfærdstænkningen er efterhånden 

blevet, at det er godt at være i arbejde, hvis man 

overhovedet kan. ”Restarbejdsevne” er blevet et 

mantra i forvaltningen, sådan som man tilsvaren-

de har set i Danmark.

Men også i Norge har skiftende regeringer været 

bekymrede for velfærdsstatens langsigtede bære-

dygtighed, og den lave arbejdsmarkedsdeltagelse, 

særligt i enkelte indvandrergrupper, har fået meget 

opmærksomhed. Udsigten til udfasning af olieøko-

nomien i kombination med befolkningens aldring 

skaber et pres for nytænkning og omlægning af 

dele af velfærdspolitikken.
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Velfærdsydelserne i Norge er i mindre grad ba-

seret på optjente rettigheder end i nabolandene, 

men mere betinget af, at man tager imod definere-

de tjenester og selv bidrager aktivt. Myndighederne 

har i de senere år lagt større vægt på sanktioner, 

hvis modtagerne ikke indfrier kravet om aktiv del-

tagelse, men dette håndhæves ifølge evalueringer 

meget forskelligt i kommunerne.19 Opfølgning, til-

rettelægning, afklaring og skræddersyede planer er 

blevet nøglebegreber i opfølgningsregimet, som i 

stor udstrækning fortsat bygger på en social inve-

steringstænkning.

Til trods for en kraftig vækst i den norske økono-

mi siden århundredskiftet med stærk efterspørgsel 

på arbejdsmarkedet og lav ledighed har de samme 

problemer gjort sig gældende som i nabolandene, 

når det gælder inddragelse af ikke-vestlige ind-

vandrere i produktivt arbejde. Dette har ført til, at 

fattigdomstemaet er kommet stærkere på dags-

ordenen – eller ”vedvarende lavindkomst”, som 

det hedder i offentlige dokumenter. Denne er i al 

væsentlighed knyttet til indvandrerbefolkningen. 

Flere udredninger har peget på den omfattende 

indvandring af arbejdskraft fra EU-regionen som 

en af årsagerne til, at integrationsarbejdet overfor 

ikke-vestlige indvandrere går trægt til trods for en 

solid vækst på arbejdsmarkedet. Norske arbejds-

givere har siden 2004 haft rigelig adgang til at 

dække efterspørgslen efter færdiguddannede og 

tilpasningsdygtige medarbejdere fra Øst- og Cen-

traleuropa.20

Til trods for at ”kvalificeringssporet” har domi-

neret i Norge, er der i de senere år også foretaget 

ændringer, som tager mere hårdhændet sigte på 

at få folk i arbejde. Fra 2003 kom der påbud om, 

at den ledige skulle gennemføre konkrete initia-

tiver for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, og 

i 2004 blev antallet af uger, man kunne modtage 

støtten, reduceret fra 78 til 52. En ny fireårig ord-

ning – ”arbeidsavklaringspenge” – blev indført i 

2010 for personer med varige helbredsproblemer 

med aktiveringskrav og meldepligt hver 14. dag. I 

2018 blev varigheden af denne ydelse reduceret til 

tre år. Men vigtigere, når det gælder indvandrerbe-

folkningen, er aktiveringspligten i kontanthjælpen. 

Denne basale indtægtssikring er den mest udbredte 

overførselsindkomst blandt indvandrere med kor-

tere opholdstid i Norge.

Såkaldt ”Uføretrygd” er en udbredt ydelse blandt 

indvandrere med noget længere opholdstid, hvor 

myndighederne har forsøgt at afgrænse brugen ved 

at omlægge og reducere niveauet bl.a. for tillæg for 

børn. I 2015 blev indført et samlet loft for overførs-

ler til et samlet niveau på maksimum 95 procent 

af den tidligere løn inklusive tillæg for børn. Dette 

var utvivlsomt rettet mod indvandrerfamilier med 

mange børn, som efter det gamle system kunne 

opnå (nogle gange væsentligt) højere overførsels-

indkomster end den potentielle lønindkomst.21

Fra 2017 har de norske myndigheder anvendt 

krav om øget opholdstid for at reducere tilgangen 

til enkeltstående velfærdsydelser. Den borgerlige 

koalitionsregering, bl.a. med repræsentation af det 

indvandrerkritiske Fremskrittspartiet, er blevet in-

spireret af Danmark og har indført krav om fem års 

opholdstid for at få såkaldt ”kontantstøtte”, som i 

Norge er en specifik ydelse til familier, som ikke be-

nytter sig af offentlige daginstitutioner. Ordningen 

har været særdeles kontroversiel i norsk politik, fordi 

den mest udpræget benyttes af indvandrerfamilier 

og bidrager til at forhindre kvinders deltagelse på 

arbejdsmarkedet. Ordningen har været en torn i 

øjet på dem, som har ønsket at forhindre eksport 

af velfærdsgoder til EØS-området. I finansloven for 

2020 blev der også vedtaget opholdskrav på fem år 

for andre ydelser, som fx alderspension, arbejdsaf-

klaringspenge, ydelser til enker og børnepension. 

Dette opholdskrav gælder ikke for EU-/EØS-borgere. 

Det hedder i regeringens motivation, at Norge skal 

have tilstrækkelige og forsvarlige ordninger for dem, 

som får opholdstilladelse, men ordningerne skal 

være retfærdige, bæredygtige og hensigtsmæssige. 

Ordninger skal stimulere dem, som får opholdstil-

ladelse i Norge, til at være erhvervsaktive.

17.4. De lange linjer siden 1990’erne
Et særtræk ved de skandinaviske lande er, at den 

liberalisering, man havde på det finansielle område 
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i 1980’erne og 90’erne, ikke medførte en parallel 

deregulering af arbejdsmarkederne og demontering 

af velfærdsstaten, sådan som man ellers opleve-

de mange andre steder i Europa.22 Efter at økono-

mierne kom på fode igen efter krisen i 1990’erne, 

skete der en delvis udbygning af flere af de tradi-

tionelle træk ved den nordiske velfærdsmodel. Tre-

partssamarbejdet blev revitaliseret, fagbevægelsen 

beholdt den stærke position, og velfærdsudgifter-

ne blev øget. Investeringer i human og social ka-

pital blev videreudviklet, samtidig med at en sats-

ning på arbejdslinjen blev mere fremtrædende.23

Men de skandinaviske velfærdsmodeller er også 

politiske størrelser. Evnen til at forny virkemidler-

ne har hele tiden været afhængig af politikernes 

evne til at danne koalitioner med en styrke til at 

få implementeret strategiske kompromisser med et 

langsigtet perspektiv. Indtil de senere år har lan-

dene evnet at skabe stabile partialliancer og i pe-

rioder hegemoniske partier, som har haft tilstræk-

kelig tilslutning og legitimitet til at kunne forfølge 

langsigtede strategier. Et centralt kendetegn ved 

Skandinavien er et højt tillidsniveau både overfor 

politikere og myndigheder.24

I alle tre lande er der sket vigtige partipolitiske 

ændringer i løbet af de seneste 30 år: De tidligere 

så dominerende socialdemokratiske partier har haft 

en faldende tilslutning. Selvom de har haft rege-

ringsmagten i lange perioder, er de i stigende grad 

blevet afhængige af at indgå koalitioner med andre 

partier. Den svigtende tilslutning må delvist forklares 

med ændringer i politikkens sociale grundlag. Den 

traditionelle arbejderklasse har mistet meget af sin 

samfundsmæssige betydning, og der forekommer 

stadig færre jobs i de klassiske arbejderfunktioner. 

”Uddannelsesrevolutionen” har bidraget til færre 

manuelle jobs. Samtidig har landene fået en vok-

sende, ressourcestærk middelklasse samt service-

medarbejdere med nye marginaliserede grupper. Alle 

tre lande har i løbet af de 30 år fået stærke indslag 

af nye partier til højre for de klassiske konservati-

ve partier. Disse nye højrepartier har i vidt omfang 

kombineret stærk støtte til velfærd for majoritets-

befolkningen med indvandrings- og EU-skepsis, og 

de har derved opnået at opfange mange tidligere 

socialdemokratiske stemmer. Til trods for disse til 

dels væsentlige ændringer i vælgerkorpset har alle 

tre lande oplevet, at tilslutningen til velfærdsmo-

dellens fundamentale struktur er konsolideret – og 

reelt er blevet tværpolitisk funderet.

Men uafhængigt af disse fællestræk har Dan-

mark, Norge og Sverige, som vi har påpeget, siden 

1990’erne valgt nogle forskellige svar på indvan-

dring og integration. Danmark var længe alene om 

at gå ind for en ”differentiering”25 af dele af vel-

færdspolitikken. Det vil sige, at personer med kort 

opholdstid må nøjes med lavere ydelser end an-

dre, men Danmark har i de seneste år fået selskab 

af Norge. Norge har imidlertid indført opholdstid 

som forudsætning for overhovedet at få adgang til 

en del goder, mens Danmark har indført forskel-

lig kompensationsgrad efter antal år i landet. Og 

Danmark gik først løs på kontanthjælpen – det la-

veste niveau for indtægtssikring, noget, Norge har 

styret udenom.

Mens Danmark altså har været foregangsland, 

når det gælder differentiering og i forhold til at stille 

betingelser for at modtage ydelser (”betingethed”), 

har Sverige udmærket sig som en standhaftig for-

svarer af universalismen. Selv ikke under den dra-

matiske krise i 1990’erne gik regeringen ind på en 

differentiering. Indvandrere eller personer med kort 

opholdstid blev udsat for de samme stramninger i 

ydelser og vilkår som resten af befolkningen. Men 

kriseforebyggelsen i Sverige bidrog til en omfatten-

de slankekur af velfærdsbudgetterne, som hverken 

Danmark eller Norge blev nødt til at gennemføre 

dengang.

Med andre ord har man i Sverige gennemført en 

bemærkelsesværdig radikal politik, men den har 

været universel; svenske myndigheder har tilbudt 

indvandrere de samme muligheder som andre bor-

gere med undtagelse af introduktionsordningen. 

Og politikken har været kombineret med en mere 

venligsindet retorik overfor indvandrere end i na-

bolandene, hvor særligt Danmark har skilt sig ud.

I Norge har der været meget opmærksomhed 

om følgerne af landets tilknytning til EU gennem 
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EØS-aftalen og for mulighederne for at regulere 

arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikken. Landet 

modtog i de første år efter 2004 to tredjedele af alle 

arbejdskraftindvandrere til Skandinavien. Et cen-

tralt politisk spørgsmål har således været, hvilket 

råderum nationale politikere og parter på arbejds-

markedet har for at forhindre lavtlønskonkurren-

ce og afgrænse indvandreres adgang til offentlige 

velfærdsydelser. I efteråret 2019 blev nogle af disse 

problemstillinger sat på spidsen gennem en omfat-

tende skandale i norsk forvaltning og retspleje: Det 

blev hævdet, at myndighederne gennem flere år 

havde praktiseret en forkert fortolkning af EØS-re-

gelværket ved at sætte grænser for lovlig eksport 

af velfærdsydelser og (i nogle tilfælde) sende dem, 

der brød regelværket, i fængsel.26

Der kan argumenteres for, at Danmark i de senere 

år har bevæget sig længst bort fra ”socialinveste-

rings-linjen” mod en mere stram og mere mar-

kedsorienteret arbejdslinje. Og det er nærliggende 

at se dette indenfor en politisk helhed, hvor der 

har været større enighed om at stramme til overfor 

indvandring og integration. Men det handler ikke 

alene om indvandring. Stramningerne og det nye 

fokus indgår i en større sammenhæng, hvor den 

traditionelle satsning på uddannelsesorienteret 

aktivering i større grad er blevet erstattet af ar-

bejdstræning gennem praktikpladser og løntilskud.27

Betragter vi velfærdsreformerne siden 1990’er-

ne, kan vi fortsat identificere en højre-venstre 

akse. Partier, som befinder sig til højre i det poli-

tiske landskab, støtter oftere en politik, der stiller 

betingelser og styrker incitamentet til at arbejde, 

mens partierne til venstre i højere grad står vagt om 

rettighedsstaten. Det har dog også været en udtalt 

tendens i Skandinavien, at centrum-venstre-koa-

litioner kun i beskedent omfang ruller besparelser, 

som har været gennemført af højre-koalitioner, 

tilbage, selvom vi har trukket nogle undtagelser 

frem i kapitlet. Holdninger blandt vælgerne følger 

ofte partiernes højre-venstre-akse med undtagelse 

af arbejdervælgere, som i dag i betydeligt omfang 

støtter højrepopulistiske partier.

Ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo er der 

i 201928 gennemført en omfattende sammenlig-

ning af ordningerne i Skandinavien plus fem andre 

europæiske lande, og rapporten konkluderer som 

følger: Når det gælder indtægtssikring, har Norge 

samlet set det klart mest generøse og lettilgængelige 

system for mennesker i den erhvervsaktive alder. 

Norge har i mindre grad end de andre lande gen-

nemført beskæringer i de seneste 20 år. Men ifølge 

disse forskere drejer det sig først og fremmest om 

helbredsorienterede ydelser. Norge har videreført 

”den klassiske nordiske kombinerede løsning med 

en høj universel mindstesikring og en generøs stan-

dardsikring for lønmodtagere med en gennemsnits-

løn”.29 Når det gælder de andre ordninger, dem, 

der ikke er knyttet til sygdom, som dagpenge eller 

kontanthjælp, er Norge ikke specielt rundhåndet.

Når det gælder 
indtægtssikring, har 
Norge samlet set det 
klart mest generøse og 
lettilgængelige system 
for mennesker i den 
erhvervsaktive alder.

De nationale forskelle i den offentlige integra-

tionsretorik er fortsat helt frem til i dag. I Danmark 

og Norge tales der mere offensivt om indvandrernes 

pligter, end tilfældet er i Sverige. Det, som hedder 

pligt i Danmark, hedder gennemgående rettighed, 

motivation og incitament i Sverige. I Norge tales der 

meget om pligt og ret. Disse forskelle har også sin 

baggrund i, at man analyserer integrationsproble-

merne forskelligt. I Sverige er der lagt stor vægt på 

diskriminerende strukturer og holdninger i majo-

ritetsbefolkningen, danske politikere har i højere 

grad lagt vægt på svage incitamenter til at arbejde 

som følge af de gavmilde velfærdsordninger, mens 

man i Norge har peget på kvaliteten af de offentlige 

ordninger og svigtende opfølgning.30
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17.5. Sammenfatning
De skandinaviske lande har vist stor kapacitet til 

omstilling og institutionel tilpasning fra 1990’erne 

og frem. Tilpasningsevnen har bidraget til at vide-

reføre de skandinaviske velfærds- og arbejdsmar-

kedsmodeller på en sådan måde, at landene sta-

dig placerer sig i toppen ved de fleste internatio-

nale sammenligninger.

Hvis vi ser på perioden fra 1990’erne og frem til i 

dag, har de tre landes samfundsmodeller gennemgået 

ændringer som svar på ydre og indre udfordringer. 

Institutioner og politiske instrumenter har måttet 

tilpasse sig de nye økonomiske forudsætninger, 

nye sociale strukturer og nye politiske realiteter. 

De seneste 30 år har været påvirket af de største 

økonomiske kriser siden 1930’erne, udviklingen af 

EU’s indre marked, den mest omfattende indvan-

dring nogensinde, systemændrende digitalisering 

og nye og stadigt vekslende vælgerbevægelser og 

partipolitiske konstellationer.

Kort sammenfattet kan vi sige, at det, som har 

præget svensk indvandrings- og integrationspoli-

tik siden 1990’erne, er liberalisering og valgfrihed 

– også kulturelt. Differentiering har ikke været på 

dagsordenen. Liberaliseringslinjen i indvandringspo-

litikken fik en brat afslutning under flygtningekrisen 

i 2015. Men på mange måder fortsætter hovedlin-

jerne i integrationspolitikken til trods for enkelte 

stramninger. Danmark var pioner for en tiltagende 

differentiering og opstilling af krav i skandinavisk 

velfærds- og integrationspolitik. Økonomiske in-

citamenter har stået centralt i alle landene, mens 

man i Danmark også i stærkere grad lægger vægt 

på kulturel tilpasning af nyankomne indvandrere. 

I Norge har man satset på aktivering og tilrettelæg-

ning i kombination med en forsøgsvis strammere 

indvandringskontrol, i de senere år også kombi-

neret med en øget differentiering i adgangen til 

velfærdsydelser.

Noter
1 Dølvik (2013). Indvandringen af arbejdskraft begyndte tid-

ligere i Sverige end i Danmark og Norge.
2 Esping-Andersen og Korpi (1987).
3 Benhabib (2002).
4 Collier (2013); Brochmann og Grødem (2019).
5 Brochmann (2003).
6 Brochmann m.fl. (2011).
7 Dølvik (2013).
8 Dølvik m.fl. (2014).
9 Djuve og Grødem (2014).
10 Dølvik m.fl. (2014).
11 Brochmann og Djuve (2013); Breidahl (2012).
12 SFI (Svenska för invandrare) er åben for alle indvandrere og 

ikke kun for flygtninge.
13 Socialdemokraterne havde allerede i 1998 indført en lignen-

de ”integrationsydelse”, som de måtte opgive efter omfat-
tende kritik for forskelsbehandling. ”Starthjælpen” skulle 
i princippet stille alle lige, som ikke havde haft ophold i 
Danmark i de seneste syv år, og undgik følgelig anklager 
om diskriminering.

14 Jønsson og Petersen (2012).
15 Det gældende opholdskrav i § 11, stk. 3, i lov om aktiv so-

cialpolitik på sammenlagt syv år indenfor de seneste otte år 
her i riget som betingelse for at være berettiget til uddan-
nelses- eller kontanthjælp bliver pr. 1. januar 2019 forlænget 
til at være sammenlagt ni års ophold her i riget inden for 
de seneste ti år. 

 Ud over kravet om ophold i sammenlagt ni år indenfor de 
seneste ti år stilles der fra denne dato krav om beskæftigelse 
svarende til to år og seks måneders ordinær fuldtidsbeskæf-
tigelse indenfor de seneste ti år.

16 Borevi (2010).
17 Reinfeldt sagde dette i en tale i efteråret 2014 før flygtnin-

gekrisen i 2015.
18 Pedersen m.fl. (2019).
19 Djuve m.fl. (2017).
20 Brochmann m.fl. (2011); Brochmann m.fl. (2017); Holden 

m.fl. (2019).
21 Se Pedersen m.fl. (2019).
22 Dølvik, Andersen og Vartiainen (2015).
23 Dølvik m.fl. (2014).
24 Dølvik m.fl. (2014).
25 Benævnes også ”tospors-politik” med en differentieret til-

deling af ydelser, hvor det tidligere var tilstrækkeligt med 
en opholdstilladelse.

26 Sagskomplekset var ikke afsluttet i sommeren 2020, så det 
endelige udfald af ”skandalen” er endnu ikke klarlagt.

27 Pedersen m.fl. (2019).
28 Pedersen m.fl. (2019).
29 Pedersen m.fl. (2019).
30 Brochmann og Hagelund (2010).
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Ved årsskiftet 2019-20 var de tre skandinaviske lande 
velfungerende samfund med stor sammenhængskraft, og 
økonomier der var i topform. I bogen har vi ganske vist registreret 
en række udfordringer, men de var ikke af en karakter, der 
fundamentalt kunne anfægte den langsigtede sociale og 
økonomiske bæredygtighed. Begivenhederne i foråret 2020 havde 
heller ikke så omfattende dimensioner, at den skandinaviske måde 
at leve på for alvor var udfordret. Alligevel står skandinaverne 
overfor en række problemer i den kommende tid som følge af 
coronakrisen, og ikke mindst i forhold til den makroøkonomiske 
udvikling. I dette efterskrift indkredser vi træk af udviklingen i 
foråret 2020 med det sigte at give et overblik over, hvordan de 
tre lande håndterede udfordringen, og hvordan pandemien slog 
igennem i forhold til folkesundheden og økonomien.

18. Efterskrift:
Skandinavien i

coronaens tid
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Det er ikke muligt i denne udgivelse at give bare 

et tilnærmelsesvis skøn over de langsigtede sund-

hedsmæssige og økonomiske konsekvenser af pan-

demien i Skandinavien. Det understreges af, at der 

kun er få, ældre historiske pandemiske data knyttet 

til den spanske syge i 1918 at sammenligne med, 

og dengang havde produktions- og forbrugsmøn-

stre en væsentlig anden karakter end i dag. Det 

understreges også af usikkerheden om, hvorvidt 

der vil komme en anden bølge af pandemien, og 

om, hvornår en vaccine vil kunne tages i brug. Vi 

vil derfor i det følgende begrænse os til en summa-

risk, selekteret beskrivelse af nogle af de politiske 

beslutninger om sundhed og økonomi i relation til 

sundhedskrisen frem til midten af maj 2020. Des-

uden vil vi berøre de foreløbige sundhedsmæssige 

og økonomiske følger. Karakteristisk for den inter-

nationale interesse for Skandinavien fik regionen 

i øvrigt en betydelig international opmærksom-

hed under krisen.

18.1. De tre staters sundhedspolitiske  
initiativer

De tre staters indgreb overfor smittefaren var for-

skellige, idet den socialdemokratiske regering i Dan-

mark og den borgerlige regering i Norge valgte mere 

omfattende indgreb, mens regeringen i Sverige be-

stående af Socialdemokraterna og Miljöpartiet valg-

te en mindre indgribende tilgang til pandemien, 

men ledsaget af såkaldte rekommendationer om 

ansvarlig adfærd, der blev fulgt i meget stor ud-

strækning. Ingen af landene nåede så omfattende 

indgreb som de hårdest ramte europæiske lande: 

Frankrig, Italien, Spanien og Storbritannien, hvor 

det med udgangsforbud over lange stræk af foråret 

2020 gav reel mening at tale om en ”lockdown”. 

Fælles for de tre skandinaviske regeringers og 

myndigheders aktiviteter var omfattende og gen-

tagne sundhedsinformationer af typen ”host og 

nys i ærmet”, ”hold en god håndhygiejne”, ”bliv 

hjemme, hvis du har de mindste symptomer” og 

”hold afstand”. Der blev løbende appelleret til at 

udvise samfundssind ved at holde afstand og tage 

hensyn. Fælles var også en udbredt politisk kon-

sensus om de indgreb, der blev foretaget, og en 

stor tilslutning i de berørte befolkninger.

18.1.1. Sundhedspolitiske initiativer   
i Danmark

Det første danske smittetilfælde blev konstateret den 

27. februar 2020, og den 2. marts frarådede Sund-

hedsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til det 

allerede hårdt ramte Norditalien. Dagen efter kom 

en opfordring til at holde en frivillig karantæne, 

hvis man var indrejst fra et land med mange smit-

tede. Den 6. marts opfordrede Sundhedsstyrelsen 

til at undlade at give hånd, kramme og kindkysse 

i det sociale liv, og samme dag opfordrede rege-

ringen til at undgå arrangementer med over 1.000 

deltagere. Den 10. marts fulgte en opfordring til, 

at befolkningen skulle tænke sig om ved transport 

med bus og tog. Risikogrupper opfordredes til at 

fravælge offentlig transport i myldretiden. 

Den 11. marts varslede statsministeren en række 

omfattende indgreb med ikrafttræden den følgende 

uge: Skoler og dagtilbud blev lukket, studerende 

skulle blive hjemme, store grupper af offentligt 

ansatte blev sendt hjem, og private arbejdsgive-

re blev opfordret til så vidt muligt at bede deres 

ansatte om at arbejde hjemmefra. Epidemiloven 

ændredes den 12. marts med virkning fra den 17. 

marts. Med ændringerne fik regeringen mulighed 

for at indføre en lang række restriktioner og på-

bud for både borgere, virksomheder og private og 

offentlige institutioner.

Den 13. marts blev de danske grænser lukket, 

og Udenrigsministeriet frarådede alle unødvendige 

rejser til hele verden, ligesom ministeriet rådede 

alle danskere i udlandet til umiddelbart at rejse 

hjem under indtryk af den accelererende globale 

nedlukning. 

Nedlukningen af Danmark blev yderligere accen-

tueret, da der den 17. marts blev udstedt et forsam-

lingsforbud med virkning dagen efter for flere end 

ti personer, og samme dag – også her med virk-

ning fra den 18. marts – blev de liberale erhverv og 

storcentre lukket. Natklubber, diskoteker, barer og 

værtshuse, restauranter og cafeer fik indstillet deres 

n SKANDINAVIEN I CORONAENS TID
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virksomhed. Alle indendørs sports- og idrætsfacili-

teter blev tilsvarende lukket. For de virksomheder, 

der kunne fortsætte i detailhandelen, blev indført 

skærpede sikkerhedskrav. 

Efter påske i april 2020 blev en forsigtig genåbning 

indledt, hvor i første omgang daginstitutioner og 

de mindste skoleklasser igen kunne modtage bør-

nene, ligesom en del liberale erhverv kunne gen-

åbne fra den 20. april. Efterfølgende har der været 

en faseopdelt genåbning af resten af samfundet. 

18.1.2. Sundhedspolitiske initiativer i Norge
Norge fulgte Danmarks krisehåndtering tæt i be-

gyndelsen af marts. Den 1. marts kom et påbud fra 

Sundhedsministeriet til personer ansat i sundheds-

væsenet om at holde en karantæne i 14 dage, hvis 

de efter den 17. februar var vendt hjem fra et om-

råde med stor smittespredning. Den 12. marts luk-

kede regeringen alle daginstitutioner, skoler, ung-

domsskoler og videregående uddannelser. Samme 

dag blev udstedt forsamlingsforbud for mere end 

50 deltagere i Bergen og Oslo. Alle ansatte i Oslo 

Kommune skulle så vidt muligt arbejde hjemme-

fra. Sundhedspersonale med patientbehandling 

fik midlertidigt forbud mod at rejse til udlandet, 

idet det offentlige dækkede tab ved allerede be-

stilte rejser. 

Den 14. marts blev den norske grænse lukket, 

så kun varer, medicin og nordmænd kunne pas-

sere, og Utenriksdepartementet frarådede alle ik-

ke-strengt nødvendige rejser til alle lande. I for-

løbet blev træningscentre, svømmehaller, frisører 

og sundhedsorienterede erhverv som fysioterapeu-

ter, kiropraktorer, optikere og psykologer og andre 

med nærkontakt lukket. Den 19. marts indførtes 

det såkaldte ”hytteforbud”, dvs. et forbud mod at 

overnatte i fritidsejendom udenfor egen kommune.

Fra den 20. april indledtes en gradvis genåbning 

begyndende med børnehaverne samt ophævelse af 

forbuddet mod at tage på hytteture i fjeldet.

18.1.3. Sundhedspolitiske initiativer i Sverige

På trods af at Sverige overordnet set fulgte en anden 

strategi end i Danmark og Norge med færre restrik-

tioner og flere statslige rekommendationer, blev der 

også i Sverige indført restriktioner, der under me-

re normale omstændigheder ville blive anset som 

indgribende i svenskernes hverdag. 

Den 11. marts forbød regeringen forsamlinger på 

mere end 500 personer, og den 14. marts blev alle 

unødvendige rejser ud af landet frarådet. Den 17. 

marts indførtes en delvis grænselukning, og samme 

dag anbefalede regeringen alle gymnasier, univer-

siteter og voksenuddannelser at sende deres elever 

hjem. Myndighederne opfordrede også til, at man 

ikke rejste mellem regionerne, og alle i Stockholm, 

der kunne arbejde hjemmefra, opfordredes til dette 

(fra den 13.juni er igen åbnet for alle indenrigsrej-

ser). Den 29. marts blev forsamlinger på over 50 

personer forbudt. Adgangen til at besøge pårørende 

på plejehjem blev stærkt begrænset.

Der er betydelige 
mørketal ved 
registrering af 
pandemiens påvirkning 
af folkesundheden.
18.2. Pandemien og folkesundheden
Der er betydelige mørketal ved registrering af pan-

demiens påvirkning af folkesundheden, og dette 

gælder også i de skandinaviske lande. Mørketal-

let er størst ved registrering af antal smittede, der 

er afhængig af testkapacitet og -strategi. Tallet er 

mere entydigt ved opgørelse af antallet af indlæg-

gelser, selvom den valgte registrering er noget for-

skellig i de tre lande, mens opgørelsen er lidt min-

dre entydig ved registrering af COVID-19-relaterede 

dødsfald. Den engelske Financial Times når fx frem 

til, at antallet af COVID-19-relaterede dødsfald er 

undervurderet med op til 60 procent i 14 lande, der 

undersøges i en nærmere analyse. 1

Analysen baserer sig på en sammenligning, hvor 

mortalitet i nogle forudgående år sammenlignes 

med mortaliteten i foråret 2020 og registreringen 
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Figur 18.1. Antal COVID-19-relaterede hospitalsindlæggelser pr. 100.000 

indbyggere, foråret 2020 
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ter, der er eller har været indlagt mere 

end 12 timer. En relevant indlæggelse er 

defineret som en indlæggelse indenfor 

14 dage efter prøvetagningsdato for en 

positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis 

forsinkelse i indberetningerne til Lands-

patientregistret. Indlagte på sygehusene 

viser det samlede antal af indlagte med 

bekræftet COVID-19, heraf indlagte på in-

tensiv afdeling og indlagte i respirator. 

Kilde: Danmarks Statistik – SMIT1: CO-

VID-19 smittespredning mv. pr. dag i 2020 

(eksperimentel statistik) efter nøgletal 

via Statens Serum Institut, Epidemiologi-

ske overvågningsrapporter om COVID-19 

i Danmark.
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Kilde: Egen konstruktion på basis af data 

fra SIR (Svenska Intensivvårdsregistret): 

Antal på intensivafdelinger med COVID-19 

pr. dag.
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af COVID-19-relaterede dødsfald. Analysen viser, at 

den forhøjede dødelighed i foråret 2020 væsentligt 

overstiger de registrerede COVID-19-relaterede døds-

fald. Der er altså en betydelig rest, der ikke optræ-

der i de officielle tal, men som i stor udstrækning 

er COVID-19-relaterede. Landene praktiserer som 

nævnt også forskellige registreringsmetoder og -krav.

Med dette og lignede forbehold in mente viser 

figur 18.1 antallet af indlæggelser med COVID-19 pr. 

100.000 indbyggere opgjort hen over foråret 2020. 

Det skal fremhæves, at det ikke er muligt på bag-

grund af tallene at udlede omfanget af en eventuel 

kausalitet mellem valg af strategi ved bekæmpel-

sen af pandemien og antallet af indlagte, ligesom 

den langsigtede effekt af de valgte strategier heller 

ikke kan belyses. Tallene giver alene et vist ind-

tryk af pandemiens udvikling med det væsentlige 

forbehold, at statistikken over antal indlagte ikke 

registreres helt ens i de tre lande. 

Fra begyndelsen af april til begyndelsen af maj 

svinger niveauet i Sverige mellem 3 og 5,5 indlag-

te i intensivpleje pr. 100.000 indbyggere. Danmark 

befinder sig i midten, hvor kurven over indlagte i 

intensiv pleje toppede i begyndelsen af april med 

2,5 patienter pr. 100.000 indbyggere. Derefter ind-

ledte kurven et vedvarende fald til 0,3 ved udgan-

gen af perioden. En lang række hospitalsafdelinger 

viet til behandling af COVID-19-patienter havde da 

også indstillet deres virksomhed på dette tidspunkt. 

Norge opgør ikke antal i intensiv pleje, men alene 

antal indlagte og antal i respirator. Begge registre-

ringer befinder sig en anelse lavere end i Danmark. 

Vender vi os nu i figur 18.2 mod antal dødsfald 

pr. 100.000 indbyggere, fremtræder mere udtalte 

forskelle mellem de tre lande. Sverige topper med 

40 dødsfald pr. 100.000 indbyggere ved udgangen 

af perioden. Det er fire gange over det danske ni-

veau og ti gange over det norske. Igen er forholdet, 

at der ikke foreligger kausale analyser af sammen-

hængen mellem sundhedsstrategi under pandemien 

og antallet af dødsfald.2

I figur 18.3 perspektiveres ved at inddrage fore-

komsten af COVID-19-relaterede dødsfald i andre 

europæiske lande. Det er velkendt, at tallene lå 

højest i Spanien, Italien, Storbritannien og Frankrig 

i nævnte rækkefølge. Blandt figurens lande kom-

mer dernæst Sverige.

Figur 18.4 gengiver den geografiske fordeling af 

bekræftede smittede, dog med forskellig referen-

ceenhed. For Danmarks vedkommende kan man 

bl.a. bemærke de høje frekvenser i hovedstadsre-

gionen og her især i vestegnskommunerne. I Norge 

og Sverige genfindes koncentrationen i og omkring 

hovedstadsregionen.

18.3. De tre staters reaktioner overfor pan-
demien: økonomiske initiativer

De tre lande havde en række fællestræk i forhold 

til de økonomiske indgreb for at sikre, at arbejds-

tagerne og erhvervslivet kom bedst muligt igennem 

krisen. Et fællestræk var også, at stabile offentlige 

økonomier med en lav låntagning og en høj inter-

national kreditværdighed gjorde endog meget om-

fattende statslige indgreb mulige. Ledigheden var lav 

før udbruddet, og bankerne havde finansielt set et 

langt bedre udgangspunkt end under finanskrisen.

Stabile offentlige 
økonomier med en 
lav låntagning og 
en høj international 
kreditværdighed 
gjorde endog meget 
omfattende statslige 
indgreb mulige.

18.3.1. Økonomiske initiativer i Danmark

Den 10. marts offentliggjorde regeringen tre initia-

tiver, der skulle hjælpe med at afbøde de negative 

økonomiske effekter af pandemien. Initiativerne 

rettedes både mod de virksomheder, der allerede 

på dette tidspunkt oplevede negative økonomi-

ske konsekvenser, og mod generelt at holde hån-
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Figur 18.2. Antal COVID-19-relaterede dødsfald pr. 100.000 indbyggere, foråret 2020

Note: Daglige dødsfald indikeres på venstre lodrette akse, og kumulative dødsfald indikeres på højre lodrette akse.

Kilde: Egen konstruktion på basis af data fra Our World in Data via European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Kilde: Our World in Data

Figur 18.3. Samlet antal bekræftede COVID-19 dødsfald pr. millioner indbyggere

n SKANDINAVIEN I CORONAENS TID
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Figur 18.4. Danmark: Samlede bekræftede COVID-19-tilfælde 

pr. 100.000 indbyggere i kommunen pr. 22. maj 2020

Note: Af diskretionshensyn er kommuner med færre end 10 konstaterede smittetilfælde udeladt.

Kilde: Egen konstruktion på basis af Danmarks Statistik, statistiktabel SMIT4.
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   Kilde: Folkehelseinstituttet: COVID-19 tilfælde fordelt på regioner

Figur 18.4. Norge: Samlede bekræftede COVID-19-tilfælde 

pr. 100.000 indbyggere fordelt på regioner pr. 22. maj 2020

n SKANDINAVIEN I CORONAENS TID
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Kilde: Folkhälsomyndigheten.

Figur 18.4. Sverige: Samlede bekræftede COVID-19-tilfælde 

pr. 100.000 indbyggere fordelt på regioner pr. 22. maj 2020
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den under den danske økonomi i en krisetid. De 

tre initiativer var:

Kompensation til arrangører, der i marts måned 

havde aflyst eller udskudt arrangementer med mere 

end 1.000 deltagere og arrangementer på under 1.000 

deltagere, som var målrettet særlige COVID-19-risi-

kogrupper, fx ældre eller helbredsmæssigt sårbare. 

Ny lovgivning understøttede virksomhedernes likvi-

ditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne 

for moms, AM-bidrag og A-skat. Endelig nedsattes 

regeringens og erhvervslivets corona-enhed, der 

sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede 

og konkrete midlertidige tiltag, der kan afhjælpe i 

første omgang aktuelle udfordringer for transport-

erhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomien.

Den 12. marts blev den kontracykliske kapital-

buffer frigivet. Ved at frigive bufferen blev penge- 

og realkreditinstitutternes udlånskapacitet samlet 

set øget med over 200 mia. kr. Den ekstra kapital 

skulle bidrage til at holde hånden under virksom-

heder og arbejdspladser. 

Den 15. marts indgik regeringen og arbejdsmar-

kedets parter en trepartsaftale om en midlertidig 

lønkompensationsordning for fyringstruede medar-

bejdere. Virksomheder, der oplevede ordrenedgang 

og færre kunder som følge af epidemien og derfor 

ikke kunne beskæftige deres medarbejdere, kunne 

fra den 9. marts til den 9. juni (senere forlænget 

til den 29. august) få delvis refusion for afholdte 

lønudgifter mod at forpligte sig til at undlade at 

afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i 

den periode, hvor de modtog kompensation. 

Den 19. marts blev regeringen sammen med 

samtlige af Folketingets partier enige om en om-

fattende hjælpepakke til små- og mellemstore 

virksomheder, der bl.a. omfattede kompensation 

til selvstændige og freelancere, som oplevede et 

fald i omsætningen på over 30 procent, samt kom-

pensation til virksomheder for deres faste omkost-

ninger. De virksomheder, der var blevet påbudt af 

regeringen at lukke, blev kompenseret 100 procent 

for deres faste omkostninger.

I slutningen af maj skiftede diskussionen i den 

økonomiske politik fra, hvordan man kunne hol-

de hånden under virksomheder og medarbejdere 

i en akut situation til, hvordan man kunne udfase 

hjælpepakkerne og samtidig finanspolitisk bidrage 

til at genskabe den økonomiske aktivitet.

18.3.2. Økonomiske initiativer i Norge
Norges nationalbank sænkede i begyndelsen af marts 

renten og tilbød ekstraordinære kortsigtede lån til 

bankerne. Med hensyn til lønkompensation hav-

de Norge i modsætning til Danmark en mere per-

manent ordning at tage udgangspunkt i – nemlig 

den såkaldte permitteringsordning, der giver mu-

lighed for midlertidig at hjemsende medarbejde-

re. Normalt dækker arbejdsgiveren den fulde løn i 

de første 15 dage. Den 13. marts kom en større kri-

sepakke, der bl.a. betød, at arbejdsgiveren mid-

lertidigt kun skulle betale løn i de første to dage 

af hjemsendelsen, hvorefter staten betalte fuld løn 

for de næste 18 dage. Herefter overgik arbejdsta-

geren til dagpengesystemet, hvor kompensations-

graden for løn indtil 300.000 NOK blev øget til 80 

procent, der efter en tid blev sat ned til 62 procent 

op til et loft på ca. 600 NOK om dagen. Virksom-

hederne kan permittere medarbejdere i op til 26 

uger på hel- eller deltid, og medarbejderne skal i 

denne periode stå til rådighed for virksomheden, 

dvs. at arbejdsforholdet består, og medarbejderen 

kan normalt ikke tage andet arbejde. 

Der indførtes forskellige støtteordninger. For 

virksomheder med et fald på mindst 30 procent 

i månedlig omsætning blev der ydet bidrag til 

dækning af løbende faste udgifter. For selvstæn-

dige blev indført en kompensation på 80 procent 

af den gennemsnitlige indtægt de seneste tre år. 

Endvidere kom forskellige støtteordninger for den 

kommunale sektor og diverse erhverv, senest en 

omfattende skattepakke for olieindustrien for at 

redde arbejdspladser i leverandørindustrien med 

bl.a. ret til fuldt skattefradrag for investeringer i 

det år, investeringen gennemføres.

Beskatningen af underskudsgivende virksom-

heder blev ændret, så underskud op til 30 mio. kr. 

genereret under krisen kunne modregnes beskattet 

overskud fra tidligere år, ligesom der blev indført 

n SKANDINAVIEN I CORONAENS TID
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andre lempelser i virksomhedsbeskatningen. Den 

såkaldte modcykliske kapitalbuffer blev reduceret, 

så de norske banker kunne få større handlefrihed 

ved långivning til erhvervslivet. Pakken indeholdt 

også en midlertidig afskaffelse af flypassager- og 

lufthavnsafgifter og forstærket støtte til virksom-

hedsintern oplæring i virksomheder, der blev ramt 

af virusudbruddet. Regeringen gav endvidere er-

hvervslivet mulighed for at udsætte indbetalinger 

af forskudsskatter med det sigte at forbedre likvi-

diteten. Den 31. marts trådte en garantiordning på 

indtil 6 mia. NOK i kraft for flyselskaber med norsk 

driftstilladelse.

En kongelig resolution bevilgede fuldmagt til 

at overskride statsbudgettet for 2020. I alt er den 

samlede værdi af de statslige støttepakker anslået 

til over 400 mia. NOK.

18.3.3. Økonomiske initiativer i Sverige
Den 16. marts fremlagde regeringen en krisepakke 

til en værdi af 300 mia. SEK. Midt i april opgjorde 

den svenske finansminister, at der indtil dato var 

afholdt kriseinitiativer for 107 mia. SEK omfattende 

bl.a. sænkede arbejdsgiverafgifter, tilskud til kort-

tidshjemsendelser, tilskud til a-kasserne og tilskud 

til kommunerne. Der blev i april også indført en per-

manent permitteringsordning, men hvor der som 

følge af coronakrisen er særlige gunstige regler for 

lønkompensation fra staten i 2020. Blandt andre 

initiativer var midlertidig afskaffelse af karensdag 

ved sygdom, højere kompensation ved ledighed, 

tilskud til sommerjob for de unge, til idrætten og 

kulturlivet. Dertil kom tilskud til virksomheder med 

omsætningstab til omstilling og statslige kreditga-

rantier for mange mia. SEK til forskellige grupper 

af virksomheder.

Den 30. april annoncerede regeringen en yder-

ligere hjælpepakke på 39 mia. SEK rettet mod op til 

180.000 virksomheder, der var særligt hårdt ramt 

af omsætningsnedgang efter princippet jo hårdere 

ramt, desto mere i støtte. Støtten rettedes mod virk-

somheder med en mindste omsætning på 250.000 

SEK i det seneste regnskabsår og med en omsæt-

ningsnedgang på mindst 30 procent i marts-april 

sammenlignet med samme periode i 2019. Støtten 

skulle dække faste omkostninger, mens lønudgifter 

ikke dækkedes.

18.4. De umiddelbare     
økonomiske konsekvenser

Som overalt i den vestlige verden fik pandemien 

også alvorlige virkninger på de skandinaviske øko-

nomier. I første omgang blev serviceerhverv hårdt 

ramt. I Norge og Danmark blev frisører, restauranter 

og mange andre serviceerhverv direkte nedlukket, 

men også i Sverige slog pandemien umiddelbart 

hårdt igennem i serviceerhvervene. Det forekom-

mer umiddelbart oplagt, at forbrugsnedgangen er 

mindre i Sverige end i de to andre lande, da ned-

lukningen i Sverige har været langt mindre end i 

de andre lande. Forskellen er dog ikke nødven-

digvis særlig stor, da privatforbruget både påvir-

kes af nedlukningen – og dermed af muligheden 

for forbrug – men også af usikkerhed i forhold til 

sundhedsrisiko ved at bevæge sig ud i det offentli-

ge rum samt usikkerheden i forhold til, hvad frem-

tiden bringer og dermed lysten til privatforbrug.

I et studie af Andersen m.fl. (2020) fremgår det 

også, at forskellen i faldet i privatforbruget mellem 

Danmark og Sverige er overraskende lille.3 Ved brug 

af data for kreditkorttransaktioner sammenlignes 

forbrugsnedgangen i Danmark og Sverige mel-

lem 12. marts og 5. april. I Sverige falder forbruget 

med 25 procent, mens det i Danmark falder med 

29 procent. Der er forskelle i fordelingen af faldet 

over forskellige brancher. I Danmark er der således 

fx et klart større fald i forbrug på restauranter end 

i Sverige. Der er også forskel i aldersfordelingen på 

faldet i forbruget. I Sverige er der et større fald i 

forbruget blandt ældre, end tilfældet er i Danmark, 

mens det omvendte er tilfældet blandt yngre. Denne 

forskel kunne skyldes, at ældre i Sverige var mere 

nervøse for at bevæge sig ud i det offentlige rum 

end i Danmark, hvor smitten ikke blev så udbredt 

som i Sverige.

Der er umiddelbart også en stor stigning i ledig-

heden i alle tre lande. Så længe, der er lønkom-

pensationsordninger, er det dog vanskeligt reelt at 
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vurdere og sammenligne ledighedsudviklingen. Hvis 

man opgør den reelle totale ledighed som summen 

af ledige og personer på lønkompensation (herunder 

permittering), er der en stigning i ledigheden i alle 

tre lande på mellem 8 og 10 procent af arbejdsstyr-

ken i perioden midt marts til midt maj – og højest 

i Sverige. En sådan sammenligning skal dog gøres 

med stor forsigtighed, da lønkompensationsord-

ningerne er ret forskellige i de tre lande.

Med genåbningen af økonomienerne fik ser-

viceerhvervene igen mulighed for at sælge ydel-

ser til deres kunder, men på trods af genåbningen 

er det givet, at den økonomiske aktivitet i de tre 

skandinaviske lande bliver hårdt ramt i 2020. Ud 

over nedgangen på hjemmemarkedet, er de også 

hårdt ramt af nedgangen i verdensøkonomien. Som 

det fremgår af kapitel 16, eksporterer de tre lande 

i omegnen af 50 procent af produktionen (BNP). I 

World Economic Outlook fra april 2020 er progno-

sen også, at BNP i 2020 falder med 6,5, 6,3 og 6,8 

procent i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. 

Hvor langvarig den økonomiske nedgang bliver, 

kan være svært at vurdere, da det i høj grad afhæn-

ger af forhold i andre lande. En strømpil for for-

ventningen til dybden og varigheden af krisen kan 

man få ved at se på udviklingen på de finansielle 

markeder. Udviklingen i de førende aktieindeks fra 

den 1. januar til midt i maj er gengivet i figur 18.5. 

Det fremgår, at de tre landes aktieindeks først blev 

hårdt ramt med et lavpunkt omkring den 20. marts, 

der i øvrigt blev nået i stort set alle vestlige aktie-

indeks, men at de derpå i forbløffende grad rette-

de sig. I Danmark var C25-indekset, der klarede sig 

bedst blandt de tre indeks, midt i maj eksempelvis 

kun 10 procentpoint under kursen primo 2020. Kur-

serne afspejler en formentlig begrundet, langsigtet 

optimisme hos investorerne mht. de skandinaviske 

økonomiers evne til at rette sig over tid.

Figur 18.5. Lukkepris i de førende skandinaviske aktieindeks 2. januar-15. maj, 2. januar 2020=100

Kilde: Nasdaq OMX Nordic og Oslo Børs.

n SKANDINAVIEN I CORONAENS TID
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18.5. Sammenfatning
De skandinaviske lande blev ligesom resten af ver-

den ramt hårdt af pandemien. Den sundhedsmæs-

sige krise blev dog langt mindre end i mange an-

dre lande. Det vil i de kommende måneder vise 

sig, om de noget mindre alvorlige helbredsmæs-

sige konsekvenser i Danmark og Norge end i Sveri-

ge kan fastholdes i længden, eller der kommer nye 

bølger af smitte, der eventuelt rammer Danmark og 

Norge hårdere end Sverige.

De tre lande er ramt økonomisk hårdt af pande-

mien, og der forventes store fald i BNP i 2020. Det 

er dog forventningen, at de tre lande bliver ramt 

mindre hårdt end mange andre lande. De tre lande 

har også meget aktivt forsøgt at begrænse de øko-

nomiske konsekvenser af krisen – fuldstændig i tråd 

med den forsikringsordning, som velfærdsstaten er. 

Noter
1  Burn-Murdoch m.fl. (2020).
2  Medio juni ligger dødeligheden i Sverige ikke over niveauet 

i andre år.
3 Se Andersen, Svarer og Schröder (2020).
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n VIDERE LÆSNING

Kapitel 1. Skandinavien:     
Afgrænsning og introduktion

En introduktion til den engelsksprogede litteratur 

om Skandinavien/Norden findes i Hilson (2008). The 

Nordic Model. Scandinavia since 1945, der samti-

dig analyserer fortolkningen af Skandinavien som 

en homogen blok med et betydeligt internationalt 

gennemslag i kraft af en særlig udvikling af vel-

færdsstaten med dertil knyttede værdier og folke-

lig opbakning, se også Einhorn og Logues (2003). 

Modern Welfare States. Scandinavian Politics and 

Policy in the Global Age. Hilson indkredser des-

uden Skandinaviens sproglige oprindelse og be-

tydningsændring, hvilket ligeledes udredes af Fer-

guson (2016) i den mere essayistiske Scandinavi-

ans. In Search of the Soul of the North. Lundberg 

(1985) giver med den Gibbon-inspirerede titel The 

Rise and Fall of the Swedish Model en i samtiden 

meget omtalt analyse af den svenske models ud-

vikling frem til midten af 1980’erne.

Skildringer af de tre landes indbyrdes konfliktfyldte 

historie indtil engang i begyndelsen af 1800-tallet 

findes i et utal af monografier og artikler. Helt galt 

var det ved at gå for tvillingeriget Danmark-Norge 

under de såkaldte Svenskekrige fra 1657 til 1660, der 

detaljeret er beskrevet i Christensen (2018). Sven-

skekrigene 1657-60.

Klassikeren ved skildringen af de tre former for 

velfærdsstat er Esping-Andersens The Three Worlds 

of Welfare Capitalism fra 1990. Castle (red.) (1993). 

Families of Nations; Patterns of Public Policy in 

Western Democracies finder i en komparativ ana-

lyse af velfærdsstater, at den skandinaviske er den, 

der skiller sig mest ud fra andre typer og med de 

mest prægnante samlende træk. Castle bruger dog 

en anden tilgang end Esping-Andersen, idet han 

indkredser ”familietyper” af stater, der i mere bred 

forstand er beslægtede.

Bevægelsen fra klasse- til folkepartier samt udvik-

lingen af den skandinaviske velfærdsstat er beskre-

vet i en række historiske arbejder fra de tre lande, 

for Sverige se fx Carlson (1980). Svensk Historia 2. 

Sejersted (2005). Socialdemokratins tidsålder. Nor-

ge og Sverige i det 20. århundrede giver en klar og 

syntetiserende fremstilling af udviklingen, ligesom 

Ohlsson (2019). Svensk politik, lader hele sit værk 

gennemsyre af forestillingen om en særlig rationel 

samarbejdsånd mellem de forskellige partier og 

socialgrupper i Sverige med en parallelhenvisning 

til Danmark og Norge. 

Fra den engelsksprogede litteratur kan peges 

på Einhorn og Logues Modern Welfare States. Poli-

tics and Policies in Social Democratic Scandinavia 

(1989), der behandler bevægelsen frem til 1970’erne. 

Litteraturen om den skandinaviske velfærdsstat er 

i øvrigt så omfattende, at den ikke forfølges nær-

mere. Derimod skal det nævnes, at følgende bøger 

har tjent som inspiration ved tilrettelæggelsen af 

bogen her: Bidstrup (1977), Danmark – dit og mit, 

Jensen (1991), Danskernes dagligdag fra 1960erne 

til 1990erne, Roberts (1993), Who We Are. A Portrait 

of America Based on the Latest U.S. Census og Jen-

sen og Tranæs (2011). Vi der bor i Danmark. Hvem 

er vi? Og hvordan lever vi?

Centrale generelle spørgsmål om den skandi-

naviske velfærdsstats indretning og udfordringer 

er behandlet i Andersen (2015), The Welfare State 

and Economic Performance, Andersen (2018a). Har 

velfærdssamfundet en fremtid? Velfærdens økonomi 

og dilemmaer samt Andersen (2019b). Inequality 

and economic performance.

Kapitel 2.Befolkningen i Skandinavien
Kapitlet bygger overvejende på de indsamlede da-

ta fra de nationale statistikproducenter. En analyse 

af de kommende års demografiske tendenser fin-

des i Nordic Council of Ministers (2018). State of the 

Nordic Region 2018. Ved befolkningsprognosen er 

trukket på FN’s demografiske afdeling. Endelig er 

for Danmark anvendt Jensen og Tranæs (2011). Vi 

der bor i Danmark.

Kapitel 3. Befolkningens    
geografiske fordeling

For omtalen af udkantspolitikken er for Norge og 

Sverige trukket på fremstillingen hos Sejersted (2005), 

Videre læsning     
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Socialdemokratins tidsålder. Sverige og Norge i det 

20. århundrede. For Danmark er der kapitler om 

den regionale arbejdsløshed i 1950’erne i Jensen 

(2008). Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse? For 

en analyse af den aktuelle urbanisering, se Nordisk 

Ministerråd (2018). State of the Nordic Region 2018. 

Skildringen af urbaniseringsprocessen bygger end-

videre på Lindström og Frovin (1994). Välfärdssta-

tens Framtid och Regionerne, der med bidrag fra 

danske, norske og svenske forskere gør status for 

den regionale udvikling fra 1960’erne og frem til 

de tidlige 1990’eres krisesamfund.

Analysen i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed 

af den sociale og etniske segregation er publiceret 

som Damm, Schultz-Nielsen og Tranæs (2006). En 

befolkning deler sig op? Data fra denne bog er bl.a. 

suppleret med Andersen (2015). Indvandring, inte-

gration og etnisk segregation, se i øvrigt noterne til 

kapitlet. For Norge er anvendt Kornstad m.fl. (2018). 

Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og 

sentrale kommuner etter 2005, mens forholdene i 

Sverige er belyst gennem Wimark (2018). Boende-

segregationen i Sverige, der giver en oversigt over 

den svenske forskning på feltet rumlig adskillelse.

Staver m.fl. (2019). Scandinavia’s segregated ci-

ties – policies, strategies and ideals redegør for de 

seneste regeringsinitiativer for at mindske etnisk og 

social segregering, mens Esaiasson (2019). Förorten: 

ett samhällsvetenskapligt reportage formidler re-

sultatet af en række interviews blandt ikke-vestlige 

beboere i Gøteborgforstæderne Hjällbo og Bergsjön.

Kapitel 4. Den skandinaviske familie
Den hurtige udvikling i byggeriet og infrastruktu-

ren efter 1960 er skildret i en række værker. En let-

tilgængelig fremstilling for Danmark findes i Bid-

strup (1977). Danmark – dit og mit. Familiedannel-

sen i Danmark er bl.a. beskrevet i Jensen og Tranæs 

(2011). Vi der bor i Danmark, der også har inspireret 

fremstillingen i dette kapitel. Den mere detaljerede 

analyse af frekvensen for indgåelse af ægteskab i 

Sverige findes hos Andersson (1998). Trends in Mar-

riage Formation in Sweden 1971-1993. 

Den danske befolknings tidsanvendelse er 

analyseret i flere arbejder fra ROCKWOOL Fondens 

Forskningsenhed, senest Bonke og Wiese (2018). 

Hvad bruger danskerne tiden til? En oversigt over 

tidsanvendelsesstudierne i Skandinavien og i an-

dre udviklede lande kan hentes hos Bonke og Jen-

sen (2012). Hvad har vi gjort ved tiden? En forsk-

ningsoversigt over tidsanvendelsesstudier før og nu. 

Samme publikation indeholder en gennemgang af 

den historiske og aktuelle debat om bevægelsen 

mod fritidssamfundet og kønnenes konvergens i 

tidsanvendelse. Bonke (2009). Forældres brug af 

tid og penge indeholder en international sammen-

ligning af forældres tidsanvendelse på deres børn 

i begyndelsen af 00’erne samt desuden et væld af 

oplysninger om danske forældres forbrug af tid og 

penge på deres børn. 

Bonke og Greve (2013). Bruger skolebørn tiden 

hensigtsmæssigt? Om søvn, spisning, motion, samvær 

og trivsel indeholder på baggrund af spørgeskemaer 

inkluderet i den nationale tidsanvendelsesunder-

søgelse 2008/09 gennemført af ROCKWOOL Fondens 

Forskningsenhed en analyse af danske skolebørns 

dagligdag senere formidlet i koncentreret form i An-

dersen m.fl. (2020). Hvad vi ved om børn og deres 

opvækstvilkår. Som angivet med titlen indeholder 

bogen en bred analyse af danske børn og deres 

tilværelse i familien og skolen.

Kapitel 5. Indvandringen til Skandinavien
For Danmark er temaet behandlet i en lang række 

publikationer fra ROCKWOOL Fondens Forskningsen-

hed, der gennem de seneste 20 år har analyseret 

indvandrings- og integrationsforløbet. Blandt de se-

neste udgivelser for Danmark er Skaksen og Jensen 

(2016). Hvad ved vi om indvandring og integration? 

Denne bog bringer en syntetiserende fremstilling 

af enhedens forskning siden årtusindskiftet. Mat-

thiessen (2009). Immigration to Denmark giver en 

engelsk oversigt over forskningen i ROCKWOOL Fon-

dens Forskningsenhed indtil udgivelsestidspunktet.

Jensen (2005). Indvandringen til Europa. Integra-

tion og velfærdsstat gør status for indvandringen til 
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Vesteuropa, herunder Skandinavien, samt forløbet af 

integrationen med vægt på arbejdsmarkedsintegrationen. 

Bonke og Schultz-Nielsen (2013). Integration blandt 

ikke-vestlige indvandrere belyser på baggrund af 

ROCKWOOL Fondens Tids- og Forbrugsundersøgelse 

blandt indvandrere (ITUC) fra 2011 ikke-vestlige ind-

vandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster, 

der sammenlignes med danskeres. Malchow-Møller 

m.fl. (2009). Det danske arbejdsmarked og EU-ud-

videlsen mod øst gør status for de første erfaringer i 

Danmark med indvandringen fra de nye EU-lande.

Brochmann og Kjeldstadli (2008). A History of 

Immigration. The Case of Norway 900-2000 ana-

lyserer udviklingen i Norge frem til årtusindskiftet. 

Dette gælder også Brochmann og Hagelund (red.) 

(2010). Norge: Landet for den gylne middelvei. 

For Sverige er bl.a. anvendt Wadensjö (1973). Im-

migration och samhällsekonomi, Ekberg og Ham-

marstedt (2002). 20 år med alt sämre arbetsmark-

nadsintegrering för invandrare, Borevi (2010). Sverige: 

Mångkulturalismens flaggskep i Norden og Bogus-

law (2012). Svensk invandringspolitik under 500 år. 

Ohlsson (2019). Svensk politik omtaler ændringerne i 

den svenske indvandringspolitik i 2015 og diskuterer 

indvandringens betydning for meningsdannelsen 

og politikken i Sverige i de seneste år.

Et særligt studie på et helt sammenligneligt 

grundlag af romaernes indvandring til de skandi-

naviske hovedstæder er gennemført af Djuve m.fl. 

(2015). When poverty meets affluence. Migrants from 

Romania on the streets of the Scandinavian capitals.

Den illegale indvandring til Europa og Danmark 

er analyseret i Tranæs og Jensen (2014). Den illegale 

indvandring til Europa – og til Danmark.

Vedrørende debatten om indvandrere findes en 

gennemgang af denne for Danmark for perioden 

fra 1870’erne til 1990’erne udarbejdet i tilknytning 

til ROCKWOOL Fondens første store projekt om ind-

vandring og integration i Jensen (2000). De frem-

mede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1970’erne. 

Et lignende arbejde for Sverige, men for en mere 

afgrænset periode, findes i Hammar (1964). Sverige 

åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskon-

troll och asylrätt 1900-1932.

Kapitel 6. Den skandinaviske velfærdsstat 
1960-2020

En generel beskrivelse af opdriften i de offentlige 

økonomier findes i Lindert (2004). Growing Pub-

lic. Social Spending and Economic Growth Since the 

Eighteenth Century. En central pointe er, at væk-

sten i udligning via overførselsindkomster fulgte 

spredningen i adgangen til at stemme, idet befolk-

ningsgrupper under medianindkomsten havde en 

stærk præference for disse udligninger. Da kvinder 

fik adgang til at stemme, accentueredes processen 

yderligere. Samme effekt havde en stigende gen-

nemsnitsalder i befolkningen i løbet af 1900-tallet.

En endog meget detaljeret fremstilling af ud-

viklingen i den danske velfærdsstat findes i Peter-

sen, Petersen og Christiansen (2010 og følgende år). 

Dansk velfærdshistorie Bind I-VI. I sammenhængen 

skal også nævnes Mogensen (2010). Det danske vel-

færdssamfunds historie Bind I og II. 

Ved udarbejdelsen af kapitlet er endvidere 

trukket på Andersen (2015). The Welfare State and 

Economic Performance, Andersen (2018a). Har vel-

færdssamfundet en fremtid? Velfærdens økonomi 

og dilemmaer og Andersen (2019b). Inequality and 

economic performance.

Kapitel 7. Skandinaviens skatter
En komparativ analyse af udviklingen i skattetryk 

og marginalskattesatser ved forskellige indkomstni-

veauer er for bl.a. Danmark og Sverige gennemført 

i Andersen m.fl. (2017). Danskernes liv med skatter, 

sort arbejde og gør det selv-arbejde.

En stor del af skatteunddragelsen er i lande som 

Danmark, Norge og Sverige, der alle har et udviklet 

digitaliseret system til registrering af indkomster, 

forbundet med sort arbejde. I Bentsen m.fl. (2018). 

Sort, arbejde, gør det selv-arbejde og deleøko-

nomi består undersøgelsens anden halvdel af en 

gennemgang af beslægtede surveybaserede un-

dersøgelser i Nordvesteuropa, herunder Danmark, 

Norge og Sverige. Tidligere har ROCKWOOL Fondens 

Forskningsenhed gennemført surveys på et helt 
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sammenligneligt grundlag i Nordeuropa, jf. Peder-

sen (2003). The Shadow Economy in Germany, Great 

Britain and Scandinavia. A Measurement Based on 

Questionaire Surveys. Norske forskere var tidligst 

ude med surveys om sort arbejde, jf. Isachsen og 

Strøm (1981). Skattefrit – svart sektor i vekst. En de-

taljeret gennemgang af udviklingen i den danske 

skatteunddragelse kan findes i Mogensen (2003a). 

Skattesnyderiets historie. Udviklingen i underde-

klarationen i Danmark i 1900-tallet. Mogensen 

(2003b). Danmarks uformelle økonomi – Histori-

ske og internationale aspekter giver en mere let 

tilgængelig indføring i emnet.

Kapitel 8. Den skandinaviske vælger
Danskernes forhold til det politiske system og be-

tydningen af det klassiske politiske rodnet blev 

analyseret af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed 

i flere bøger fra 1990’erne. Projektet om Den po-

litiske troværdighed blev mest omfattende publi-

ceret i Andersen m.fl. (1992). Vi og vore politikere, 

mens Jensen (1993). Politikerne og dig. Om det po-

litiske liv i Danmark giver en lettilgængelig sam-

menfatning af projektet suppleret med en omta-

le af udviklingen af det repræsentative demokrati 

i Danmark. Heidar (2005). Norwegian parties and 

the party system gennemgår udviklingen i Nor-

ge i årtierne op til årtusindskiftet. Ohlsson (2019). 

Svensk politik beskriver det samarbejdende sven-

ske folkestyre fra Første Verdenskrig og frem med 

rødder tilbage i 1700- og 1800-tallet. I forbindelse 

med omtalen af begivenhederne omkring repræ-

sentationsreformen i 1866 beskriver han også ve-

jen til denne, ligesom han giver en fremstilling af, 

hvordan de svenske kvinder opnåede stemmeret.

Sejersted (2005). Socialdemokratins tidsålder. 

Sverige og Norge i det 20. århundrede giver en 

detaljeret fremstilling præget af stort overblik af 

vælgertilslutningen til klassiske socialdemokratier 

i det lige så klassiske industrisamfunds zenit. 

Lindström (1989). Politik i Norden 1889-1989; ett 

socialdemokratisk århundrade? lægger vinklen som 

angivet med arbejdets titel og analyserer, hvorfor 

socialdemokratierne i Danmark, Norge og Sverige 

fik en uovertruffen styrkeposition i ”de lutherske 

marginaler af Europa” (s. 91).

Kapitel 9. Uddannelseseksplosionen
Klassikeren ved beskrivelsen af udviklingen af den 

danske grundskole er de fem bind redigeret af Ap-

pel og de Coninck-Smith (2012-2015). Dansk Sko-

lehistorie, der giver et rigt og facetteret billede af 

udviklingen mod en moderne folkeskole med ind-

arbejdelse af demokratiske værdier. Ohlsson (2019). 

Svensk Politik beskriver udviklingen frem mod folk-

skolestadgan fra 1842, der indgik i bevægelsen frem 

mod etableringen af en mere demokratisk repræ-

sentation i den svenske riksdag.

Kapitel 10. Skandinaviens udsatte unge
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed havde tema-

et Udsatte unge som et prioriteret forskningsom-

råde i perioden fra 2015 til 2019. Enhedens forsk-

ning er sammenfattet i Andersen, Jensen, Nielsen 

og Skaksen (2017 og 2019). Hvad vi ved om udsatte 

unge 1 og 2. Et komparativt studie findes i Nikna-

mi, Schröder og Wadensjø (2019), Ethnic Minority 

Youths in the Labour Markets in Denmark, Finland, 

Norway and Sweden. Derudover bygger kapitlet på 

selvstændig dataindsamling.

Kapitel 11. Sundhed i Skandinavien
Kapitlet er inspireret af det tilsvarende kapitel i Jen-

sen og Tranæs (2011). Vi der bor i Danmark og byg-

ger i øvrigt på dataindsamlingen til temaet.

Kapitel 12. Forbrydelse, straf og afsoning
Kapitlets konstatering af, at straf og afsoning an-

tager mildere og mindre omfangsrige former i det 

skandinaviske velfærdssamfund, er dokumenteret i 

bl.a. Lappi-Seppälä (2007). Penal Policy in Scandina-

via og Lappi-Seppälä og Tonry (2014). Crime, Crimi-

nal Justice, and Criminology in the Nordic Countries.
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Omtalen af den uformelle straf bygger på Tranæs 

og Geerdsen (2008), Forbryderen og samfundet. 

Livsvilkår og uformel straf. Omtalen af mørketallet 

er taget fra Jensen, Tranæs og Tamm (2015). Forbry-

delse, straf og afsoning i Danmark, mens omtalen 

af de kriminelles tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

bygger på Aaltonen m.fl. (2017). Comparing Employ-

ment Trajectories before and after first Imprison-

ment in four Nordic Countries. Borgernes lovmoral 

er fulgt i flere publiceringer fra ROCKWOOL Fondens 

Forskningsenhed, fx Andersen (1998). Lovene og 

mig. Danskernes forhold til landets love og Ander-

sen (2011). Borgerne og lovene. 

En række data er hentet hos von Hofer m.fl. 

(2012). Nordic Criminal Statistics 1950-2010. Derud-

over er der tale om en selvstændig dataindsamling 

til kapitlet.

Kapitel 13. Erhvervsudviklingen
For Sverige er anvendt Schön (2000). En modern 

svensk ekonomisk historia. Tillväkst och omvand-

ling under två sekel. Udover i kapitel 1 at præsen-

tere en model for industriel udvikling giver bogen 

en detaljeret empiri for de seneste 200 år, jf. og-

så anmeldelsen af Nilsson og Pedersen i Historisk 

Tidsskrift (2001). Desuden er for Sverige inddraget 

Sejersted (2005). Socialdemokratins tidsålder. Sve-

rige og Norge i det 20. århundrede, der også giver 

bidrag til erhvervsudviklingen i Norge, samt Lundh 

(2002). Spelets regler. 

For Danmark trækkes bl.a. på Jensen (1991). Dan-

skernes dagligdag fra 1960erne til 1990erne, Jensen 

og Tranæs (2011). Vi der bor i Danmark, Christof-

fersen (1999). Danmarks økonomiske historie efter 

1960 og Hyldtoft og Johansen (2005). Teknologiske 

forandringer i dansk industri 1896-1972.

Kapitel 14. Beskæftigelsen     
og arbejdsmarkedet
En sammenligning af beskæftigelsesfrekvenser, præ-

sterede årlige arbejdstimer og tilbagetrækningsal-

der i de tre lande er bl.a. gennemført af Andersen 

(2019a). Beskæftigelsen i Danmark i et internati-

onalt perspektiv. Udviklingen i den svenske for-

handlingstradition er skildret i en række arbejder, 

herunder Lundh (2002). Spelets regler og Lindert 

(2004). Growing Public. Social Spending and Eco-

nomic Growth Since the Eighteenth Century.

Kapitel 15. Indkomster og forbrug
Kapitlet er inspireret af det tilsvarende kapitel i Jen-

sen og Tranæs (2011). Vi der bor i Danmark og byg-

ger i øvrigt på dataindsamlingen til temaet.

Kapitel 16. Hvordan præsterer landene i en 
globaliseret økonomi?

Kuisma (1989). De nordiska ländernas utrikeshan-

del giver et overblik over omfanget og sammen-

sætningen af udenrigshandelen omkring 1890 og 

100 år senere. Malchow-Møller m.fl. (2011). Dan-

marks Kvalifikationsbalance præsenterer en detal-

jeret analyse af Danmarks stilling i en globaliseret 

verden. Fokus er her på balancen i im- og ekspor-

ten af forskellige typer af arbejdskraft i perioden 

fra 1980 til 2007.

Kapitel 17. Velfærdsreformer.   
Ændre for at bevare?

Dette kapitel baserer sig primært på de angivne re-

ferencer samt samler op på tidligere præsenterede 

data i løbet af bogen.

Kapitel 18. Efterskrift

Dette kapitel bygger primært på ny dataindsamling.
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Dokumentation

Kilder og noter er angivet undervejs i bogen. 

Heraf fremgår det, at det for at skabe sammen-

lignelige data for de tre lande og eventuel-

le EU-gennemsnit enkelte steder har været nød-

vendigt at foretage diverse harmoniseringer og 

opdateringer. Dette kan for enkelte datas ved-

kommende betyde en mindre afvigelse fra data 

fra de nationale statistikproducenter. I tabeller, 

der summer til 100, kan der desuden som følge 

af afrunding være en mindre afvigelse fra 100.

Data bag bogens figurer og nærmere dokumenta-

tion af kilderne bag data kan rekvireres hos: 

Bodil Wullum Nielsen, 

mail: bon@rockwoolfonden.dk.
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