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Hvorfor er så mange udlændinge
uden arbejde?

Af indenrigsminister Thorkild Simonsen

Udlændinge holdes ude fra det danske arbejdsmarked.
Det var mit noget forenklede hovedbudskab, da jeg var
indbudt til at deltage i pressemødet ved offentliggørelsen
af bogen ”Indvandringen til Danmark. Internationale og
nationale perspektiver” - skrevet af David Coleman og
Eskil Wadensjö for Rockwool Fondens Forskningsenhed.
Rockwool Fondens nyhedsbrev har opfordret mig til at
uddybe mine betragtninger fra pressemødet. Det gør jeg
gerne, men først bliver jeg nødt til lidt grundigere at be-
skrive, hvor stort problemet med udlændinges arbejdsløs-
hed er.

Jeg bliver bekymret, hver gang jeg bliver præsenteret for
ledighedstallene for udlændinge i Danmark. De er stadig-
væk alt for høje!

Situationen er jo den, at mens den gennemsnitlige ledig-
hed for danskere i 1997 var 7,4 pct., havde udenlandske
statsborgere en ledighed på 24,7 pct. Især har udlændinge
fra flygtninge- og indvandrerlande en meget høj ledighed.
F.eks. er ledigheden 56 pct. for somaliere, 46 pct. for

irakere, 43 pct. for eksjugoslavere, 38 pct. for pakistanere
og 35 pct. for tyrkere. Set under ét har udlændinge fra
lande udenfor Norden og EU en ledighed på 33 pct.

Og man skal huske på, at disse ledighedstal alene omfat-
ter de udlændinge, der er registreret som arbejdsløse, og
som dermed rent statistisk indgår i arbejdsstyrken. Det
var i 1998 gennemsnitlig godt 17.000 ledige udenlandske
statsborgere. Hertil kommer den meget større gruppe,
som af mange forskellige grunde slet ikke er inde på
arbejdsmarkedet. Det kan være, fordi de er ved at lære
dansk, er hjemmegående, under uddannelse m.v.

Der er naturligvis en sammenhæng mellem opholdstiden i
Danmark og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Jo længe-
re tid udlændinge har været i Danmark, jo større del
kommer ud på arbejdsmarkedet som arbejdssøgende –
f.eks. efter at man har afsluttet danskundervisning eller
uddannelse. Desværre er ledigheden målt i procent af de
arbejdssøgende næsten den samme uanset opholdslæng-
de. Vi kan altså ikke bare forvente, at arbejdsløsheden for
udlændinge, der er kommet til landet på et givet tids-
punkt, vil falde, når de har været i landet i lang nok tid.

Disse tal dækker også over store forskelle mellem for-
skellige indvandrergrupper. De ressourcestærke indvan-
drere - f.eks. indvandrere med en høj uddannelse - kom-
mer først ud på arbejdsmarkedet og får først beskæftigel-
se, mens en større gruppe har langt sværere ved at finde
vej ud på arbejdsmarkedet.

Det billede gælder for første generation af indvandrere og
flygtninge. Derimod klarer anden generation af udlæn-
dinge i Danmark sig normalt noget bedre. Efterkommere -
dvs. børn der er født i Danmark af udenlandske forældre -
havde i 1997 en ledighed på 11 pct. Det er markant lavere
end ledigheden for de udlændinge, der er født udenfor
Danmark (indvandrerne) - der har en ledighed på 21 pct.
Efterkommerne har dog stadig en ledighed, der er noget
højere end gennemsnittet for hele landet.
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Udlændinge har som oftest dårligere forudsætninger, når
de træder ind på det danske arbejdsmarked, og det er
selvfølgelig i det lys, de høje ledighedstal også skal ses
og forstås.

Mange indvandrere og flygtninge savner en boglig eller
en faglig uddannelse. Nogle udlændinge skal måske til-
med først lære at læse og skrive, efter de er kommet til
Danmark, og har af den grund sværere ved at lære dansk
og ved at finde et arbejde. Herudover kan f.eks. ældre
udlændinge have svært ved at gøre sig gældende i kon-
kurrencen på arbejdsmarkedet. Og endelig må man ikke
glemme, at nogle flygtninge kan være meget traumatise-
rede, når de kommer her til landet, og derfor i starten kan
have svært ved at varetage et almindeligt job.

Vi kan derfor nok ikke forvente, at udlændinge får den
samme lave ledighed som danskere, men vi har en for-
pligtigelse til at sikre, at deres ledighed bliver lavere end
tilfældet er i dag.

Det er vigtigt at få et arbejde - for udlændinge såvel som
danskere. Det kan ingen vel være uenige i. Først og
fremmest er beskæftigelse altafgørende for udlændinges
levevilkår. Både socialt og økonomisk. Et arbejde giver
selvværd og er vigtigt for status i både familien og omgi-
velserne. Derudover giver en daglig kontakt med danske
kollegaer et naturligt udgangspunkt for at få brugt det
danske sprog og for at få en praktisk forståelse for danske
væremåder, og dermed grundlaget for udlændinges videre
integration. Endelig skal man ikke glemme, at Danmark
har brug for udlændingene på arbejdsmarkedet. Vi er i
dag i den situation, at der i en række brancher er mangel
på arbejdskraft.

Det er derfor meget vigtigt, at der gøres en aktiv ar-
bejdsmarkedsindsats overfor udlændinge, så de, der kan
arbejde, også kommer til det.

Indsats på mange fronter
Selvom udlændinge i Danmark har en alt for høj ledig-
hed, hører det med til billedet, at ledigheden er væsentlig
lavere, end tilfældet var for fem år siden. I 1994 var le-
digheden for udenlandske statsborgere fra lande uden for
EU og Norden 45 pct. mod 33 pct. i 1997. Tal for 1998
viser, at ledigheden for denne gruppe nu er faldet til 27
pct.

Det økonomiske opsving og regeringens mange tiltag på
arbejdsmarkedsområdet har ført til et markant fald i le-
digheden. Det fald i ledigheden er altså også kommet
udlændingene i Danmark til gode.

Som sagt er vi i dag i en situation, hvor der i en række
brancher er mangel på arbejdskraft. For udlændinge og
andre grupper, der hidtil har haft svært ved at få fodfæste
på arbejdsmarkedet, giver det en ny chance for at få et

job, og der er grund til at tro, at situationen med lav ar-
bejdsløshed vil vare ved. Ikke mindst de små årgange af
unge, der i de næste år træder ud på arbejdsmarkedet, vil
give en stor efterspørgsel efter arbejdskraft.

Regeringen har desuden taget en række særlige initiativer
for at få flere udlændinge i arbejde.

Ikke mindst den nye integrationslov lægger op til et læn-
gere og mere effektivt integrationsprogram. Sprog og ud-
dannelse er afgørende for at få et arbejde. Danskunder-
visningen er øget væsentligt i integrationsprogrammet, og
der sker en styrkelse af aktiveringen. Herunder får ud-
lændinge under det nye introduktionsprogram et større
økonomisk incitament til at tage et deltidsarbejde, og
dermed få en tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Der er i den forbindelse blevet stillet spørgsmål ved, om
indvandrere og flygtninge, der lige er kommet til landet,
kan få sådanne deltidsjob, hvor der ikke fra begyndelsen
stilles store krav til uddannelse og danskkundskaber. Hvis
vi ser på jobs, som anmeldes til Arbejdsformidlingen, er
det dog klart, at der er mange af den slags deltidsjobs.
Herudover er der formodentlig mange af den type del-
tidsjobs, som slet ikke bliver registreret hos Arbejdsfor-
midlingen, men som bliver slået op lokalt, f.eks. i en
forretning, eller bliver besat efter uopfordrede henvendel-
ser til arbejdsgiveren. Tænk blot på de mange opslag om
deltidsjobs til rengøring, transport, lagerarbejde, service-
funktioner osv. Jobs, der ofte kan være starten på et mere
fast fuldtidsjob.

Udlændinge, der kommer til Danmark med en uddannelse
fra hjemlandet eller fra et andet land, har ofte svært ved at
få uddannelsen anerkendt i Danmark, eller få overført
dele af den. Udlændinge må i værste fald begynde helt
forfra på den uddannelse, de allerede har taget. Der ligger
heri også en barriere for udlændingenes beskæftigelse.
Når det har været svært at få uddannelserne vurderet, kan
det blandt andet skyldes, at der ikke har været et organ
for vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.
Opgaven har været lagt ud til en - måske uoverskuelig -
række forskellige instanser. Det kan have gjort systemet
uigennemskueligt og besværligt, og måske er kravene
heller ikke altid lige rimelige. For at rette op på det ned-
satte regeringen en arbejdsgruppe, der har arbejdet med
muligheden for at oprette et center, der skal koordinere
godkendelse af uddannelser fra udlandet.

Af de mange andre initiativer, der er taget, kan jeg bl.a.
nævne, at der i 1996 er vedtaget en lov mod forskelsbe-
handling på arbejdsmarkedet, at der i Arbejdsformidlin-
gens regionale enheder er ansat særlige konsulenter med
viden om udlændinges forhold på arbejdsmarkedet, og at
der er etableret en såkaldt isbryderordning under Ar-
bejdsministeriet, som betyder, at virksomheder kan få
tilskud til lønnen ved ansættelse af kvalificerede ledige
med anden etnisk baggrund end dansk. Arbejdsministeriet
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har desuden nedsat en arbejdsgruppe, der netop har kort-
lagt mulighederne for at få ledige højtuddannede fra etni-
ske minoriteter hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Ar-
bejdsgruppen er kommet med en række konkrete forslag
til forbedringer.

Hvorfor er det ikke nok?
Meget kan altså forklares, og meget kan gøres. Men vi
kan ikke lovgive os ud af det reelle problem, og vi kan
ikke løse det ved at give råd eller foretage straffeekspedi-
tioner. For der er andet end systembarrierer. Der er hold-
ningsbarrierer. Faktisk mener jeg, at politikerne siden
midtfirserne har været fastlåste i deres politiske indstil-
ling til udlændinge. Og endnu vigtigere: politikerne har
ikke taget en åben diskussion med befolkningen. Det har
vi set voldsomme reaktioner på. Hvis der havde været en
fordomsfri diskussion, som var udmundet i en formuleret
indvandrerpolitik, så havde vi nok ikke haft de nuværen-
de problemer med en udbredt skepsis på arbejdsmarkedet
over for udlændinge. Og vi ville nok heller ikke have haft
de senere års uheldige polarisering og forenkling i ud-
lændingedebatten. Diskussionen om indvandrere blev - på
grund af manglende åben politisk diskussion - meget
unuanceret.

Der har, som jeg ser det, ikke været nogen reel konstruk-
tiv diskussion i hverken Folketinget, pressen eller befolk-
ningen som helhed. Det har efterladt en mangel på en
målrettet og sammenhængende politik på området, der
har efterladt befolkningen i vildrede. Befolkningen har
f.eks. en dybtliggende forståelse for, at vi skal hjælpe
flygtninge, men mange har langt sværere ved at acceptere
den indvandring, der sker ved familiesammenføringer.
Der ligger et stort politisk forklaringsproblem dér.

Når vi derfor snakker om, hvorfor udlændinge holdes ude
af arbejdsmarkedet, er der en politisk delvis selvforskyldt
årsag. Og derfor nedbrydes barriererne på arbejdsmarke-
det for udlændinge ikke kun ved lovgivning og initiativer
fra det offentlige. Jeg mener på den anden side, at vi er
nået langt med vedtagelsen af en integrationslov for ny-
ankomne udlændinge og justeringerne af udlændingelov-
givningen sidste år. Men der ligger nu en stor opgave for
arbejdsmarkedets parter. Den opgave synes jeg, at LO og
DA går aktivt og konstruktivt ind i. Men det er desværre
ikke nok, at direktører, fagforeningsformænd og ministre
er enige. Vi skal ud og diskutere på alle arbejdspladser
blandt tillidsmænd og folk på gulvplan. Dér er diskussio-
nen endnu ikke alle steder helt nået ud. Men det skal den.
Den skal ud, hvor tingene afgøres - ved porten, når der
skal antages arbejdskraft, og udlændinge skal have prak-
tikplads. Vi skal ud og løse op for misforholdet mellem,
at langt de fleste taler pænt om at tage imod udlændinge -
men for ofte ikke lige på deres egen arbejdsplads.

O.k., jeg sætter tingene lidt skarpt op. Jeg møder da hel-
digvis en stigende vilje til at gøre en indsats - måske - vil

nogen sige - motiveret af, at der mangler arbejdskraft.
Men forhåbentlig betyder de gode tider, at udlændinge
lettere bliver accepteret som arbejdskraft, og at den dis-
kriminering, vi ved, der er på arbejdsmarkedet, langsomt
vil ophøre. Jeg tror diskrimineringen mod udlændinge
ofte skyldes usikkerhed hos såvel arbejdsgiverne som
andre medarbejdere. Jeg håber, at de mange udlændinge,
der i disse gunstige tider kommer ind på arbejdsmarkedet,
vil bevise, at der ikke er noget at være bange for. At Has-
san og Muhammed, der taler flydende dansk, vil være
lige så stort et aktiv for virksomheden, som Søren eller
Mads med en tilsvarende uddannelse. Et navn siger ikke
noget om et menneskes kvaliteter.

Alt i alt er det meget væsentlige problemer, Rockwool
Fondens nye bøger tager op.

Da bøgerne tilmed gør det på en kvalificeret og sober
måde, er der grund til at glædes over, at en af vores store
fonde bliver ved med at bevilge penge til belysning af
centrale samfundsmæssige problemstillinger.

De to bøger om
indvandrerne og deres levevilkår
Af cand.mag. Bent Jensen, Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed

De to bøger, der blev præsenteret på et pressemøde i april
1999, og som indenrigsminister Thorkild Simonsen hen-
viser til i sin artikel, var:

David Coleman og Eskil Wadensjö med bidrag af Bent
Jensen og Søren Pedersen: Indvandringen til Danmark.
Internationale og nationale perspektiver. 458 sider, illu-
streret, 248 kr. og udgivet af Spektrum, samt:
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David Coleman og Eskil Wadensjö, with contributions by
Bent Jensen and Søren Pedersen: Immigration to Den-
mark. International and national perspectives. 348 sider,
198 kr. og udgivet af Århus Universitetsforlag.

Bøgerne, der afrapporterede første del af Forskningsen-
hedens projekt om ”Indvandrerne og deres levevilkår”,
blev desuden sammenfattet i et nyhedsbrev fra Forsk-
ningsenheden, dateret april 1999. Nyhedsbrevet er til-
gængeligt på Enhedens hjemmeside på Internettet på
adressen: www.rff.dk.

Blandt undersøgelsens hovedresultater kan for de over-
ordnede globale demografiske tendenser fremhæves:

- At den globale befolkningstilvækst på lige nu 70-
80 millioner mennesker om året ganske vist lang-
somt vil aftage,

- men at der alligevel findes et overvældende po-
tentiale for vandringer mod Vesteuropa fra Afrika
syd for Sahara, fra landene lige syd for Middelha-
vet, fra Mellemøsten og fra Kina.

- At potentialet for vandringer mod Vesteuropa er
særligt stor i Afrika syd for Sahara, hvor kun en
meget lille andel af de gifte kvinder bruger mo-
derne fødselskontrol.

- At kun en ringe del af den aktuelle indvandring til
Vesteuropa er beskæftigelsesrelateret i henhold til
en formel arbejdstilladelse, idet størstedelen af den
legale indvandring til Vesteuropa omfatter pårø-
rende og ægtefæller.

- At indvandringen af nye ægtefæller af begge køn
gennem arrangerede ægteskaber antager et stigen-
de omfang, efterhånden som indvandrerbefolknin-
gen af ikke-europæisk herkomst tiltager.

- At ansøgning om asyl fra begyndelsen af
1980’erne er blevet et centralt element i indvan-
dringen.

- At der i Vesteuropa er nogen efterspørgsel efter
arbejdskraft på et lavere kvalifikationsniveau til
servicesektoren. Denne efterspørgsel imødekom-
mes i en vis udstrækning via illegal indvandring.

- At indvandringen har skabt helt nye strukturer i
den europæiske demografi. Blandt de fleste ind-
vandrergrupper er der en højere fertilitet end
blandt værtslandenes befolkninger.

- Dette betyder - sammenholdt med den unge al-
dersstruktur og den fortsatte indvandring - at ind-
vandrerbefolkningerne øges væsentligt hurtigere
end de nationale befolkninger.

- I dag lever over 20 millioner udenlandske borgere
på lovlig vis i vesteuropæiske lande, hvoraf ca. 10
millioner kommer fra lande uden for Europa.

For Danmark kan bl.a. følgende resultater fremhæves:

- At indvandringen fra begyndelsen af 1960’erne og
frem til 1973 især var karakteriseret ved arbejds-
kraftvandringer, navnlig fra Tyrkiet, det tidligere
Jugoslavien og Pakistan.

- At indvandringen derefter ændrede karakter, idet
den nu blev domineret af familiesammenføringer
og af flygtninge.

- At Danmark i 1990’erne har modtaget 4-5 gange
så mange flygtninge om året som i perioden 1960-
84.

- For alle gifte indvandrere under ét gælder det, at
familiesammenføringsreglerne i godt 44 pct. af til-
fældene er blevet brugt til at danne nye familier,
dvs. hente en ægtefælle til Danmark.

- At erhvervsfrekvensen blandt indvandrere siden
begyndelsen af 1970’erne er faldet.

- For de erhvervsaktive har ledigheden siden midten
af 1970’erne konstant været højere end blandt
danskerne.

- Disse og andre forhold er med til at forklare, hvor-
for der skete en nettooverførsel fra den danske stat
til indvandrerne fra ”tredjelande” på i 1996 ca.
64.000 kr., og at denne post har været stigende
gennem 1990’erne.

- At den svage integration på arbejdsmarkedet, som
ligger bag disse tal, ikke kan forklares af ind-
vandrergruppens aldersfordeling, idet der tværti-
mod er relativt flere fra denne gruppe i de alders-
klasser, hvor man normalt er aktiv på arbejdsmar-
kedet.

- Indvandrere fra de industrialiserede lande har bi-
draget med positive nettooverførsler gennem alle
de undersøgte år.

- Den danske avisdebat var i starten af 1960’erne
præget af, at en række borgerlige aviser og den so-
cial-liberale Politiken ihærdigt argumenterede for
brug af fremmed arbejdskraft, mens Aktuelt og
store dele af den danske fagbevægelse var mod-
standere.

- Mod 1960’ernes slutning tog en række aviser -
herunder især Aktuelt, Ekstra Bladet, Information
og Politiken - i stigende grad gæstearbejdernes ud-
satte sociale placering op til behandling.

- Ved gennemgangen af debatten om asylansøgere
fra 1983 og frem til 1995 var stemningen til en
start i flertallet af aviserne positiv over for flygt-
ningene. Dette vendte dog i store dele af pressen,
efterhånden som antallet af asylansøgere steg
voldsomt mod midten af 1980’erne.

- Meget tyder på, avisdebatten medvirkede til, at
Folketinget strammede den ellers liberale udlæn-
dingelov af 1983.
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Miljøet og velfærden: Analyserne
Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen,
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Danmarks Statistik gennemførte i 1994 på en bevilling fra
Rockwool Fonden en analyse af, hvilke muligheder der
forelå for at korrigere nationalregnskabets opgørelser ud
fra velfærdsmæssige - herunder miljømæssige - overve-
jelser. Populært sagt analyserede man for perioden 1970
til 1990 forbrugsudviklingen i Danmark i miljøpolitisk
belysning.

Forskningsarbejdet blev ledet af daværende rigsstatistiker
Hans E. Zeuthen, daværende kontorchef Bent Thage, og
daværende fuldmægtig Ole Gravgaard Pedersen. De på-
gældende dannede sammen med kontorchef Ole Berner,
lektor, cand.polit. Jørgen Birch Mortensen fra Økono-
misk Institut ved Københavns Universitet, og medarbej-
dere fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, en styre-
gruppe. De forskere, som faktisk udførte analyserne, var
økonomerne cand.polit. Peter Rørmose Jensen og
cand.polit. Elisabeth Møllgaard, som til dele af analyser-
ne fik assistance af cand.polit. Anne Berit Hallam og
daværende stud.polit. Jens Hauch.

Forskningsprojektets resultater og metoder blev omtalt på
dansk i den videnskabeligt dokumenterende Peter Rør-
mose Jensen m.fl. 1995. En velfærdsindikator for Dan-
mark 1970 - 1990. Forbrug, miljø, husholdningsarbejde
og fritid. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejds-
notat nr. 8. København, og i boghandlen blev resultaterne
fremlagt af Hans E. Zeuthen og Bent Jensen i bogen
Hvad fik vi ud af den økonomiske vækst? Forlaget Spek-
trum. 1995.

Året efter udsendte Forskningsenheden, som sædvanligt
efter større forskningsprojekter, en helt populær fremstil-
ling, sigtende bl.a. mod samfundsfagsundervisningen i
gymnasiet og på seminarierne, nemlig Bent Jensens Mil-
jøproblemer og velfærd. (Spektrum, 1996). Heri var der
til Danmarks Statistiks analyser føjet en analyse ved Bent
Jensen af avisdebatten omkring miljøproblemerne i Dan-
mark gennem 100 år. Denne analyse blev publiceret i sin
helhed i Træk af miljødebatten i seks danske aviser fra
1870’erne til 1970’erne. Aktuelt, Berlingske Tidende,
Information, Jyllands-Posten, Politiken og Vestkysten.
(Danmarks Statistik, 1996).

Til hovedresultaterne ved beregningen af velfærdsindi-
katoren hørte det, at det samlede forbrug steg med i alt
40% over perioden, fordelt med en stigning på 66% på
det offentlige og 30% på det private forbrug.

Den samlede velfærdsindikator steg med 23% i en perio-
de, hvor befolkningen kun voksede ubetydeligt. Pr. indi-
vid steg det velfærdsskabende forbrug således med 19%.

Udelades indregningen af værdien af fritiden, steg indi-
katoren med 41%, dvs. meget tæt på den officielt registre-
rede fremgang i forbruget.

Ved en vurdering af de enkelte komponenters relative
betydning i det samlede indeks fremgår det, at national-
regnskabets traditionelle forbrugsopgørelser samt den be-
regnede værdi af fritiden uden sammenligning udgør de
væsentligste dele.

Ved en mere detaljeret vurdering af miljøposterne havde
de faktisk afholdte miljøudgifter en ganske marginal
betydning. De såkaldte hypotetiske miljøudgifter – de
udgifter der skulle have været afholdt for at bevare mil-
jøtilstanden uændret – udgjorde et noget større, men dog
stadigt marginalt beløb, der i øvrigt var faldende gennem
de tyve år.

Projektet konkluderede, at ”Set på baggrund af den verse-
rende miljødebat er det tankevækkende, at de miljørelate-
rede justeringer af det velfærdsskabende forbrug har så
ringe betydning, som de har. Projektets beregninger anty-
der således ved en umiddelbar betragtning, at man uden
at begå de store fejl kunne se bort fra effekten af forure-
nende aktiviteter” (Zeuthen og Jensen, 1995, p. 146).

Projektet gjorde imidlertid opmærksom på, at der var en
række forhold, man ikke havde været i stand til at indreg-
ne, bl.a. effekten af den internationale forurening, og man
havde heller ikke korrigeret for alle skadelige stoffer.

Parallelt med den danske afrapportering havde Danmarks
Statistik og Forskningsenheden udsendt en kortere, en-
gelsk-sproget version af hovedresultaterne og deres tekni-
ske forudsætninger, nemlig i Study No. 2 fra Enheden,
Peter Rørmose Jensen and Elisabeth Møllgaard: On the
Measurement of a Welfare Indicator for Denmark 1970
to 1990. (Copenhagen, 1995).

Peter Rørmose Jensens og Elisabeth Møllgaards fremstil-
ling har i årene siden da bidraget ganske stærkt til den
verserende internationale videnskabelige debat på dette
område.

Analysen blev bl.a. kommenteret på en konference i The
International Association for Income and Wealth af den
førende sagkyndige Anne Harrison fra OECD i Paris,
hvis indlæg på de følgende sider bringes i en ajourført
form.
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Miljøet og velfærden: En kommentar

Af Anne Harrison, Counseller to the Director, OECD

Baggrund
Statistikere er et meget konservativt folkefærd. Ifølge
deres image er de lidt “støvede” personer, der møjsom-
meligt sidder og udfylder detaljerede skemaer og tabeller
uden på nogen måde at lade sig påvirke af den umiddel-
bare spænding, vi oplever gennem de dramaer, der dag-
ligt fylder avisspalterne. Det er imidlertid de samme stati-
stikere, der finder frem til et mål for bruttonationalpro-
duktet (BNP) - og dét er noget, der skaber overskrifter i
dagspressen og de økonomiske tidsskrifter. Økonomer og
analytikere er - i deres iver efter at gøre esoteriske data
fordøjelige for den brede befolkning - tilbøjelige til at
sætte lighedstegn mellem BNP og velfærd, mens statisti-
kerne opgivende ryster på hovedet over denne parodi på
deres faglige forståelse. Det projekt, der refereres til her,
er et væsentligt bidrag inden for den forskning, hvor man
tilstræber at gøre BNP-tallene mere forenelige med et mål
for velfærden. Projektet er udarbejdet af medarbejdere i
et af verdens mest velrenommerede statistiske analyse-
institutter. Derfor vil jeg opfordre alle statistikere, øko-
nomer og analytikere, der ved, at statistikere - trods deres
agtværdige, men lidt støvede image - har noget nyttigt at
sige, til at tage godt imod rapporten1.

Hvorfor betragtes BNP så ofte som et mål for velfærd?
Fordi en stigning i BNP alt andet lige medfører øget
velfærd, omend målestoksforholdet ikke er 1:1. Selvom
BNP altså ikke er et egentligt mål for velfærden i et sam-
fund, giver det os alligevel et fingerpeg om udviklingen.

Men hvorfor er BNP ikke et velegnet mål for velfærd?
BNP er - som navnet indikerer, men som vi er tilbøjelige
til at glemme - primært et mål for værdien af den økono-
miske produktion. Så hvis BNP på nogen måde afspejler
velfærd, så er det producenternes og ikke forbrugernes
velfærd. Ud fra BNP kan vi udlede mål for hhv. udgifter

og indtægter, som er numerisk identiske med målet for
produktionen (outputtet), ved blot at antage, at de prin-
cipper, der er gældende for produktionen, også kan an-
vendes i forhold til de øvrige mål. Der gøres ikke noget
direkte forsøg på at arbejde med en værdisætningsmeto-
de, som afspejler den værdi, forbrugeren tillægger et
produkt, og som er forskellig fra den pris, forbrugeren
betaler for produktet. Hvis man forsøgte at gøre det, ville
man da også støde på alvorlige problemer med at etablere
et velegnet eller endog entydigt mål for de samlede vær-
dier.

De fleste forsøg på at gøre BNP til et mål for velfærden
starter med, at man foretager justeringer i forbrugsopgø-
relsen, idet man trækker nogle ting ud, som bør udelades,
og lægger andre til, som bør indgå, alt efter om de påvir-
ker velfærden positivt eller negativt. Nøgleordet i den
foregående sætning er “bør”. Mennesker har forskellige,
subjektive opfattelser af, hvad der er ønskeligt, og hvad
der ikke er. Man kan hævde, at det i et velorganiseret
samfund ikke “bør” være nødvendigt at bruge så mange
ressourcer - om nogen overhovedet - på f.eks. fængsels-
væsen, politi eller forsvar. Men også disse områder sikrer
arbejdspladser og dermed indkomst til et stort antal per-
soner, der så bidrager på udgiftssiden ved at bruge deres
løn. De stimulerer således aktiviteten inden for de er-
hverv, der producerer andre varer og tjenesteydelser.

At udelade områder som de nævnte er altså vanskeligere,
end det umiddelbart forekommer. Vi kan så spørge os
selv, hvor grænsen skal gå. Mange vil hævde, at rygning
ikke er ønskeligt, hvorfor hele tobaksindustrien så skulle
trækkes ud, fordi den påvirker velfærden i negativ ret-
ning. Listen over aktiviteter, der kan trækkes ud eller
lægges til, er heller ikke statisk over tid. Tag f.eks. de
senere års debat omkring gen-manipulation med afgrøder
og den mulige risiko, den indebærer. Måske ville man i
dag også trække dette område ud.

Det er også nemt at opregne en lang række forhold, der
eventuelt bør tages med, f.eks. værdien af ulønnet hus-
holdningsarbejde og frivilligt arbejde, et lighedsmål for
indkomstfordelingen, graden af analfabetisme i befolk-
ningen samt antallet af personer, hvis boligforhold er
under standard. Listen er lang, næsten uendelig. Kun få
ville nok hævde, at et af de nævnte forhold isoleret set
giver et billede af velfærdsudviklingen, men der findes
ingen oplagte metoder til at kategorisere dem. Der eksi-
sterer velkendte eksempler på, at forskellige forfattere har
forsøgt at opstille et hypotetisk velfærdsindeks ved gan-
ske enkelt at lave en sammenvejning af disse umage stør-
relser. Forfatterne til den rapport, der beskrives her, refe-
rerer til dette arbejde, men undlader behændigt at komme
ind på den kritik, der går på, at valget af indikatorer og
vægtninger i sidste ende beror på et skøn, og at ændringer
i enten indikatorerne eller vægtningerne, der tilsynela-
dende er ganske små, kan forårsage, at man når frem til
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væsensforskellige resultater. Den uensartede indikator-
sammensætning giver heller ikke mulighed for at foretage
en afvejning af to hensyn. Vil vi f.eks. med det nuværen-
de skatteniveau prioritere en forbedring af boligforholde-
ne frem for at bruge flere ressourcer på uddannelse?

Et af de mest forfriskende aspekter i rapporten er, at man
helt udelukker muligheden for at måle velfærdsudviklin-
gen ud fra en moralsk vurdering, men i stedet på en flek-
sibel måde bygger på nationalregnskabets velkendte prin-
cipper med henblik på at opnå et mere tilfredsstillende og
objektivt mål for velfærdsudviklingen. Metoden er såle-
des i overensstemmelse med de værdisætnings- og regi-
streringskriterier, der anvendes for det BNP-mål, man
søger at modificere. Selvom man kan være uenig på en-
kelte punkter, kan indgangsvinklen til projektet som så-
dan absolut anbefales, og den er velegnet til at arbejde
videre med.

Flere investeringer - mere produktion
Undersøgelsen tager udgangspunkt i nationalregnskabets
udgiftsside. Man har valgt at se bort fra investeringer, idet
de opfattes som noget, der relaterer til den fremtidige
velfærd, samt handel med udlandet. På den måde når vi
frem til forbruget, som er den største udgiftspost i natio-
nalregnskabet (ca. 60%). Det er herefter rapportens ho-
vedformål at belyse, hvilke konsekvenser det har at fore-
tage justeringer inden for de produktionsområder, der
skal indgå i målet for velfærdsudviklingen, og de udgifts-
områder, som også kan betragtes som investeringer. In-
den for hver af disse forekommer der så tillæg og fradrag
i forbruget.

Man kan f.eks. betragte varige forbrugsgoder som kapi-
talgoder. Købet af varige forbrugsgoder har en tendens til
at stige og falde i takt med det økonomiske kredsløb og
det opsparingsniveau, husholdningerne kan oppebære.
Velfærd opstår imidlertid ikke ved selve købet af et varigt
forbrugsgode, men derimod ved de ydelser, vi opnår gen-
nem godets levetid. Man får således et bedre mål for den
velfærdsfremmende værdi, hvis man trækker udgiften til
købet ud og i stedet finder et udtryk for værdien af de
ydelser, vi opnår gennem købet.

På produktionssiden kan vi lægge nogle former for pro-
duktion til, som i dag ikke værdisættes i nationalregnska-
bet, herunder især ulønnet husholdningsarbejde, og fra-
trække andre former, som udelukkende er iværksat for at
opveje de negative virkninger af andre aktiviteter.

Disse overvejelser er med overalt i rapporten fra definiti-
onen af forbruget (kapitel 2), over miljøet (kapitel 3),
husholdningernes og det offentliges afkast af varige for-
brugsgoder (kapitel 4) (kapitel 6 i den danske udgave) og
til det ulønnede arbejde (kapitel 5) (kapitel 8 i den danske
version). Nogle emner behandles i flere kapitler, hvilket
også afspejles i det følgende.

Tilfredsstiller al form for endeligt forbrug nu også
menneskelige behov?
Det, der i henhold til SNA2 er karakteristisk for definitio-
nen af endeligt forbrug, er, at der er tale om det forbrug i
den aktuelle periode, der dækker de umiddelbare menne-
skelige behov. Det kan være det enkelte individs, den
enkelte husholdnings eller samfundets behov som helhed.
I sidstnævnte tilfælde er det det offentlige, der tilveje-
bringer kollektive goder, mens det i de to førstnævnte
tilfælde er enten husholdningerne eller det offentlige, der
tilvejebringer individuelle varer og tjenesteydelser.

Der kan nævnes to forbehold over for denne definition af
endeligt forbrug. For det første kan nytteværdien af et
givet forbrugsgode strække sig ud over den periode, hvor
købet er foretaget. Varige forbrugsgoder giver et afkast i
form af ydelser, der strækker sig over en længere periode,
men de betragtes ikke som fast kapital. Årsagen hertil er,
at fast kapital ikke blot skal give et afkast i form af ydel-
ser over en længere periode. De skal også anvendes som
et led i en produktion. På den måde har vores definition
af begrebet produktion også indvirkning på definitionen
af begrebet investering. De ydelser, der produceres uden
beregning af husholdninger til deres eget forbrug, indgår
ikke i produktionen. F.eks. betragtes det at vaske tøj -
hvad enten det sker i hånden eller vha. en vaskemaskine,
som husholdningen ejer - ikke som produktion, hvis det
sker uden beregning. Hvis vi udvider definitionen af
produktion til også at omfatte sådanne ydelser i hjemmet,
så indbefatter det en værdisætning af såvel den ulønnede
arbejdskraft som de ydelser, vaskemaskinen leverer. I
rapporten er begge dele inkluderet.

Det andet forbehold over for definitionen er, hvorvidt al
form for endeligt forbrug reelt tilfredsstiller et menneske-
ligt behov. Har vi f.eks. brug for et politikorps? Det brin-
ger os i betænkelig grad tilbage til den normative frasor-
tering af aktiviteter, som vi tidligere afviste. Der er imid-
lertid en anden måde at rationalisere på, som virker mere
overbevisende. Der findes nogle former for kapital, som
ikke anerkendes inden for SNA, men som absolut har
betydning ud fra en velfærdsbetragtning. Det drejer sig
om de udgifter, der er med til at tilvejebringe de typer af
kapital, som ikke måles i nationalregnskabet.

Humankapital er det mest oplagte eksempel herpå. Ud-
gifter til uddannelses- og sundhedssektoren er nødvendige
for at sikre, at befolkningen fysisk og intellektuelt er
rustet til at deltage på arbejdsmarkedet og dermed opnå
en indkomst. Som det er i dag, betragter vi i henhold til
SNA imidlertid løn til arbejdskraften som afkast på en
form for kapital, men vi indregner ikke de omkostninger,
der er forbundet med at opbygge denne kapital. Vi betrag-
ter ganske enkelt disse omkostninger som løbende udgif-
ter. Rapporten anbefaler således, at vi skal trække udgif-
terne til opbygning og vedligeholdelse af humankapitalen
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ud fra det endelige forbrug, hvis vi skal finde et bedre
udtryk for velfærdsudviklingen.

Hvad stiller vi så op med omkostningerne til at oprethol-
de et politikorps, et forsvar osv.? Nogle mener, at disse
omkostninger er nødvendige for at opbygge og oprethol-
de det, der kan kaldes en social eller institutionel kapital -
et synspunkt, der ikke behandles i rapporten, og som er
temmelig uklart. Det er et forsøg på at identificere, hvad
det er, der gør et land til et “menneskevenligt” sted at
leve og et “forretnings-venligt” sted at drive virksomhed.
Et land, der er berygtet for, at den personlige sikkerhed
ofte er i fare, og at bestikkelse og korruption er alminde-
ligt for at kunne drive virksomhed, har således en mindre
social kapital end et land, hvis befolkning lever og arbej-
der under trygge vilkår og i sikker forvisning om, at alle
kender og respekterer landets love. På den baggrund kan
jeg uden tøven tilslutte mig de argumenter, der fremføres
i kapitel 2, for at trække en hel del af de offentlige udgif-
ter ud fra det endelige forbrug. Det eventuelle afkast af
den form for kapital diskuteres nedenfor.

Tillæg til de private husholdningers forbrug
Med hensyn til forbruget er den væsentligste, umiddelba-
re opjustering i rapportens velfærdsindikator at inddrage
værdien af de ydelser, der produceres i hjemmet. Tabel
6.1 (tabel 9.1) viser, at værdien af dette arbejde i 70’erne
udgjorde ca. halvdelen af de private husholdningers for-
brug, mens det i 80’erne var en anelse mindre, men stadig
over 40%. Hvordan skal man analysere et sådant resultat?

Lad os antage, at en husholdning køber råvarer til mad-
lavning - f.eks. mel, som skal bruges til hjemmebagt brød.
Som rapporten korrekt fastslår, så bliver melet herved til
forbrug af rå- og hjælpestoffer til fremstilling af brød.
Dog værdisætter vi ikke det hjemmebagte brød til butiks-
prisen, men derimod simpelthen til den samlede kostpris.
Vi kan derfor vælge at undlade at lave separate beregnin-
ger på værdien af de varer, der anvendes til madlavning i
hjemmet, men simpelthen lægge værdien af den tid til,
der anvendes på madlavning, og komme frem til det
samme resultat. Men vi kan så ikke blot lægge værdien af
det købte og det hjemmebagte brød sammen med henblik
på at opnå et udtryk for det samlede forbrug af brød.
Efter min opfattelse synes rapporten på dette punkt at
skyde genvej, hvilket er berettiget ud fra de numeriske
værdier, der produceres, men måske knap så forståeligt i
analyse-sammenhæng. Vi ønsker naturligvis ikke at fore-
tage disse beregninger på hver enkelt kategori af madva-
rer, men det kunne være interessant at se på forskellen
mellem f.eks. at spise hjemme og ude, gør-det-selv arbej-
de i forhold til professionelt udført arbejde samt at opdele
omsorgsarbejdet for hhv. børn og ældre på samme vis.

Hvis vi valgte at gøre forsøget og værdisætte det totale
brødforbrug, ville vi opdage noget forunderligt ved vær-
disætningen af husholdningsarbejdet. Med tre butiksind-

købte brød ville vi naturligvis værdisætte dem i forhold til
omkostningerne, men med en beregning i faste priser ville
vi endvidere tage højde for kvalitetsforskelle ved f.eks. at
sammenligne vægt, friskhed og smag. Tager vi derimod
tre hjemmebagte brød, er det muligt, vi værdisætter dem
helt anderledes - ikke på grund af eventuelle kvalitetsfor-
skelle, men fordi det værdisætningsprincip, der anvendes,
er et andet, når det gælder “hjemmebagernes” tid. Lad os
antage, vi har en funktionær, en arbejder og en person,
der ikke er i lønnet arbejde3 i henhold til den metode, der
anvendes i rapporten. Så vil det brød, funktionæren ba-
ger, give større velfærd end det, arbejderen bager, mens
den hjemmegående er den, der skaber mindst velfærd af
de tre. Selvom der er mange vanskeligheder forbundet
med at værdisætte ulønnet arbejdstid, så forekommer
dette resultat ikke desto mindre urimeligt ud fra den be-
tragtning, at det erklærede sigte er at finde et mål for
velfærden og ikke forbruget.

Fradrag i de private husholdningers forbrug
Et af de væsentlige områder, hvor det i rapporten foreslås
at trække fra i de private husholdningers forbrug, er ud-
giften til pendling, hvilket jeg ikke finder helt overbevi-
sende. Hvorfor er nogle i den situation, at de pendler til
og fra arbejde? Måske fordi de af hensyn til deres børn
ønsker at bo i frie omgivelser frem for i byen. Eller måske
fordi de ikke har råd til den type bolig, de kunne tænke
sig tættere på arbejdspladsen. Mon ikke pendleren laver
en form for cost-benefit beregning, så den ekstra velfærd,
det giver at bo lidt længere væk, retfærdiggør både det
ekstra tidsforbrug og transportomkostningerne? Efter min
opfattelse forekommer det uheldigt at se bort fra herlig-
hedsværdien af at bo på landet. Efter at have erfaret,
hvordan holdningen til pendling er i både Paris og Lon-
don, må jeg dog medgive, at der er en meget stærk, kultu-
relt betinget prioritering af, hvor det er bedst at bo. Mu-
ligvis afspejler rapporten ganske enkelt en speciel dansk
holdning, som jeg ikke har kendskab til.

Jeg har heller ikke ladet mig overbevise af argumenterne
for at fratrække omkostningerne til opvarmning i velfærd-
sindikatoren. Hvis det alene drejer sig om at drage sam-
menligninger over tid inden for Danmarks grænser, kan
man hævde, at behovet for opvarmning nu har nået et
stabilt niveau, hvorfor denne komponent kan udelades,
men i så fald gælder det også en lang række af de private
husholdningers øvrige forbrugsområder. Den del af be-
folkningen i det østlige Canada, der var uden varmeforsy-
ning i den strenge vinter i begyndelsen af 1998, er uden
tvivl enig i, at opvarmning absolut er et velfærdsskabende
gode, selvom varmen tages for givet. Påstanden om, at
det samme opvarmningsniveau kan opnås med et mindre
brændselsforbrug, er korrekt, men boligkvaliteten er også
blevet højere, fordi man isolerer bedre. Under ét betragtet
er det stadig som tidligere den velfærd, der skabes ved at
bo i et varmt hus, vi søger et mål for, uagtet at boligudgif-
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ten i dag proportionelt er højere og varmeudgiften lavere
end tidligere.

Fradrag i det offentlige forbrug
De fradrag, der i rapporten foretages i det offentlige for-
brug med begrundelse i, at udgifterne repræsenterer tillæg
til humankapitalen eller den sociale kapital, er (efter mit
skøn) betragtelige. - Godt 70% i begyndelsen af perioden
og lidt mindre i slutningen. Stabiliteten i dette forhold
skyldes til dels visse udligningseffekter. Gennem perio-
den faldt forsvarsudgiften med 12% til 8% af det samlede
forbrug. Udgifterne til sundhedsvæsen steg fra 15% til
24%. Hele den første og halvdelen af den anden af disse
to poster er trukket ud af velfærdsmålet, så nettoeffekten
er minus 4% i begyndelsen og plus 4% i slutningen - en
effekt, der skjuler nogle af de faktuelle ændringer, der
fandt sted i perioden.

Det er meget positivt, at det i rapporten præciseres, hvilke
komponenter der ikke er med i velfærdsindikatoren. Man
arbejder selvsagt med antagelser og forudsætninger, der
forenkler tingene, og der kan naturligvis argumenteres for
og imod de enkelte præmisser, når vi går i detaljer. Alt i
alt forekommer de dog at være fornuftigt valgt. Det er
især positivt at konstatere, at ikke al uddannelse forventes
at bidrage til humankapitalen som et input til produkti-
onsprocessen; en del forventes ganske enkelt udelukken-
de at bidrage til personlig tilfredsstillelse. Man kan spør-
ge sig selv, hvorvidt de udgifter til sundhedsvæsen, der er
trukket ud, bør være konstante gennem så lang en periode
som 20 år. Befolkningen bliver jo ældre, og antallet af
behandlingstilbud mod sygdomme, som især rammer de
ældre, stiger. Dette er dog mindre væsentligt i en hel-
hedsbetragtning.

Kapitalens afkast
Kapitalens rolle i produktionen er et af de aspekter, der er
blevet drøftet indgående gennem de senere år, og der vil
sandsynligvis blive fremsat nye forslag inden for den
nærmeste fremtid4. Eftersom debatten vedr. dette emne
generelt er fortsat efter udgivelsen af den her omhandlede
rapport, er det så meget desto mere fornøjeligt at kom-
plimentere forfatterne bag rapporten for, at de har taget
de nye teknikker i anvendelse som et velegnet middel til
at forbedre beregningen af BNP (faktisk uafhængigt af
hensynet til velfærdsudviklingen).

I beregningen af BNP tages der ikke højde for omkost-
ningerne ved at opbruge fast kapital i den givne periode.
Som nævnt ovenfor betragtes enhver form for fast kapital
som noget, der relaterer til produktionen. Fast kapital
synes derfor ikke - i hvert fald ikke i begyndelsen - at in-
fluere på de mål for velfærden, der kan udledes af forbru-
get. Men da det er nødvendigt at bruge de samlede om-
kostninger som udgangspunkt for at værdisætte det of-
fentlige forbrug og - ifølge rapporten - som udgangspunkt
for at beregne værdien af ulønnet arbejde, så må vi nød-

vendigvis også se på, hvordan kapitalomkostningerne be-
handles.

Traditionelt behandles kapital i produktionen ved at af-
skrive den historiske udgift gennem aktivets levetid, og
sådan foregår det stadig i kommercielle regnskaber. Skal
man finde et mål for produktionen uden at inddrage ka-
pitalgevinster og -tab, er denne metode altså ikke længere
fyldestgørende. I SNA93 anbefales det, at det beløb, man
trækker fra bruttoværdiforøgelsen, skal relatere til gener-
hvervelsesudgiften til aktivet frem for den historiske ud-
gift. Ud fra en økonomisk betragtning repræsenterer dette
en ændring i aktivets værdi gennem det pågældende år,
idet der vil afspejles et fald i nutidsværdien af aktivets
forventede fremtidige afkast. Den senere tids debat, som
også er nævnt ovenfor, tyder på, at denne metode heller
ikke giver et fyldestgørende billede af virkeligheden.
Periodens kapitalomkostninger bør ikke sættes i relation
til aktivets værdiforringelse, men derimod til forringelsen
af produktiviteten og dermed værdien af de ydelser, akti-
vet producerer i den pågældende periode. Det er også
nødvendigt at foretage en justering for den givne oppor-
tunity-cost på den resterende kapitalværdi af aktivet.
Disse beregninger kaldes også user-cost beregninger, og
de betragtes generelt som det foretrukne mål for omkost-
ningerne ved kapitalforbruget, når der udarbejdes pro-
duktivitetsanalyser.

Rapporten diskuterer ikke estimaterne for forbruget af
fast kapital generelt, men den måde, hvorpå man foreslår
at behandle varige forbrugsgoder, stemmer formentlig
overens hermed. (Det kunne dog være interessant at
sammenligne størrelsen af den samlede beholdning af
varige forbrugsgoder med den samlede beholdning af
faste aktiver, og det gælder også de respektive afkast af
de ydelser, goderne producerer). Det mest oplagte resul-
tat, man opnår ved at klassificere varige forbrugsgoder
som en form for kapital, er, at der skabes en udligningsef-
fekt i forhold til det endelige forbrug. Det ses tydeligt i
rapportens figur 4.4 (figur 6.9), hvor købskurven svinger
voldsomt op og ned over tid, mens afkastet danner en
svagt bølgende og opadgående kurve. Afkastet er ikke
blot et bedre mål for velfærdsudviklingen. Det bliver også
lettere at måle trends over tid, da man til det formål med
afkast-modellen ikke er afhængig af, hvornår sammenlig-
ningerne begynder og slutter i forhold til de højeste og
laveste udsving på de kurver, der afspejler købsmønste-
ret.

Som nævnt ovenfor er produktionen af ydelser i hjemmet
til eget forbrug ikke med i SNA’s beregning af den sam-
lede produktion. Den eneste undtagelse er ejerboliger,
hvor man inkluderer en tilregnet lejeværdi. Under revisi-
onen af SNA, der førte til udgivelsen af 1993-versionen,
var der en omfattende debat om, hvorvidt det ville være
hensigtsmæssigt og muligt at udarbejde et tilsvarende
estimat for de ydelser, der tilvejebringes via den offentli-
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ge kapital. Den endelige konklusion blev, at det utvivl-
somt ville være hensigtsmæssigt, men samtidig uhyre
vanskeligt at gennemføre i praksis, så det er ikke med i
den endelige version af SNA93. Det er derfor opløftende
at se, at nogen har foretaget et sådant estimat for Dan-
mark. De anvendte principper svarer stort set til dem, der
er beskrevet ovenfor. Ligesom det er tilfældet med varige
forbrugsgoder, er den væsentligste effekt, at der opstår et
langt mere jævnt fordelt afkast af kapitalen i forhold til
anskaffelsesmønsteret. I gennemsnit lægges der gennem
hele perioden ca. 10% til i det offentlige forbrug.

Ovenfor var vi inde på begreberne humankapital og so-
cial kapital. Hvis de betragtes som en form for kapital, vil
de også give et afkast. Hvad humankapitalen angår, kan
vi betragte indkomsten fra et arbejde som afkastet, selv-
om vi er i den (i forhold til SNA) usædvanlige situation,
at kapitalen ikke ejes af de institutioner eller personer,
der betaler for at bygge kapitalen op (f.eks. gennem ud-
gifter til uddannelse). Den tilhører derimod det enkeltin-
divid, der tager en bestemt uddannelse, og indkomsten
afspejler så afkastet af, at individet har tilegnet sig en
bestemt faglig viden. Selvom faglig viden ikke er udsat
for nedslidning på samme måde som en maskine, er der
brug for konstant “vedligeholdelse” af befolkningens
vidensbank for at sikre, at den tilegner sig nye færdighe-
der, og nye generationer uddannes med henblik på at
afløse dem, der forlader arbejdsstyrken, når de enten går
på pension eller dør. Det er muligt, at der i et land som
Danmark, hvor uddannelsesniveauet er højt og analfabe-
tismen lav, ikke er særlig stor forskel mellem til- og af-
gangen af humankapital fra det ene år til det næste, så det
kan ikke betragtes som forkert at antage, at den samlede
mængde er konstant.

Hvad angår den sociale kapital, er det statistisk endnu
vanskeligere at registrere, hvordan situationen er, men
heller ikke her kan det betragtes som forkert at antage, at
de løbende udgifter ganske enkelt holdes på status quo.
Dog giver dette anledning til igen at sætte spørgsmålstegn
ved, om sådanne udgifter kan udelades, når der netop er
tale om en velfærdsbetragtning.

Miljøet og de defensive udgifter
Dette kapitel er det mest gådefulde i rapporten. Mange
skribenter, der beskæftiger sig med forskellen mellem
velfærd og BNP, eller mellem en bæredygtig udvikling
og BNP, hævder, at miljøet er den væsentligste faktor,
der mangler i SNA-systemet. Rapportens estimater be-
kræfter ikke denne opfattelse. De justeringer, der er fore-
taget i det samlede forbrug, er forsvindende små, undta-
gen når det gælder varige forbrugsgoder, men her er der
som nævnt ovenfor snarere tale om en udligningsmanøvre
i forhold til de eksisterende data end et egentligt, nyt
tillæg eller fradrag. Hvordan kan det være, at den gene-
relle opfattelse af, at miljøfaktoren er så vigtig, på ingen

måde er i overensstemmelse med de fremkomne resulta-
ter?

Den miljørelaterede justering indeholder to vigtige
aspekter. Det første går ud på at fjerne de offentlige ud-
gifter til miljøbeskyttelse, der kan karakteriseres som
defensive. Definitionen af defensive udgifter er her som
alle andre steder udgifter, som A påtager sig for at fjerne
de negative virkninger, der opstår som et biprodukt af B’s
aktiviteter. Det er naturligvis ikke altid, at samtlige nega-
tive virkninger af B’s aktiviteter hermed forsvinder. Ana-
lysen ville være mere fyldestgørende, hvis man forsøgte
at vurdere det totale omfang af de pågældende aktiviteters
negative virkninger, som så kunne trækkes fra målet for
velfærden. Man skulle så ikke indregne den del af de
negative virkninger, der afhjælpes gennem defensive ud-
gifter. Problemet er således ikke så meget, hvorvidt de
defensive udgifter bør værdisættes til 0, men snarere at de
figurerer i beregningen i stedet for et udtryk for de nega-
tive virkninger af en given aktivitet. Også her har man
skudt genvej i regnestykket for at nå frem til det ønskede
resultat.

Vi står tilbage med spørgsmålet om, hvad de negative
virkninger af en given aktivitet præcist er. I nationalregn-
skabet værdisætter vi generelt varer og tjenesteydelser på
grundlag af den pris, de sælges til eller - hvis det ikke er
muligt - hvad deres kostpris er. Hvordan kan man så nå
frem til et negativt tal? Det enkle svar er, at det ikke kan
lade sig gøre. Vi ønsker jo blot at gøre opmærksom på, at
der findes eksternaliteter. Men samtidig ser vi fortsat bort
fra det omvendte fænomen, nemlig at velfærdsværdien
(nytteværdien) af mange varer og tjenester afviger fra
produkternes kostpris eller salgspris. I nationalregnskabet
ser vi bort fra konsumentoverskuddet, som om det ikke
eksisterer, og det til trods for, at en måling af enkeltindi-
videts velfærd netop afhænger af konsumentoverskuddet.
Samtidig vil vi alligevel gerne tage højde for eksternali-
teter. Denne skævhed er foruroligende og i sidste ende
utilfredsstillende. I praksis kan vi dog konstatere, at den
justering, der foretages for defensive udgifter, aldrig når
op på så meget som ½% af velfærdsindekset eller det
samlede forbrug, så problematikken er mere af teoretisk
end af praktisk betydning.

Et andet aspekt, som har større betydning i den miljøre-
laterede justering, er beregningen af de såkaldte avoidan-
ce costs i forbindelse med de fire mest skadelige emissio-
ner (SO2, NOx, bly og kvælstof) samt spildevandsudled-
ning. I rapporten medgiver man, at hvis disse omkost-
ninger blev pålagt i praksis, så ville det medføre ændrin-
ger i såvel adfærd som produktionsmønstre, der i første
omgang ville bidrage til at reducere emissionerne. Dog
går man i rapporten videre og accepterer “revisions-
vinklen”, idet man beregner et estimat over de givne
avoidance costs, men ikke over de deraf følgende ad-
færdsændringer.
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Estimaterne forekommer stadig intuitivt lave. En af grun-
dene hertil kan være, at betragtningerne udelukkende er
baseret på niveauet for de løbende emissioner - en prak-
sis, der generelt anvendes lige så meget af politiske årsa-
ger, som ud fra en bæredygtighedsbetragtning. En anden
grund hertil er givetvis, at man har valgt kun at behandle
emissionsflowet inden for den aktuelle periode. Da miljø-
ets bæredygtighed over tid reduceres på grund af tidligere
perioders overbelastning, så vil de hermed forbundne
avoidance costs stige, men denne problemstilling be-
handles ikke i rapporten.

En af de forudsætninger, som generelt anvendes, men
som især har betydning i dette kapitel, er, at alle bereg-
ninger er foretaget i faste priser. Det forudsætter, at pris-
og strukturniveauet er konstant, men det interessante i
denne sammenhæng er jo netop specielt de ændringer, der
sker over tid. Måske ville det give et alternativt og nyttigt
indblik i, hvordan de aktuelle avoidance costs ville se ud,
hvis beregningerne blev foretaget i løbende priser, f.eks.
for miljøomkostningerne ved produktionen over tid, hvor
alle priser kan ændre sig.

Når analytikere støder på vanskeligheder som disse, rea-
gerer de ofte ved at undlade at opstille en egentlig opgø-
relse i monetære enheder og diskuterer i stedet kun for-
ureningen målt i fysiske enheder. Selvom det er vanske-
ligt at sætte tal på i kroner og øre, er dét at gå bort fra
metoden efter min opfattelse det samme som at fraskrive
sig det statistiske ansvar. De miljømæssige problemer må
jo nødvendigvis løses i den sammenhæng, de indgår i.
Rapporten fortjener ros, især fordi den holder sig til den
monetære indfaldsvinkel, og ikke mindst fordi der som
bilag til rapporten er udarbejdet en yderst interessant
“willingness-to-pay” undersøgelse i forhold til befolknin-
gen. Det er et område, hvor der i dag sker mange tiltag.
Både denne rapport og andet arbejde udført af Danmarks
Statistik er vigtige bidrag til fortsat udvikling af dette
område.

Husholdningsarbejde og fritid
Dette kapitel i rapporten er fascinerende - ikke blot som
udgangspunkt for at lave økonomiske beregninger for
nytteværdien af ulønnet arbejde, men også på grund af
det indblik, man får i, hvordan den samlede tidsanvendel-
se har været i årene 1964, 1975 og 1987, hvor der blev
udarbejdet undersøgelser omkring dette emne. Man får
således også et indblik i det udviklingsforløb, de tre un-
dersøgelser dækker.

Nedenstående tabel svarer til rapportens tabel 5.3 (tabel
8.3), dog i en lidt revideret udgave, idet den tidsmængde
en kvinde brugte på hver aktivitet i de forskellige be-
skæftigelseskategorier her er udtrykt i procent af den tid,
en mand i samme beskæftigelseskategori brugte.

Kvinders tidsforbrug udtrykt i pct. i forhold til mænds, sammen-
lignet for forskellige beskæftigelseskategorier

1964 1975 1987
Selvstændig
- Lønnet arbejde 53,6 49,9 45,2
- Ulønnet arbejde 1009,5 621,1 382,0
- Fritid 110,0 100,0 101,0
- Total 100,5 98,2 91,6
Funktionærer
- Lønnet arbejde 74,2 77,4 75,6
- Ulønnet arbejde 488,5 233,3 177,0
- Fritid 96,2 91,5 97,6
- Total 98,3 98,1 97,7
Arbejdere
- Lønnet arbejde 78,3 69,1 89,6
- Ulønnet arbejde 720,8 300,0 170,1
- Fritid 82,5 92,5 89,5
- Total 98,9 99,0 99,4
Ulønnet beskæftigelse/
arbejdsløs
- Lønnet arbejde 0,0 20,0 75,0
- Ulønnet arbejde 263,6 147,2 197,0
- Fritid 104,7 86,0 76,4
- Total 118,1 96,9 98,0
Uden for arbejdsstyrken
- Lønnet arbejde 92,6 42,5 38,9
- Ulønnet arbejde 551,7 300,0 172,1
- Fritid 80,5 85,7 92,1
- Total 125,2 111,1 102,7

Det bemærkes i rapporten, at man klart kan konkludere,
at mænd har øget deres tidsforbrug på husholdningsar-
bejde. Ganske korrekt. Det er også korrekt (men muligvis
ikke overraskende for mindst halvdelen af læserne), at
kvinder stadig beskæftiger sig mere med husholdningsar-
bejde end mænd. I de første to undersøgelser kan en
større del af kvindernes samlede tidsanvendelse forklares
ud fra de tre undersøgte kategorier (betalt arbejde, ubetalt
arbejde og fritid), end det er tilfældet for mænd. Det var
først i 1987, at mænd og kvinder brugte næsten den sam-
me tid fordelt på de tre kategorier i forhold til den samle-
de tidsanvendelse. Selv i 1987 havde kvinder mindre
fritid end mænd i beskæftigelseskategorierne arbejdere,
arbejdsløse og personer uden for arbejdsmarkedet. Det
kunne være interessant at se, om en inddeling efter køn
og indkomstniveau i kategorierne selvstændige og funkti-
onærer stadig ville vise, at kvinder udfører mere hushold-
ningsarbejde end mænd i samme lønklasse.

Når disse data i form af tidsanvendelse i timer omdannes
til tidsanvendelse i kroner, opstår der en slags dob-
beltregning. I nationalregnskabet indregnes ulønnet ar-
bejde ikke som en del af produktionen eller forbruget. I
rapporten forholder det sig sådan, at når en person ind-
træder på arbejdsmarkedet, så registreres hans/hendes
lønarbejde i BNP-tallet, og samtidig registreres også
hans/hendes ulønnede arbejde i velfærdsindikatoren. En
person, der ikke på noget tidspunkt har lønnet arbejde,
kommer heller ikke på noget tidspunkt med i hverken
BNP eller velfærdsindikatoren. Grafen i figur 5.2 (figur



12   Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

8.10) antyder, at dette ikke giver alvorlige problemer,
men fra en teoretisk synsvinkel forekommer det utilfreds-
stillende.

Denne kuriositet påvirker også estimaterne for fritiden.
For personer i den erhvervsdygtige alder er det sikkert
ganske fornuftigt at værdisætte fritiden til den opportu-
nity-cost, der er forbundet med ekstra arbejdstimer. Men
det afspejles ikke i velfærdsindikatoren, når befolkningen
bliver ældre, og flere dermed når pensionsalderen, hvor
de har mere fritid. Årsagen hertil er, at der ikke er nogen
referenceløn, der kan anvendes til at værdisætte pensioni-
sters fritid. Selvom dette kan give anledning til en mindre
anmærkning til estimaterne, så er dét, der virkelig er
slående, at værdien af fritiden i rapporten stort set tillæg-
ges samme betydning, som alle de øvrige velfærdsfrem-
mende aspekter, der er med i beregningerne, selv om
tallet er en anelse højere i starten af perioden og en anelse
lavere mod slutningen.

Jeg må lige nævne, at jeg - trods min begejstring over, at
værdisætningen af forurening og ulønnet arbejde udtryk-
kes i monetære enheder - har visse forbehold over for
ganske enkelt at aggregere den monetære værdi af fritiden
under produktion (i bred forstand). Det skyldes dels, at
værdisætningsmetoden måske kan diskuteres, dels at små
fejl i estimaterne over fritiden eller i en tilregnet lønrate
kan påvirke resultaterne væsentligt, og muligheden for at
krydstjekke er ringe. Måske er forfatterne også selv lidt
betænkelige, siden der er opgivet to værdier for velfærds-
indikatoren - én med og én uden estimatet over fritiden.
Vi har højst sandsynligt alle brug for praktisk erfaring
med at behandle fritid for befolkningen som helhed på et
sådant plan i stedet for på det personlige plan, hvor det
falder os mere naturligt.

I rapporten kommenteres den øjensynlige anomali, som
ligger i, at den tid, der anvendes på ulønnet arbejde, ikke
er væsentligt reduceret til trods for, at vi har fået flere
varige forbrugsgoder til at klare en stor del af hushold-
ningsarbejdet. En mulig forklaring er, at vi måske i alt for
vid udstrækning identificerer ulønnet arbejde med hus-
holdningsarbejde. Frivilligt arbejde, f.eks. på skoler,
hospitaler og i non-profit institutioner, er antagelig lige-
ledes inkluderet i det ulønnede arbejde, og disse aktivite-
ter er muligvis i vækst. I mange lande anvender man
mindre og mindre tid på at skrubbe gulve, men mere på at
transportere børn til forskellige fritidsaktiviteter. En un-
dersøgelse af, hvordan tiden anvendes fordelt på speci-
fikke aktiviteter, kan give nyttige oplysninger om, hvad
der rent faktisk sker, når tidsanvendelsen ændres, og det
kunne give anledning til at eksperimentere med alternati-
ve værdisætningsmetoder.

Sammenfatning af resultaterne
Man kan virkelig lære meget ved at studere bogens tabel
6.1 (tabel 9.1), idet den sammenfatter alle de enkelte esti-

mater, der behandles i rapporten. Tabellen sætter størrel-
sen af de forskellige korrektioner ind i en kontekst og
viser, hvor og hvordan udligningseffekterne kommer ind.
Nogle af de konklusioner, jeg ville drage, er vægtet på en
lidt anden måde end rapportens. Her noteres det, at væk-
sten i forbruget, som det måles i nationalregnskabet, er
mere ustabil end i målet for velfærdsindikatoren. Sådan
vil det naturligvis være - også som en konsekvens af en
række korrektioners udlignende effekt. På den anden side
er det også interessant at se på forholdet mellem velfærd-
sindikatoren og forbruget år for år som vist nedenfor.
Med en enkelt undtagelse er forholdet i alle årene over
100, og i et enkelt år er det over 105. Samlet set er gen-
nemsnittet omkring 103. Der ses en ret markant nedgang i
dette forhold mellem 1975 og 1976, hvilket er et udtryk
for en pludselig stigning i det samlede forbrug (en vækst-
rate på 7,8%), som ikke afspejles i velfærdsindikatoren
(vækstrate på 2,6%), men hvad det skyldes, fremgår ikke
klart af det foreliggende datamateriale.

Dét, at værdien af husholdningsarbejde er steget, tillæg-
ges i rapporten mænds stigende deltagelse i det ulønnede
arbejde, samt at mænd typisk tjener mere, så deres delta-
gelse pr. time tæller mere. Det kunne være interessant at
se, om dette kunne være den væsentligste forklaring på
værdiforøgelsen, eller om den snarere ligger i værdisæt-
ningen af kvinders arbejde, der - før de kom ind på ar-
bejdsmarkedet - var sat til 0.

Forholdet mellem velfærdsindikatoren (uden fritid) og det samlede
forbrug, 1970-1989

1970 102,8 1980 103,8
1971 104,8 1981 104,6
1972 104,3 1982 103,2
1973 102,8 1983 101,9
1974 105,5 1984 101,9
1975 104,7 1985 99,5
1976 101,4 1986 101,2
1977 101,8 1987 100,6
1978 102,2 1988 102,3
1979 101,6 1989 103,5

Forslag til det videre arbejde
Nogle af de anmærkninger, rapporten her har fået med på
vejen, kan forekomme som en kritik, men jeg håber ikke,
de vil blive tolket som sådan. Det, der kendetegner et
godt stykke arbejde, er, at det tilskynder læseren til at
sige: “Har I nu også taget højde for dét?” og “Har I over-
vejet at gøre sådan?” Det er i den ånd, jeg har forsøgt at
kommentere og fremsætte forslag til, hvor jeg mener det
kunne være interessant at gå videre i arbejdet.

Flere steder i rapporten understreges det, at velfærdsbe-
tragtningen kun dækker den givne periode. Det er fuldt
ud forståeligt og fornuftigt i et pilotprojekt. Dog stikker
implikationerne for fremtiden mange steder frem i analy-
sen, og det kunne være meget interessant at udforske



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed   13

disse mere i detaljer. Det er det store skridt, man tager,
når man bevæger sig ind på området bæredygtighed, hvor
man ikke blot beskæftiger sig med afkast-, men også
stock-værdierne. Miljøområdet er tydeligvis et sådant
område. Det samme gælder afkastet af den offentlige
kapital. Graferne i figur 4.5 (figur 7.2) og 4.6 (figur 7.3)
er et varsel om, at selvom afkastet holdes oppe trods
faldende investeringer, så kan det ikke fortsætte sådan.
Der er stof i dette materiale til at udarbejde et estimat for
humankapitalen, hvor man både inddrager det aktuelle
forbrug og tidsanvendelsen, og det ville være lærerigt at
følge op på dette samt det mere komplicerede emne social
kapital. Jeg håber, at jeg senere får lejlighed til at studere
den videre udvikling på disse områder, og jeg ved, at ar-
bejdet i Danmarks Statistik er i gode og kyndige hænder.

1. Projektet – ”En velfærdsindikator for Danmark” – blev udarbejdet
i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Rockwool Fondens
Forskningsenhed. Projektet publiceredes i sin mest detaljerede
form i: Peter Rørmose Jensen et al.: “En velfærdsindikator for
Danmark 1970-1990” og på engelsk i Peter Rørmose Jensen and
Elisabeth Møllgaard: “On the Measurement of a Welfare Indicator
for Denmark 1970-1990”. (Begge Danmarks Statistik, 1995). I de
følgende henvisninger til kapitler, tabeller eller figurer henvises
først til den engelske publikation og dernæst – i parentes – til den
danske.

2. SNA (System of National Accounts) er den internationale stan-
dard, der foreskriver, hvilken metodik der skal anvendes til udar-
bejdelse af nationalregnskaber. Standarden sikrer, at man kan
samle aktiviteter i størrelser som f.eks. bruttonationalprodukt
(BNP). SNA er senest revideret i 1993, men de danske regnska-
ber, der beskrives her, er opgjort i henhold til den tidligere versi-
on, der er fra 1968.

3. Jeg er af den opfattelse, at det er nedsættende at betragte en
person, der er fuldtidsbeskæftiget med husholdningsarbejde, som
arbejdsløs. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt personen arbejder, men
om han eller hun får betaling for det.

4. En ny håndbog, der udgives som supplement til SNA’s måling af
kapitalen, er under udarbejdelse.

Danmarks Statistik efter velfærds-
indikatoren
Af specialkonsulent Ole Gravgård og ph.d.stipendiat
Peter Rørmose Jensen, Danmarks Statistik

Nationalregnskabet har gennem mere end 50 år vundet
stor udbredelse som en præcis og pålidelig indikator på
udviklingen i den markedsmæssige del af økonomien.
Samtidig har der været kritik af nationalregnskabets evne
som indikator på udviklingen i velfærden. I de senere år
har kritikken af nationalregnskabet især gået på de mil-
jømæssige aspekter, herunder har der været efterspørgsel
efter et egentligt ”grønt BNP”. Arbejdet med velfærdsin-
dikatoren var en velkommen lejlighed for Danmarks
Statistik til at undersøge de teoretiske og empiriske mu-
ligheder for at justere nationalregnskabet på en række af
disse punkter. Specielt var der brug for at vurdere, hvor-
dan miljøet kunne sammenkædes med og inddrages i den

økonomiske statistik på en fornuftig måde. Velfærdsindi-
katoren og de artikler og konferenceindlæg, der efterføl-
gende er udarbejdet af medarbejdere i Danmarks Statistik
om indikatoren, har bidraget betydeligt til den faglige
udvikling på disse områder og i de senere år været et af
udgangspunkterne for Danmarks Statistiks indsats på
miljø/økonomi-området. Blandt de projekter, der er ar-
bejdet med, kan nævnes følgende:

- Deltagelse i et projekt finansieret af EU-kom-
missionen vedrørende ”Metodemæssige problemer
ved beregningen af en bæredygtig nationalind-
komst”. Resultaterne fra projektet har nu stor ind-
flydelse på revisionen af FN’s manual omkring
miljø og nationalregnskaber SEEA.

- Opstilling af fysiske input-output tabeller. Tabel-
lerne viser, hvordan varerne fremkommer via im-
port og udvinding fra den danske natur, flyttes
rundt, bruges og forlader den danske økonomi
igen. Vægten af stort set alle varer og materialer,
der indgår i den danske økonomi, er belyst med
hensyn til oprindelse og anvendelse.

- NAMEA for Danmark. NAMEA er en forkortelse
for National Accounting Matrix including En-
vironmental Accounts. Ved hjælp af en NAMEA
kobles oplysninger fra nationalregnskabet på en
konsistent måde med oplysninger om udslip af
f.eks. CO2 fra de forskellige brancher. NAMEA er
en del af den løbende statistikproduktion i Dan-
marks Statistik. I tilknytning til NAMEA beregnes
såkaldte input-ouput multiplikatorer, der bl.a. viser
direkte og indirekte miljøeffekter af f.eks. det pri-
vate forbrug.

- Miljøindikatorer og nationalregnskab. I samarbej-
de med Danmarks Miljøundersøgelser arbejdes
der på at opstille et sammenhængende system for
miljøindikatorer og nationalregnskaber. Projektet,
der er finansieret af det Strategiske Miljøforsk-
ningsprogram, skal undersøge såvel de teoretiske
som praktiske problemer ved opstilling af et så-
dant system.

- Som en del af dette projekt arbejdes der med en
videreudvikling af miljødelen af velfærdsindika-
toren. Ideen er at lave et system, der kan give bud
på, hvilke omkostninger der er i økonomien ved at
tage skridt i retning af en bæredygtig udvikling.
Hvad vil f.eks. påvirkningen af det private forbrug
blive i de næste 20 år, hvis udledningen af NOx
skal begrænses til at givet niveau? I princippet
skal alle miljøproblemer kunne beskrives på denne
måde, og modellen skal kunne give et bud på,
hvad f.eks. BNP eller forbrug vil være i en bære-
dygtig situation. Dette kræver en detaljeret øko-
nomisk model, som skal kunne beskrive de økono-
miske konsekvenser af at begrænse forskellige ty-
per forurening.
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Avisdebatten om sociallovgivningen
gennem tiderne

Af cand.mag. Bent Jensen,
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Avisudvalg og sigtet med analysen
Først i maj udsendte Enheden en analyse af debatten om
”velfærd og incitamenter” i den politisk forankrede pres-
se. Analysen tager udgangspunkt i fire avisers - Aktuelts
(tidligere Social-Demokraten), Berlingske Tidendes, Fyns
Tidendes og Politikens - dækning af fire store sociale
love i perioden fra 1891 til 1976.  De fire aviser er ud-
valgt med henblik på at få dækket de fire “gamle” partiers
argumentation overfor offentligheden i forhold til de
sociale love, idet Det konservative Folkeparti, Det radi-
kale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre perioden
igennem i forskellige regerings- og forligskonstellationer
var afgørende for den socialpolitiske udvikling.

Hovedvægten i analysen lægges på den eksplicitte debat
om forholdet mellem forbedringer i sociallovgivningen
og deraf afledte stigende skatter på den ene side og for-
vridninger i borgernes arbejdsudbud på den anden.

De fire love er: Revisionen af fattigloven (herunder lov
om alderdomsunderstøttelse) i 1891, loven om statsaner-
kendte arbejdsløshedskasser af 1907, Steinckes socialre-
form af 1933 og bistandsloven af 1974 med ikrafttræden i
april 1976.

Hovedresultater
Ved en mere overordnet tilgang til debatten om de so-
cialpolitiske love ville man på forhånd vente, at de fire
avisers partitilhørsforhold også ville afspejle sig i deres
vinkling af det socialpolitiske stof, herunder i vurderingen
af eventuelle incitamentsproblemer.

Analysen viser da også, at Social-Demokraten/Aktuelt
ikke uventet var den avis, der perioden igennem så de
mindste potentielle problemer ved de nye sociale love i

forhold til borgernes arbejdslyst. Et grundsyn i avisen var
således, at den samfundsmæssige udvikling kan true bor-
gerens sociale eksistens, at samfundet derfor har en for-
pligtelse til at sikre denne eksistens, og at i øvrigt borger-
ne - og her især arbejderne - af natur er motiverede for at
arbejde.  Avisen valgte derfor enten helt at udelade om-
tale af incitamentsproblemer eller fornægte eksistensen af
disse i gennemgående stærke retoriske vendinger. Ka-
rakteristisk er også, at Social-Demokraten/Aktuelt flere
steder angreb kontrolregler og begrænsende eller skøns-
mæssigt baserede tildelingskriterier for at have et dis-
ciplinerende sigte i den sociale og politiske interesse-
kamp. Ved lovene af 1891 og 1933 ses dog glimtvist en
accept af, at direkte arbejdsvægrende personer burde
mødes med kontrol og sanktioner fra samfundets side.

Under 1930’ernes vedvarende høje ledighed argumente-
rede Social-Demokraten for, at dét arbejderne først og
fremmest ønskede var arbejde. Sociale sikringsordninger
var nødvendige, men klart noget sekundært. Også i den
tegnede agitation slog Social-Demokraten på, at det
kapitalistiske system udelukkede mange fra denne men-
neskeret: “- Foraaret er Haabets Tid, siger De, - ja, hvis
man endda var et Træ”. Tegning af Anton Hansen, So-
cial-Demokraten, 2.4.1933. Foto: Det kongelige Biblio-
tek.
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Politiken indtager en position tæt på den socialdemokrati-
ske, idet der kun ved ganske få lejligheder konstateres
mulige incitamentsproblemer ved de sociale love. Argu-
mentationen mod kontrolregler og tildelingskriterier
fremstår imidlertid - med undtagelse af debatten i tilknyt-
ning til alderdomsunderstøttelsen af 1891 - generelt langt
mere behersket i det radikale organ end i Social-
Demokraten/Aktuelt.

Overfor Social-Demokratens og Politikens indkapsling
eller afvisning af incitamentsdebatten står den konserva-
tive Berlingske Tidende og Venstre-organet Fyns Tiden-
de, der ved de tre første love med tilbagevendende styrke
rejser spørgsmålet om de mulige forvridninger af arbejds-
udbuddet i den offentlige debat.

Det pointeres til stadighed, at udformningen og række-
vidden af de sociale love må tage hensyn til mulige for-
vridninger af borgernes arbejdsudbud, men også at demo-
kratiet har en forpligtelse til at sørge for de svageste be-
folkningsgrupper. Kernen i de to avisers argumentation er
derfor nok en accept af behovet for retfærdige sociale
love, men også fremhævelsen af mådehold og kontrol
under hensyntagen til de mulige negative virkninger på
arbejdslysten og tilskyndelsen til selvforsørgelse.

Ved vedtagelsen af bistandsloven i 1974 og i tilknytning
til dens ikrafttræden i april 1976 rejses mulige incita-
mentsproblemer dog ikke direkte i de to borgerlige avi-
ser. Et synspunkt i analysen er her, at bevægelsen mod
den universelle velfærdsstat i løbet af 1960’erne og be-
gyndelsen af 1970’erne havde været præget af meget
stærk politisk konsensus, og at de to partier konkret i for-
hold til bistandsloven havde været de direkte initiativta-
gere til nedsættelsen af Socialreform-kommissionen i
1964. Bistandsloven blev også vedtaget under en Ven-
stre-regering. Alt dette måtte nødvendigvis lægge en
dæmper på incitamentsovervejelserne i forhold til social-
reformens flagskib: Bistandsloven af 1974.

Den fraværende kritik af bistandsloven hindrede dog
ikke, at der især i Fyns Tidende i 1974 og 1976 gik en
understrøm af indigneret kritik af skattetrykkets og den
offentlige sektors vækst.

Nuancering
På trods af de klare forskelle i de fire avisers argumenta-
tion og retorik kan man alligevel stille spørgsmålet, om
de principielle argumenter altid var afgørende, når det
kom til udformningen af de enkelte love.

Vist har socialpolitikken været et område af stigende
betydning i de sidste hundrede år, men dansk politik
handler jo om så meget andet, herunder om forskellige
socialgruppers og erhvervs interesser. Meget tyder såle-
des på, at de konkrete politiske omstændigheder ved

forhandlingerne om de enkelte sociale love har haft en
nok så afgørende indflydelse i flere situationer.

Eksempelvis kan det nævnes, at Venstre var i regering
ved vedtagelsen af loven om statsanerkendte arbejdsløs-
hedskasser i 1907 og ved vedtagelsen af bistandsloven i
1974. En fraktion af Venstre - Det forhandlende eller
moderate Venstre - var forligspartner med Højre-
regeringen i 1891, og Venstres accept af Socialreformen i
1933 var afgørende for dennes vedtagelse i Rigsdagen.

Særligt om situationen i 1933 kan nævnes, at Fyns Tiden-
de kort før det bagvedliggende kriseforlig i januar 1933
havde markeret et behov for at tage en pause med udbyg-
ningen af de sociale reformer, idet avisen mente at kunne
konstatere incitamentsproblemer som følge af de offentli-
ge forsørgelsessystemer. Dette synspunkt nedtonedes
betragteligt efter indgåelsen af kriseforliget, der bl.a.
betød økonomiske lettelser for det hårdt trængte landbrug
under 1930’ernes krise.

Også Det konservative Folkeparti og partiets forløber
Højre var med i flere forlig. Højre var i regering ved
vedtagelsen af den reviderede fattiglov i 1891, og Det
konservative Folkeparti sluttede under visse betingelser
op om 1907-loven om statsanerkendte arbejdsløshedskas-
ser. Når Berlingske Tidende gik stærkt imod Steinckes
reform i 1933, kan dette også delvis forklares ved, at
partiet ikke indgik i vinterens store kriseforlig mellem
Socialdemokratiet og Venstre. Fremme i 1974 stemte de
konservative ikke direkte for bistandsloven, men undlod
at stemme.

De lange linjer

Mere overordnet dokumenterede analysen, at en debat om
sammenhængen mellem skatterne og den af skatterne
finansierede socialpolitik på den ene side og borgernes
arbejdslyst på den anden ikke snævert er knyttet til ud-
viklingen af velfærdssamfundet i tiden efter Anden Ver-
denskrig. Tværtimod brød debatten ud allerede ved de
første betydende reformer af socialpolitikken i 1890’erne,
og den holdt sig ved lige gennem hele 1900-tallet, i ana-
lysen her dokumenteret ved gennemgangen af debatten
om 1907-loven om statsanerkendte arbejdsløshedskasser
og ved debatten om Steinckes socialreform i 1933.

Litteratur:
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Bent Jensen: Kan det betale sig at arbejde? Danskernes
arbejdsudbud i 90’ernes velfærdsstat. Spektrum 1999.

Forskningsenheden på Internettet

Rockwool Fondens Forskningsenheds hjemmeside på
Internettet findes på adressen

www.rff.dk

Hjemmesiden indeholder en lang række oplysninger om
Enhedens forskningsprojekter og disses publiceringer.
Hjemmesiden indeholder således i en dansk og en engelsk
version:

•  En kommenteret publikationsoversigt med angivelse
af forhandlere af Enhedens bøger,

•  en kommenteret oversigt over gennemførte forsk-
ningsprojekter i perioden 1987 til 1999,

•  oplysninger om Enhedens organisation og medarbej-
dere ,

•  oplysninger om datagrundlag og metodevalg samt
•  nyhedsbreve fra Enheden.

Disse nyhedsbreve indeholder oversigtsartikler med ho-
vedresultaterne fra de enkelte projekter, og desuden brin-
ges kommentarer til Enhedens forskningsresultater fra
danske og udenlandske eksperter på området. Nyhedsbre-
vene giver herved den hurtigste indgang til de meget
datamættede empiriske projekter fra Rockwool Fondens
Forskningsenhed.

Fra 1998 og 1999 kan bl.a. fremhæves temanumre om det
danske arbejdsmarkeds effektivitet efter de betydelige re-
former inden for arbejdsmarkedslovgivningen og skatte-
systemet, om borgernes lovmoral, om omfanget af gør-
det-selv arbejdet i de skandinaviske lande, om udbredel-
sen af det sorte arbejde i Danmark, samt om indvandrin-
gen til Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed
Publiceringer 1998 og 1999

Indvandringen til Danmark. Internationale og nationale perspektiver
Af David Coleman og Eskil Wadensjö med bidrag af Bent Jensen og
Søren Pedersen (Spektrum. København)

Immigration to Denmark. International and National Perspectives
Af David Coleman og Eskil Wadensjö med bidrag af Bent Jensen og
Søren Pedersen (Aarhus Universitetsforlag)

Kan det betale sig at arbejde? Danskernes arbejdsudbud i 90’ernes
velfærdsstat
Af Bent Jensen (Spektrum. København)

Lovene og mig. Danskernes forhold til landets love
Af Jørgen Goul Andersen med kommentarer og vurderinger af Karen
Jespersen, Jørn Henrik Petersen og Jörgen Westerståhl (Spektrum.
København)

Borgerne og lovene
Af Jørgen Goul Andersen med bidrag af Hans Jørgen Nielsen og
Marie Louise Hultin (Aarhus Universitetsforlag)

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 med 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. Peder-
sen, Søren Pedersen og Nina Smith (Aarhus Universitetsforlag)

Forskningsenheden indledte publicering af nyhedsbreve 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 miljø-
forringelser har påvirket den materielle velfærd. Nr. 2 (april 1997)
beskæftigede sig dels med udviklingen i udnyttelsesgraden af offentlige
ydelser, dels med nye tal for gør-det-selv arbejdet. Nr. 3 (oktober 1997)
beskæftigede sig med sort økonomi samt med frynsegoder. Nr. 4 afrap-
porterede den store undersøgelse af incitamentsproblemerne på det
danske arbejdsmarked, mens nr. 5 afrapporterede Enhedens projekt om
“Borgerne og lovene”.  I juni 1998 belyste nr. 6 nye skandinaviske tal
for gør-det-selv arbejdet. I marts 1999 publiceredes de seneste tal for
omfanget af den sorte sektor i Danmark, og i april de første resultater
fra projektet om “Indvandrerne og deres levevilkår”. Nyhedsbrevet kan
bestilles i et gratis abonnement ved henvendelse på nedenstående
telefonummer.

Et samlet overblik over Forskningsenhedens bøger kan fås i bogkata-
loget Rockwool Fondens Forskningsenhed - Bøger. Kataloget kan
bestilles hos Enhedens sekretær Hanne Lykke på telefon 39 17 38 32.

Hvor købes bøgerne?
Bøgerne fra Spektrum og Aarhus Universitetsforlag kan købes hos boghandlerne, mens bøgerne i kommission hos Danmarks Statistik sælges via denne
institution på tlf. 39 17 30 20.

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev (ISSN 1396-1217) udgives for at informere offentligheden om resultaterne af den løbende forskning i
Enheden, herunder også stof af almindelig nyhedsmæssig værdi. Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornø-
den kildeangivelse.
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