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•   Arbejdsmarkedet er blevet mere velfungerende - men der er stadig store uløste 
     problemer 
  
•    De nye tal om arbejdsmarkedet kommenteres af skatteminister Carsten Koch, 
     direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen og afdelingschef 
     i Dansk Industri Richard B. Larsen 
 
 
 
Beskæftiget, ledig eller på efterløn? 
 
 
 

  
Af professor Nina Smith og professor Peder J. Pedersen  
 
Det danske arbejdsmarked har i 1990’erne undergået 
meget store forandringer, både på grund af konjunktur-
mæssige svingninger og på grund af betydelige reformer 
inden for arbejdsmarkedslovgivningen og skattesystemet. 
 
Den væsentligste ændring i de senere år har utvivlsomt 
været det faldende arbejdsløshedstal. Siden 1993 er  
ledigheden faldet fra ca. 350.000 til ca. 220.000 i 1997, 
og tallet bliver efter alt at dømme endnu lavere i de næ-
ste år. Beskæftigelsen er imellem 1993 og 1997 vokset 
med ca. 117.000 personer.  
 
En del af faldet i arbejdsløsheden skyldes konjunkturfor-
hold, men en del skyldes imidlertid også, at der er sket 
stramninger i administrationen af dagpengene og i rådig-
hedsreglerne generelt. For de unge under 25 har tenden-
sen været meget klar. Siden stramningen af dagpengereg-
lerne i starten af 1996 er ungdomsarbejdsløsheden faldet 
dramatisk. Danmark er gået fra at være et land med en 
forholdsvis høj ungdomsarbejdsløshed til at have et af de 
laveste niveauer i Europa.  
 
En medvirkende faktor bag faldet i arbejdsløsheden har 
været væksten i tilgangen til offentlige overførselsord-
ninger. I 1993 indførtes orlovsordningerne, som i løbet  
af et enkelt år blev så stor en succes, at de tiltrak over     

80.000 personer. Derefter blev reglerne for orlov stram-
met, men stadig er der i 1997 knap 50.000 personer på 
børnepasnings- og uddannelsesorlov.  
 
Den høje arbejdsløshed i 1993 specielt blandt de ældre 
gav anledning til indførelsen af overgangsydelsen, som 
ligeledes i løbet af meget kort tid blev en tilgangsmæssig 
succes og tiltrak knap 50.000 personer. Derudover er 
også tilgangen til efterløn øget i de sidste år,  og i 1997  
er ca. 137.000 på efterløn. 
 
Hertil kommer, at antallet på førtidspension har været  
støt stigende siden starten af 1970’erne. Selvom en del af 
førtidspensionisterne utvivlsomt aldrig ville være poten-
tielle udbydere på arbejdsmarkedet på grund af alvorlige 
handicaps, er der næppe tvivl om, at et stort antal men-
nesker er endt på førtidspension på grund af vanskelige 
arbejdsmarkedsvilkår gennem to årtier.  
 
Det meget store antal personer, som er flyttet ud af ar-
bejdsstyrken og over på offentlig forsørgelse, afspejler på 
den ene side, at en betydelig gruppe af danskere i den 
erhvervsaktive alder har svært ved at hænge fast på ar-
bejdsmarkedet. På den anden side er der også et stort 
antal danskere, som er godt tilfredse med at være på en 
offentlig overførsel, fremfor at være i arbejde, eller være 
hjemmegående uden offentlig støtte.  

 
Stadig problemer - trods fremskridt 
Det overordnede billede af tendenserne, der tegnes af de 
nye analyser fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, er 
dog, at arbejdsmarkedet er blevet mere velfungerende 
siden 1993/94.  
 
Men selvom det således tilsyneladende er lykkedes at 
“knække” arbejdsløshedskurven efter to årtiers stigende 
trend, er der stadig betydelige uløste problemer, som der 
er sat fokus på i analyserne.  
 
Der er fortsat over 200.000 registrerede arbejdsløse, og 
det er et uacceptabel højt tal. Undersøgelserne i de to nye 
bøger fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som nu 
lægges frem (jvf. noten nedenfor), indikerer, at der   
blandt de arbejdsløse er en stor gruppe, som er meget 
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søgeaktive og meget mobile. De vil med god sandsynlig-
hed slippe ud af arbejdsløsheden uden at ende i margi-
nalisering og langtidsledighed. Men undersøgelserne  
viser også, at der er en ikke ubetydelig gruppe, som ikke 
er voldsomt søgeaktive, som ikke er særligt mobile, og 
som stiller forholdsvis store lønkrav i et eventuelt frem-
tidigt job.  
 
Mens der i 1993/94 var 7 pct. af de beskæftigede a-
kassemedlemmer, som havde en lavere disponibel ind-
komst efter skat og omkostninger til transport og børne-
pasning ved at være i beskæftigelse fremfor på dagpen-
ge, er procenten nu steget til 10. Udvides grænsen for de 
økonomiske incitamenter til 500 kr. pr. måned, er ande-
len med incitamentsproblemer på de godt 2 år steget fra 
17 til 20 pct. 
 
Incitamentsproblemerne for de lavtlønnede er således 
fortsat betydelige, og andelen, for hvem det ud fra rene 
økonomiske og kortsigtede overvejelser ikke kan betale 
sig at arbejde, er vokset siden 1993/94.  
 
Andelen af svarpersoner i 1996-undersøgelsen, som  
karakteriserer sig selv som ledige, og som også kan   
klassificeres som ledige i forhold til de internationale 
ILO-regler, er faldet yderligere lidt i forhold til 1993/94. 
Mens det i 1993/94 drejede sig om 65 pct., er andelen i 
1996 kun 56 pct. Det afspejler formentlig, at det netop er 
de mest aktive ledige, som har fået job under beskæfti-
gelsesopgangen. En stor andel af de ledige søger ikke 
aktivt, og en stor andel forventer ikke nogen økonomisk 
fremgang af at få et job. 
 
Det kan specielt fremhæves, at hele 42 pct. af de arbejds-
løse kvinder forventer en forringet eller uændret privat-
økonomi i tilfælde af, at de får et job. 
 
Selv om mange mennesker alligevel arbejder på trods af 
de økonomiske incitamenter, viser analyserne også, at 
incitamenterne påvirker adfærden på arbejdsmarkedet på 
forskellig vis. Manglende økonomiske incitamenter øger 
bl.a. folks tilskyndelse til at gå på orlov eller tidlig pen-
sion eller til at arbejde sort - hvad kvinderne iøvrigt gør 
til en sort timeløn 17 pct. under mændenes. 
 
Betydningen af marginalskatterne for danskernes udbud 
af deres arbejdskraft fremgår af, at når man tager mulig-
hederne for overarbejde og bijob med, er reaktionerne på 
skatteændringer en hel del større end det, der er fundet i 
tidligere analyser. 
 
Iøvrigt viser det sig, at danskerne i gennemsnit overvur-
derer marginalskatterne, også når der tages hensyn til 
eventuel aftrapning af overførsler m.v. 
 
Den stærke tilgang til passive forsørgelsesordninger i 
perioden fra 1993 til 1997 er problematisk i længden.  
 

Der er allerede sket betydelige opstramninger i orlovs-
ordningerne, ligesom tilgangen til overgangsydelsen er 
lukket. Men tilgangen til efterlønsordningen fortsætter,  
og selvom analyserne viser tegn på, at faldet i pensions-
alderen og ikke mindst den forventede fremtidige pensi-
onsalder for de erhvervsaktive er bremset, og måske 
stabiliserer sig ved de 60 år, så er dette næppe tilstræk-
keligt på det lange sigt. En gennemsnitlig pensionsalder 
ved 60 år vil give betydelige problemer med forsørger-
byrden i fremtiden.  
 
Faldet i pensionsalderen skyldes både eksistensen og 
udvidelsen af de tidlige pensionsordninger, men også det 
øgede antal førtidspensionister trækker pensionsalderen 
nedad, specielt fordi førtidspensionisterne bliver yngre  
og yngre. Den effektive pensionsalder kan således både 
ændres ved, at flere af dem, der i dag frivilligt vælger at 
gå tidligt på pension, i fremtiden “lokkes” eller “tvinges” 
til at blive længere på arbejdsmarkedet og ved at reduce-
re tilgangen til førtidspension, specielt ved at begrænse 
tilgangen i de yngre aldersgrupper. Midlet hertil benæv-
nes ofte “det rummelige arbejdsmarked”, dvs. et arbejds-
marked, hvor der også er plads til de mindre effektive. 
 
Det rummelige arbejdsmarked 
Det rummelige arbejdsmarked er et begreb, som stort set 
alle parter i diskussionen om arbejdsmarkedspolitikken 
kan tilslutte sig på det overordnede plan. Men i praksis   
er det måske vanskeligere at acceptere nogle af de mid-
ler, som formentlig vil være nødvendige at tage i anven-
delse, hvis det danske arbejdsmarked igen skal gøres 
mere rummeligt.  
 
Når arbejdspresset og effektivitetskravene er blevet så 
store, som det ofte hævdes, kan noget af grunden tænkes 
at være, at eksistensen af de mange midlertidige eller 
permanente offentlige overførselsordninger har gjort det 
lettere for virksomhederne at skille sig af med eller und-
lade at ansætte den mindre effektive arbejdskraft.  
 
På den anden side har mulighederne for eksempelvis 
arbejdsmarkedsorlov og tidlig pension gjort det lettere  
for lønmodtagersiden at leve op til effektivitetskravene, 
mens de er i arbejde, og samtidigt skabt øgede forvent-
ninger til de velfærdsmæssige rettigheder i forhold til det 
offentlige.  
 
Udviklingen fra 1993 til 1997 med den meget store til-
gang til orlov og tidlig pension har formentlig i dette 
perspektiv betydet en indskrænkning af rummeligheden, 
fordi den har medvirket til at forstærke forventningerne 
hos både lønmodtagere og virksomheder til det offentli-
ges ansvar og forpligtelser. Skal udviklingen vendes, 
reglerne ændres og strammes, og lønmodtagernes og 
virksomhedernes ansvar forøges, vil det utvivlsomt væk-
ke modstand på begge sider af arbejdsmarkedet.   
 
 



 

En anden forklaring på det mindre rummelige danske 
arbejdsmarked er - som bl.a. påpeget af OECD - den lave 
lønspredning, dvs. den forholdsvis lille forskel mellem 
højtlønnede og lavtlønnede i Danmark, sammenlignet 
med andre lande. Med en meget sammenpresset dansk 
lønstruktur og en ikke nær så sammenpresset kvalifika-
tionsstruktur, kunne den simple løsning fra en teoretisk 
økonomvinkel være, at lønspredningen burde øges. Ud 
over de fordelingspolitiske blokeringer ville dette forslag 
dog forstærke et andet væsentligt problem, nemlig at det  
i så fald ville blive endnu mindre attraktivt at arbejde for 
de lavtuddannede.  
 
Incitamentsproblemerne i bunden af lønfordelingen kun-
ne i princippet afhjælpes ved skrappe rådighedsregler 
mv., sænkninger i kompensationsgraden i dagpengesy-
stemet eller ved reduktioner af beskatningen af de lavt-
lønnede. Problemerne ved disse forslag er, at hvis de  
hver for sig skulle kunne løse problemet med det ikke-
rummelige arbejdsmarked og de manglende incitamen-
ter, ville de utvivlsomt indebære helt urealistiske krav til 
de nødvendige ændringer.  
 
Columbus-ægget? 
Det er ofte påpeget, at der ikke findes noget columbus- 
æg til løsning af det danske arbejdsmarkeds struktur-
problemer. Dette udsagn har utvivlsomt fortsat stor gyl-

dighed. På den anden side kan det bestemt heller ikke 
udelukkes, at en kombination af de forskellige økono-
misk-politiske instrumenter på det længere sigt kan gøre 
det danske arbejdsmarked langt mere effektivt og vel-
fungerende og samtidigt modvirke tendensen til udstød-
ning og ikke-rummelighed.  
 
Den kraftige og langvarige konjunkturopgang, som har 
præget Danmark siden 1993, og som synes at vedvare i 
de næste par år ifølge prognoserne fra efteråret 1997, 
giver de bedst tænkelige vilkår for at afprøve disse in-
strumenter. 
 
Litteratur 
Beskæftiget - ledig - på efterløn. 
Hvor bevæger det danske arbejdsmarked sig hen - og 
hvordan opleves det af dets aktører? 
Redigeret af Gunnar Viby Mogensen med bidrag af  
Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og Nina Smith samt 
kommentarer og vurderinger af Lars Andersen, Carsten 
Koch og Richard B. Larsen. Spektrum. 
 
Arbejde, incitamenter og ledighed. 
Redigeret af Nina Smith og med bidrag af Peter Jensen, 
Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og Nina Smith.  
Aarhus Universitetsforlag. 
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Kommentarer til Arbejde, incitamen-
ter og ledighed 
  
 

 
 
Af Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens  
Erhvervsråd 
 
Rockwool Fondens Forskningsenhed har siden starten af 
1990'erne beskæftiget sig med aspekter af velfærdssam-
fundet, herunder specielt hvordan skatterne og overfør-
selsindkomsterne påvirker ledigheden og arbejdsudbud- 
 
 
 

 
 
 
 
det - både det “normale” arbejdsudbud og udbuddet i den 
sorte del af økonomien. Det, der for mig at se, gør disse 
analyser ekstra spændende, er dels, at faktuelle data  
kombineres med holdningsdata og dels, at den stikprøve, 
man analyserer i 1996, er den samme, som den man  
havde anvendt i 1994. 
 
Nina Smith og Peder J. Pedersen, som har stået for ana-
lyserne, fokuserer først og fremmest på velfærdssam-
fundets “skyggeside” - de forvridende effekter af skatter 
og overførselsindkomster. Når analyseresultaterne an-
vendes i den offentlige debat, skal man dog være op-
mærksom på, at skatterne ikke bare bliver opkrævet for  
at ødelægge den samfundsøkonomiske effektivitet. De 
indkrævede skatter bliver bl.a. brugt til at finansiere et 
udbud af kollektive goder. Og mange af disse kollektive 
goder medvirker til at øge den samfundsøkonomiske 
effektivitet. 
 
Det gælder bl.a. for den skattefinansierede offentlige 
børnepasning samt de skattefinansierede udgifter til ud-
dannelse. Den delvis skattefinansierede offentlige børne-
pasning medfører således betydelig højere erhvervsdelta-
gelse - og dermed større arbejdsudbud - for kvinder med  
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børn i Danmark (og de øvrige nordiske lande) sammen-
lignet med lande, hvor udbredelsen af skattefinansieret 
børnepasning er lille. Et andet skattefinansieret gode,  
som medvirker til at øge arbejdsudbuddet, er uddannelse. 
Mens 21 pct. af de 30-59 årige uden en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse stod uden for arbejdsmarkedet i 
1995, lå de tilsvarende tal for personer med en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse på mellem 3 og 8 pct. 
Dette billede af hele arbejdsstyrken genfindes også  
blandt de unge, som forlader uddannelsessystemet. 
 
Incitamentsproblemer 
Et gennemgående træk i analyserne er, at man finder de 
største incitamentsproblemer - både i relation til arbejds-
udbud og beskæftigelse - for de lavest lønnede lønmod-
tagere. Dette retter søgelyset mod de laveste trækprocen-
ter. Når bundskatten - i modsætning til de højere margi-
nalskatter - ikke er faldet i forbindelse med skatterefor-
merne i 1987 og 1994, skyldes det primært, at indkomst-
skatten til amter og kommuner er steget med ikke min- 
dre end 6 procentpoint siden begyndelsen af 1980'erne.  
 
Som det vises i Fondens analyser, er der ikke de store 
muligheder for at foretage ændringer, der flytter alver- 
den inden for indkomstskattesystemets rammer (inkl. 
bruttoskat/arbejdsmarkedsbidrag). Selvom det ikke batter 
alverden, kan man dog godt sætte spørgsmålstegn ved  
det formålstjenlige i det skrå skatteloft, som betyder, at 
topskatten bliver reduceret, hvis kommuneskatten stiger. 
Disse provenuetab kunne lige så godt bruges i bunden. 
Tilsvarende kunne der hentes finansiering ved at fjerne 
mange af de forskellige skattetilskud, der ydes til for-
skellige grupper og formål. 
 
Hvis der for alvor skal lempes på bundskatten, må man 
vende sig mod et af de skattegrundlag, som er lavest 
beskattet, nemlig jord og fast ejendom. Beskatning af  
jord og fast ejendom er samtidig skræddersyet til den 
kommunale sektor, idet skatteforskelle i stor udstræk- 
ning vil nedvælte sig i priserne, hvor indkomstskattefor-
skelle kan betyde skatteflugt til en anden kommune. I 
denne forbindelse forekommer det lidet hensigtsmæssigt, 
at der er loft over grundskyldspromillen, mens der ikke 
er loft over indkomstskatteprocenten.  
 
Fondens analyser viser, at 10 pct. af dem, der var i be-
skæftigelse i 1996, havde en lavere disponibel indkomst 
efter skat og omkostninger til transport og børnepasning 
sammenlignet med den disponible indkomst ved at være 
på dagpenge. I 1994-analysen lå dette tal på 7 pct. Årsa-
gen til denne skærpelse af incitamentsproblemerne er 
paradoksalt nok, at stigningen i beskæftigelsen fra 1994 
til 1996 først og fremmest er sket blandt lavtlønnede og 
de ufaglærte. 
 
Det forhold, at så mange lavtlønnede er kommet i be- 
 

skæftigelse, selvom deres økonomiske gevinst er beske-
den - eller ligefrem negativ - kan hænge sammen med,    
at mange i den berørte gruppe - ifølge Fondens analyser   
- lægger mere vægt på de sociale/menneskelige aspekter 
ved at have et arbejde. Et andet forhold, der peges på i 
Fondens analyser, er, at det kun er de kortsigtede øko-
nomiske incitamenter, der behandles. 
 
Hvad forklaringen end er, leder analyserne - for mig at   
se - til et billede af et segmenteret og hierarkisk ar-
bejdsmarked. I denne model for arbejdsmarkedet bevæ-
ger lønmodtagerne sig nedad i jobhierarkiet - og de   
lavest uddannede ryger ud - i perioder med faldende 
beskæftigelse, mens omvendt lønmodtagerne bevæger  
sig opad i jobhierarkiet - og de lavest uddannede suges 
ind i bunden af jobhierarkiet - i perioder med stigende 
beskæftigelse. Når modellen trækkes frem her, er det 
fordi, den sætter fokus på effekterne af en trækkestrategi. 
Trækkestrategien går ud på at “trække” de lavt uddan-
nede ledige i jobs ved at give plads i bunden af jobhie-
rarkiet. Pladsen i bunden af jobhierarkiet skabes dels ved 
at sikre generel fremgang i beskæftigelse, og dels ved at 
hæve de beskæftigede lønmodtageres kvalifikationsni-
veau gennem uddannelse. 
 
Det store spørgsmål er så, om der skal gives flere øko-
nomiske incitamenter, hvis vi for alvor skal have bugt 
med arbejdsløsheden - inkl. personer, som er ved at  
miste fodfæstet på arbejdsmarkedet. Jeg har ikke den 
store tiltro til eller sympati for generelle ordninger - som 
generelt lavere kompensationsgrad eller et generelt be-
skæftigelsesfradrag. Derimod kunne man godt angribe 
nogle af incitamentsproblemerne nedefra. Man kunne 
således tage fat på de to elementer, som ifølge Fondens 
analyser nedsætter gevinsterne ved at være i beskæftigel-
se, nemlig transportudgifter og børnepasning.  
 
Med hensyn til transportudgifterne kunne man således 
godt give en højere kompensation/fradragsværdi til de 
lavere lønnede, som blev finansieret af lavere fra-
dragsværdi for de højere lønnede. Med hensyn til børne-
pasningsudgifterne kunne man enten mere generelt   
transformere en del af “børnechecken” til driftstilskud til 
børnepasning, eller man kunne brede indtægtsgradue-
ringen mere ud, således at egenbetalingen ikke - som i 
dag - trappes op netop ved indkomster omkring dagpen-
geniveauet. Sidstnævnte kunne finansieres enten ved 
reduktion af “børnechecken” eller ved en højere egenbe-
taling til børnepasning for de højere lønnede. 
 
Problemet ved de nævnte modeller er, at de øger den 
sammensatte marginalskat for de indkomster, som be-
finder sig i aftrapningsintervallet. Heri adskiller de sig 
imidlertid ikke fra et beskæftigelsesfradrag. Da de er 
mere målrettede end et generelt beskæftigelsesfradrag,  
vil de dog være langt billigere. 
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Kommentarer til Rockwool Fondens 
nye analyser 
 
 

 
 
Af skatteminister Carsten Koch 
 
Denne bog er god at blive klog af. Den afdækker de  
væsentligste arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger  
på en måde, så både folk med forhåndskendskab til em-
net og dem uden kan have fornøjelse heraf. Formidling  
er en svær kunst, og forfatterne skal derfor have ros for  
at mestre den. 
 
Jeg skriver i min egen kommentar til bogen, at jeg hå- 
ber, at man om nogle år vil udarbejde en fortsættelse.  
Det gør jeg bl.a., fordi arbejdsmarkedet ikke er en statisk 
størrelse, men et område i evig forandring. Fordelen ved 
at repetere sine analyser er derfor, at man kan få mere  
end et øjebliksbillede af arbejdsmarkedet - man får et 
billede af dynamikken og dermed af udviklingen på  
arbejdsmarkedet. 
 
Ikke mindst er det væsentligt at kende udviklingen for at 
kunne be- eller afkræfte rigtigheden eller berettigelsen af 
de politiske initiativer, som man vælger at iværksætte. 
Eller med andre ord om de incitamenter, som man væl-
ger at tro på, også har de forventede positive effekter. 
 
Fordi bogen i sig selv bygger videre på tidligere foretag-
ne undersøgelser, så giver den en indikation af, hvor 
arbejdsmarkedet har bevæget sin hen i de senere år. Vi 
får bekræftet, at arbejdsmarkedet generelt har fået det 
bedre, men får samtidig et fingerpeg om, at der fortsat er 
områder, hvor forbedringer er ønskværdige. 
 
Bogen fortæller os, at vi f.eks. i forhold til de unge har 
haft held af vores arbejdsmarkedspolitik. Det har hjulpet 
på ungdomsledigheden, at vi nu fokuserer på både ret-
tigheder og pligter. At vi nu forventer af de unge, at de 
efter kort tids ledighed enten påbegynder en uddannelse 
eller kommer i arbejde. Bogen viser samtidig, at det  
endnu ikke er lykkedes at komme samspilsproblemerne i 
bunden  af  indkomstskalaen  til livs. Det står stadig skidt  
 

til med incitamenterne til at arbejde for de ledige og for 
de lavtlønnede.  
 
En politiker kan altså bruge bogen til konstruktivt at se 
på, hvordan tidligere initiativer har virket, og hvor der 
fremover er grund til at overveje at gøre en ekstra ind-
sats. Fra politisk side kan der derfor være god grund til   
at takke Rockwool Fonden for at ville bekoste de forsk-
ningsaktiviteter, som ligger bag denne bog. Det har et 
formål i sig selv at gøre politikere lidt klogere. 
 
Navnlig spørgsmålet, om det kan betale sig at arbejde,  
har fået en fremtrædende placering i bogen. Ikke uden 
grund for som samfund har vi en interesse i, at menne-
sker i den erhvervsaktive alder også er erhvervsaktive. 
 
Vinklen i analyserne af incitamentsstrukturen er således 
økonomisk: Hvad er den kontante fordel af at have en 37 
timers arbejdsuge frem for at gå på dagpenge? Hvad sker 
der, hvis man kan øge fordelen i kroner og øre ved at 
arbejde? Bogen viser, at der for mange lavtlønnede kun  
er en ringe eller endog ingen gevinst ved at tage et job 
frem for at gå derhjemme. Men samtidig også at der er 
flere svar på, om f.eks. en skattelettelse vil betyde, at folk 
øger deres arbejdsudbud, eller om de vil konvertere den 
til mere fritid i stedet.  
 
Jeg har i min kommentar til bogen hæftet mig ved, at 
svarene på disse spørgsmål i høj grad beror på, om man 
er mand eller kvinde. Der synes for mænd at være en 
større overensstemmelse mellem økonometriske analyser 
og så de svar, som interviewpersonerne afgiver, end for 
kvinder. Noget tyder på, at kvinderne siger én ting, men 
faktisk vil gøre noget andet. De siger, at de vil foretræk-
ke mere fritid, men al teori peger jo på, at kvinders ud-
budselasticitet er større end mænds, og at de derfor   
skulle være mere tilbøjelige til at øge arbejdsudbuddet 
end mænd. 
 
Hvad enten kvinderne vil gøre det ene eller det andet, så 
må vi nok konstatere, at de ikke vil gøre det samme som 
mændene. Derfor falder udbudsanalyserne af tænkte 
skattereformer også vidt forskelligt ud for mænd og  
kvinder. Det bør mane til eftertanke hos politiske be-
slutningstagere. 
 
Afviser man - som regeringen - tankerne om et ufinan-
sieret beskæftigelsesfradrag eller et beskæftigelsesfra-
drag finansieret via indkomstskattesystemet med negati-
ve effekter til følge, og foretrækker man i stedet en lave-
re bundskat, så må man gøre sig klart, at dette vil have 
størst positiv effekt i forhold til mænd. Det samme synes 
at gælde f.eks. en sænkning af dagpengesatserne. Kvin-
dernes lyst til at arbejde skal muligvis fremmes på andre 
måder. Jeg peger i min kommentar på en række incita-
menter, som ikke er direkte økonomiske, men som koster 
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penge på samme måde som skattelettelser. Det kan være 
mere fleksibel arbejdstid, bedre mulighed for hjemmear-
bejde, løn under barsel, omsorgsdage og bedre efterud-
dannelsestilbud. Pointen er, at der kan være goder knyt-
tet til et job, som kvinder tillægger lige så stor “værdi” 
som løn i sig selv. Og heri kan også ligge en forklaring 
på, hvorfor så mange kvinder arbejder til trods for, at de 
på papiret ikke har økonomisk incitament hertil. 
 
Det er særligt kvindernes stilling på arbejdsmarkedet, 
som får mig til at ønske, at man om nogle år vil sende en

fortsættelse af denne bog på gaden. Mit bud er nemlig, at 
arbejdsmarkedet står over for væsentlige forandringer 
som følge af, at kvinderne vil indtage nye roller på ar-
bejdsmarkedet. De bliver stadigt bedre uddannede, og  
der vil blive en stadig større efterspørgsel efter deres 
arbejdskraft i takt med, at de mindre årgange sætter ind. 
Mit bud er, at kvinderne først nu for alvor kommer til at 
sætte deres præg på arbejdsmarkedet. Men det skal der 
altså en ny bog til for at be- eller afkræfte. 
 
 
 

 
 
Velfærdssamfundets velfærdsproble-
mer 
 

 
 
Af Richard B. Larsen, afdelingschef i Dansk Industri 
 
Den nye bog fra Rockwool Fonden skal læses på bag-
grund af det store spørgsmålstegn, der er tonet stadig 
tydeligere frem gennem de sidste 25-30 år: Hvorfor  
hægtes flere og flere af et aktivt arbejdsliv, hvor den 
enkelte mand, kvinde eller familie selv skaber rammer   
og materielt livsgrundlag ved sin egen indsats og krea-
tivitet? I stedet tilbringer stadig flere et liv på givet of-
fentlig forsørgelse. 
 
Velfærdssamfundet blev etableret med sikring mod   
midlertidigt eller endog permanent indkomstbortfald for 
øje. Det har vi alle kunnet glæde os over, men samtidig 
må vi også vedgå det danske velfærdssamfunds problem 
efter 25-30 år: De hundrede tusindvis raske danskere i 
den erhvervsaktive alder, som med tiden er kommet til at 
leve af passiv offentlig forsørgelse i form af dagpenge, 
orlovsydelse, bistandshjælp, overgangsydelse, førtids-
pension af ikke-helbredsmæssige årsager samt efterløn. 
Dette er i realiteten den største - om ikke eneste - social-
politiske udfordring i det danske velfærdssamfund. 
 
 
 
 
 

 
Rockwool Fondens Forskningsenhed har sammen med 
nogle af landets mest vidende arbejdsmarkedsforskere 
igen med succes kastet nyt lys over velfærdssamfundets 
problem. Bogens kapitler kommer langt omkring. Både i 
analysen af mange forskellige arbejdsmarkedspolitiske 
aspekter af ledige og beskæftigedes adfærd på arbejds-
markedet og i det andet store, delvist selvstændige tema 
om personskatternes betydning.  
 
Analyserne af adfærden på arbejdsmarkedet er i sig selv 
imponerende. Det er ganske mange delemner, der dæk-
kes, og man kan få et usædvanligt grundigt indblik i  
lønmodtageradfærden i dagens Danmark, spændende fra 
det mere holdningsprægede, sort arbejde, arbejdsudbud, 
de unges såvel som de ældres adfærd, bevægelser på 
arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedspolitikkens betydning 
og til en eksplicit behandling af de økonomiske incita-
menters betydning. 
 
Uanset hvordan de enkelte analyser vendes og drejes, så 
står man tilbage med den gennemgående røde tråd i  
resultaterne, at velfærdsproblemerne er kommet for at 
blive. Eller mere præcist, at de ikke forsvinder af sig  
selv, men fordrer, at de økonomiske incitamenter æn-
dres. Udviklingen med stadig kraftigere udstødning af 
personer i den erhvervsaktive alder fortsætter, og der er 
ikke det mindste tegn på, at udviklingen kan vendes  
effektivt ved administrative regelændringer (plan-
styring). 
 
Forestillingen om, at man kan foretage et simpelt valg 
mellem større lighed og efficiens/levestandard-niveau i 
den samfundsøkonomiske planlægning er i sig selv en 
tvivlsom, tillokkende forsimpling, sådan som bl.a.   
OECD så klart har givet udtryk for.1 Der er effici-
enstab/tab af levestandard-niveau i velfærdssamfundet, 
men det kan meget vel være, at systemet samtidig skaber 
sine egne fordelingspolitiske/socialpolitiske problemer. 
 
Analyserne bag Beskæftiget - ledig - på efterløn doku-

                                                           
1 Se f.eks. Implementing the Job Strategy: Member  
Countries' Experience, OECD, 1997, afsnit III.1. "The 
relationship between Equity and Efficiency". 
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menterer behovet for at ændre på de økonomiske incita-
menter for at vende udviklingen væk fra udstødning via 
midlertidige eller permanente forsørgelsesordninger. 
Motiverne bag det såkaldte sikkerhedsnet for personer, 
der bliver udsat for midlertidigt indkomstbortfald, for 
unge og for de ældre kan være noble. Ikke desto mindre 
viser historien allerede nu, hvordan adfærden påvirkes,  
så vi år for år opbygger et stadig større velfærdsproblem. 
 
Bogens analyser viser i mange facetter, hvordan driv-
kraften i samfundsudviklingen - den enkelte persons  
valg, mobilitet og fleksibilitet - påvirkes. Ikke alle kan 
løbe 100 m lige hurtigt, men hvis løbet indrettes, så de 
hurtige igen og igen skal vende om og bære de mere 
langsomme frem til målstregen, indtil alle er klar til at 
komme samtidig over stregen, så er der ingen tilskyndel-
se for de langsomme til selv at bevæge sig - endsige for 
de hurtige, der jo selv kan have svært ved at modstå  
fristelsen til at blive båret i stedet for selv at bære.  
 
Det er yderst interessant at se analyserne af personskat-
ternes betydning integreret i arbejdsmarkedsanalysen og 
slående, hvordan 1/5 stort set intet har ud af et aktivt 
arbejdsliv. Fristelserne er for store, og på lidt længere  
sigt ser vi de alvorlige udstødninger og ledighedsproble-
mer, som personer på førtidspension af ikke-helbreds-
mæssige årsager, at de yngre generationer tager den lette 
vej og f.eks. ikke eller for sent gennemfører en god og 
grundig uddannelse, eller at de midaldrende alt for tidlig 
indretter sig på tilbagetrækning og ikke mere deltager i 
løbende læring og udvikling. 
 
For de ældre viser bogens analyse et stadig mere udbredt 
ønske om at tage imod tilbuddet om tidlig tilbagetræk-
ning, og det er da også det, der er sket i de senere år - 
uanset beskæftigelsesfremgang og faldende ledighed.  
Der kan med andre ord ikke findes belæg for påstanden 
om, at den stadig tidligere tilbagetrækningsalder er en 
konsekvens af stigende ledighed og vice versa. Årsags-
sammenhængen er snarere den stik modsatte, hvilket 
tydeligt illustreres af, at de 50-59 åriges høje ledighed er 
et helt nyt fænomen efter det helt markante fald i tilbage-
trækningsalderen ned til kun godt 60 år. Forvisningen   
om en pensionsalder på kun ca. 60 år påvirker den en-
kelte lønmodtagers adfærd og virksomhedernes mulig-
hed for at investere i medarbejderens udvikling længe   
før 60 års alderen. Før var ledighedsproblemet for de 60-
66 årige, nu er det for første gang for de 50-59 årige. 
 
Der er et tab af levestandard-mulighed i velfærdssamfun-
det, men også i fordelingen af goderne, hvor vel-
færdsordningerne er med til at skabe socialpolitiske  
problemer. 
 
Den anden vej - ungeindsatsen 
Forfatterne omtaler indledningsvist selv ungeindsatsen  
og det "dramatiske fald" i ungdomsarbejdsløsheden, der 

er set, siden den blev gennemført i løbet af 1996. Des-
værre betyder denne timing i forhold til undersøgelsen,   
at det ikke har været muligt for forfatterne at komme ned 
i detaljerne bag tallene. Men tallene taler deres synlige 
sprog. Faldet har været dramatisk, og vi ved, at den   
oprindelige målgruppe for indsatsen stort set var for-
svundet til ordinær uddannelse og beskæftigelse, før 
indsatsen var rigtig iværksat. 
 
Vi hører ofte om den generelle arbejdsmarkedsreform fra 
1993/94 og håber stadig på at se positive effekter af den. 
Ungdomsindsatsen derimod har virket og virket hurtigt, 
men den hører man sjældent om. Forfatterne skal roses 
for også at trække den frem af skjulet. Ungdomsindsat-
sen er af en helt anden art end arbejdsmarkedsreformen, 
idet den satser på at give bedre økonomiske incitamenter 
til hver enkelt af de unge ledige. 
 
Det er tankevækkende at se dette virke. Flere tager for-
mel uddannelse eller et job, der kan give dem konkret 
arbejdsmarkedserfaring. Styringsmekanismen er en helt 
anden end i den generelle arbejdsmarkedsreform. Hvis 
ikke tålmodigheden og måske også godtroenheden er 
meget omfattende, så bør principperne og erfaringerne 
med ungdomsindsatsen tjene til eftertanke og inspiration 
for en ny arbejdsmarkedsreform. 
 
Det er rigtigt, at der ikke findes columbus-æg til løsning 
af så betydelig en udfordring som den massive passivi-
sering i det danske velfærdssystem, men når der nu      
endelig er noget, der virker godt og hurtigt, så .... 
 
Fremtidige analyser 
Bogen dækker mange emner, men uddannelsesaspektet 
savnes. For det vil jo være utroligt opløftende, hvis vi 
kunne få dokumentation for, at der kommer noget posi-
tivt ud af de mange penge, der bruges i forsøget på at        
løse velfærdssamfundets problem ved at satse på uddan-
nelse. 
 
Mange analyser har peget på, at velfærdssamfundets 
passive forsørgelsesmuligheder og i øvrigt også den høje 
og progressive beskatning reducerer incitamentet til at 
tage en uddannelse. Og endnu værre: Når der gang på 
gang afsættes nye hundreder af millioner kr. til nye ud-
dannelsestilbud, specielt til ledige, så er undersøgelser-
nes deprimerende resultat igen og igen, at udgifter, tid   
og forbigåede beskæftigelsesmuligheder ikke efterføl-
gende opvejes af bedre produktivitet, løn og beskæftigel-
se. 
 
Det er muligt, at den ønskede dokumentation ikke kan 
fremskaffes, men alternativt kan analyserne måske lede 
frem til hårdt tiltrængte anbefalinger til nye styringsme-
kanismer i arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken. 
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Rockwool Fondens Forskningsenhed 
Publiceringer 1996 - 1998 
 
1998 
Beskæftiget - ledig - på efterløn 
Hvor bevæger det danske arbejdsmarked sig hen - og 
hvordan opleves det af dets aktører? 
Redigeret af Gunnar Viby Mogensen med bidrag af  
Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og Nina Smith samt 
kommentarer og vurderinger af Lars Andersen, Carsten 
Koch og Richard B. Larsen. (Spektrum. København) 
 
Arbejde, incitamenter og ledighed 
Redigeret af Nina Smith med bidrag af Peter Jensen, 
Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og Nina Smith.  
Aarhus Universitetsforlag. 
 
1997 
Skyggeøkonomien i Vesteuropa. Målinger og resultater for 
udvalgte lande 
Af Søren Pedersen med bidrag af Esben Dalgaard (Dan-
marks Statistik. København) 
 
Aktuelle og potentielle modtagere af velfærdsydelser med 
hovedvægt på boligstøtten 1987 - 1992 
Af Hans Hansen og Marie Louise Hultin (Danmarks Stati-
stik. København) 
 
Actual and Potential Recipients of Welfare Benefits with a  
Focus on Housing Benefits, 1987-1992 
Af Hans Hansen og Marie Louise Hultin (Danmarks Stati-
stik. København) 
 

 
 
 
 
1996 
Miljøproblemer og velfærd 
Af Bent Jensen (Spektrum. København) 
 
Træk af miljødebatten i seks danske aviser fra 1870’erne til 
1970’erne 
Af Bent Jensen (Danmarks Statistik. København) 
 
Forskningsenheden indledte desuden publicering af ny-
hedsbreve i november 1996. Emnerne for nr. 1 var for det 
første en analyse af den historiske miljødebat, for det andet 
spørgsmålet om i hvilken udstrækning miljøforringelser har 
påvirket den materielle velfærd. Nr. 2 (april 1997) beskæf-
tigede sig dels med udviklingen i udnyttelsesgraden af 
offentlige ydelser, dels med nye tal for gør-det-selv arbej-
det. Nr. 3 (oktober 1997) beskæftigede sig med sort øko-
nomi samt med frynsegoder. 
 
Nyhedsbrevet kan bestilles i et gratis abonnement ved hen-
vendelse på nedenstående telefonnummer. 
 
Et samlet overblik over Forskningsenhedens bøger kan fås i 
bogkataloget Rockwool Fondens Forskningsenhed - Bøger. 
Kataloget kan bestilles hos Enhedens sekretær Hanne Lyk-
ke på telefon 39 17 38 32.

  
 
 
Hvor købes bøgerne? 
Bøgerne fra Spektrum kan købes hos boghandlerne, mens bøgerne i kommission hos Danmarks Statistik sælges via denne institu-
tion på tlf. 39 17 30 20. 
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