
Indhold> Side 2

Aktivering kan reducere uligheden i samfundet

Nyt fra Maj 2013
Revideret

Den økonomiske ulighed i det danske 
samfund mindskes som følge af, at der 
bruges penge på en række aktive arbejds-
markedsprogrammer.

Arbejdsløshed skaber økonomisk ulig-
hed, og denne ulighed ville være større, 
hvis ikke samfundet fx brugte penge på 
aktive tilbud til at motivere de ledige.

Det viser en række analyser, som 
Rockwool Fondens Forskningsenhed of-
fentliggør sammen med dette nyhedsbrev.

En af dem viser, at fremrykket aktive-
ring – altså, at man aktiverer tidligere, end 
man ellers ville have gjort – har en dobbelt 
positiv effekt: For det første får det flere 
ledige til at søge, og finde, et job. For det 
andet er der flere, som får bedre betalte job 
end under lignende omstændigheder, før 
aktiveringen blev fremrykket.

Resultatet er baseret på, at man sidst 
i 1990’erne fremrykkede aktiveringen, så 
den faldt et år efter, at ledigheden starter i 
stedet for efter to år.

En anden analyse viser, at lavtlønnede 
bliver påvirket af ekstra opmærksomhed 
i form af breve, samtaler og jobsøgnings-
kurser også endnu tidligere end et år inde 
i deres ledighedsforløb. Opmærksomhe-
den betyder ganske enkelt, at flere lavt-
lønnede finder arbejde hurtigere, og det 
til samme løn som ellers.

16 mia. alt inklusive
Til trods for disse positive effekter kan 
der sættes spørgsmålstegn ved, om vi i 
Danmark har fundet det rette indhold og 
det rette niveau for den aktive beskæfti-
gelsesindsats. Intet land i OECD bruger 
så stor en andel af BNP på aktivering som 
Danmark i disse år. Vi bruger tre gange 
så meget som det gennem snitlige OECD-
land. Og det kan langt fra begrundes sam-
fundsøkonomisk altsammen, siger Torben 
Tranæs, forskningschef i Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed.

”I runde tal bruges der 16 mia. kr. på 
den aktive indsats, hvoraf ca. halvdelen er 
understøttelse o.l. og de resterende 8 mia. 
er rene udgifter til de aktive programmer. 
Det er rigtig mange penge, og samfundet 

får ikke beskæftigelsesmæssig valuta for 
dem alle. Men med indsatsen tilgodeses 
også sociale og fordelingsmæssige hensyn. 
Over skatten betaler alle til indsatsen, men 
det viser sig, at det især er mennesker med 
lavere indkomst, der får glæde af den,” si-
ger Torben Tranæs.

Netop sammenhængen mellem høje 
udgifter til aktivering og stor økonomisk 
lighed er tillige et af resultaterne bag dette 
nyhedsbrev. En sammenligning på tværs 
af europæiske lande viser, at der er en 
sammenhæng mellem lighed og aktive-
ringsudgifter. Altså, at stor ulighed hæn-
ger sammen med lave udgifter, og om-
vendt – uden, at det kan fastslås, hvilken 
vej årsagssammenhængen går.

”Ud over at indsatsen direkte eller in-
direkte kan skabe større lighed, så tjener 
den også andre formål. Det er fx doku-
menteret, at aktiverede ledige er mindre 
kriminelle end ledige, som blot modtager 
en passiv ydelse. Desuden bruges nogle af 
midlerne på at inkludere de allersvageste 
– ikke med job, men via sociale kompe-
tencer og almene færdigheder,” siger Tor-
ben Tranæs.

Figur 1

Lande med lav ulighed aktiverer meget

Der er en positiv sammenhæng mellem høje udgifter til aktivering og stor 

økonomisk lighed. Jo mindre Gini-koefficienten er, jo mere lige er samfun-

det. Sammenhængen gælder også for de nordiske lande isoleret set.
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Motivationseffekten er størst, når ledigheden er lav

Det er især, når ledigheden er lav, at krav 
om aktivering bidrager til at få ledige i 
job. Til trods for, at gruppen af ledige – 
under højkonjunkturer med lav ledighed 
– har relativt svage kvalifikationer, er 
det faktisk især i disse perioder, at ledige 
finder et job, lige før de bliver tvunget i 
aktivering.

Det viser en analyse, som Rockwool 
Fondens Forskningsenhed har gennem-
ført.

Umiddelbart er det ikke specielt indly-
sende, at udsigten til aktivering har størst 
effekt, når ledigheden er lav. Man kunne 
med lige så gode argumenter have forven-
tet det modsatte. 

Argumentet for størst effekt ved lav le-
dighed er som følger: Når ledigheden er 
lav, er der mange muligheder på arbejds-
markedet. For den enkelte er der sim-
pelthen mange job at vælge imellem. Når 
en ledig står over for at skulle aktiveres 
og ikke ønsker det, er det derfor relativt 
nemt at gøre noget ved det – det er bare et 
spørgsmål om at vælge, hvilken dør man 
ønsker at gå ind ad.

Der er dog et lille men i forbindelse 
med dette argument. Nemlig, at gruppen 
af ledige – ved lav ledighed – alt andet lige 
består af mennesker, som beviseligt har 
svært ved at få job eller ikke er interesse-
ret, da de jo er ledige til trods for den lave 
ledighed og de mange job.

Modsat lyder argumentet for størst ef-
fekt ved høj ledighed som følger: Når le-
digheden er høj, består gruppen af ledige 
af alle mulige forskellige lønmodtagere, 
herunder mange med stærke kvalifikatio-
ner. Så når aktiveringen nærmer sig, er 
det for den enkelte relativt let at gøre no-
get ved det – man har et godt CV at søge 
videre på. Også i forhold til dette argu-
ment er der et men, nemlig det indlysen-
de, at der er rigtig mange ansøgere til de 
job, der er.

Det er altså disse to argumenter, Rock-
wool Fondens Forskningsenhed har afprø-
vet empirisk med det resultat, at det før-
ste argument – udsigten til aktivering har 
størst effekt under lav ledighed – viser sig 
at være korrekt.

To arbejdsmarkedsreformer
Afprøvningen er sket ved at sammenligne 
effekten af to arbejdsmarkedsreformer, 
der er indført under henholdsvis lav- og 
højkonjunktur.

I 1996 – hvor den generelle ledighed i 
samfundet var på ti pct. – afkortede man 
dagpengeperioden fra syv til fem år, og 
i den forbindelse blev aktiveringen frem-
rykket fra at være efter fire år til at være 
efter to år.

To år senere, fra 1998 og frem til 2001 
– hvor ledigheden i gennemsnit var på 
fem pct. – gennemførte man en yderligere 
reform, som gradvist fremrykkede aktive-
ringen fra to til ét år.

Selve spørgsmålet om, hvorvidt udsig-
ten til aktivering rent faktisk fremmer le-
diges motivation til at finde et arbejde, er 
velbelyst. Denne effekt – kaldet motivati-
ons- eller trusselseffekten finder analysen 
her også – er solidt dokumenteret. I både 
1996 og 1998 viser det sig, at jo tættere 
de ledige kommer på tvungen aktivering, 
desto større er sandsynligheden for, at de 
selv finder noget at lave.

Det er dog ikke hovedspørgsmålet i 
analysen. Det er derimod, om effekten er 
størst ved højt eller lavt ledighedsniveau.

Figur 2

Beskæftigelseseffekten af sandsynligheden for aktivering

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

Note: Effekten gælder den udefrakommende ændring af sandsynligheden for aktivering.

Øges sandsynligheden for aktivering ved reformer af dagpengelovgivningen, 

har dette en mærkbar effekt på overgangen fra ledighed til beskæftigelse. 

Effekten er størst, når konjunkturerne er gode og ledigheden lav.
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Og analysen viser, at motivationseffek-
ten er større fra 1998 og frem i forhold til 
effekten i 1996.

Hvis sandsynligheden for aktivering 
steg med 50 procentpoint i årene efter 
1996, så steg sandsynligheden for løben-
de at finde beskæftigelse med 19 pct., og 
i årene efter med 51 pct. som illustreret 
i figur 2. Hvis fx sandsynligheden for at 
overgå til beskæftigelse fra den ene må-
ned til den anden var tre pct. i begge til-
fælde, så steg den til hhv. 3,6 og 4,5 pct.

Motivation for faglærte og ufaglærte
Analysen tyder i øvrigt på, at der eksiste-
rer et ekstra bidrag til at forklare, hvorfor 
motivationseffekten er størst ved lav le-
dighed. Nemlig uddannelsessammensæt-
ningen.

Helt generelt er billedet, at mennesker 
uden arbejde ved høj ledighed er en bredt 
sammensat gruppe. Alle mulige menne-
sker, fra forskellige samfundslag og ud-
dannelsesretninger, oplever perioder med 
ledighed. Og modsat, når ledigheden er 
lav. Ved lav ledighed bliver den mindst 
uddannede del af befolkningen over-
repræsenteret blandt de ledige.

Dette kan bidrage til at forklare, hvor-
for motivationseffekten er størst ved lav 
ledighed. Motivationseffekten er nemlig 
positiv og statistisk signifikant for både 
ufaglærte og faglærte, men ikke for ledi-
ge med videregående uddannelser. Og da 
især ufaglærte udgør en større andel af de 
ledige ved lav ledighed, vil det i sig selv 
give en forventning om størst effekt ved 
lav ledighed.
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Fremrykket aktivering får ledige til at finde job 
– med højere løn
Når man fremrykker aktiveringen, vil 
flere ledige søge og hurtigere finde et job, 
og for flere er der vel at mærke tale om et 
job, der er bedre betalt end det job, den 
ledige ellers ville have fundet.

Sådan lyder den helt korte konklusion 
på en analyse, Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed har gennemført på baggrund 
af 1998-reformen af arbejdsmarkedspoli-
tikken.

Ved reformen blev aktivperioden frem-
rykket, så de ledige skulle i aktivt tilbud 
efter et år i modsætning til tidligere, hvor 
aktiveringen først satte ind efter to år.

At en sådan fremrykket aktivering får 
flere til at finde et job, er velbelyst. Det 
nye er derimod, at det viser sig, at den 
ledige ikke skal betale en pris i form af 
lavere løn for at komme hurtigere i ar-
bejde. Tværtimod viser det sig, at stør-
re sandsynlighed for aktivering øger de 
lediges afgang til højere løn, mens hyp-
pigheden af afgangen til lavere løn ikke 
ændrer sig.

Der er generelt flere ledige, som finder 
beskæftigelse til lavere løn end til højere. 
Den fremrykkede aktivering har imidler-
tid gjort det mere sandsynligt i gennem-
snit at afgå til en højere løn i forhold til at 
afgå til en lavere løn; 35 pct. mere sand-
synligt, hvis fx aktivering dermed blev 50 
procentpoint mere sandsynligt.

Før reformen var de gennemsnitlige 
lønændringer ved ledighed lidt større for 
dem, der gik ned i løn, end for dem som 
gik op i løn. Efter reformen var ændrin-
gerne af samme størrelsesorden.

Lavere ulighed
Resultatet kan forklare, at den gennem-
snitlige gen-beskæftigelsesløn steg gen-
nem den periode, hvor aktiveringen blev 
fremrykket. Tidlig aktivering ser derfor 
ud til at reducere den ulighed, som ledig-
hed ellers skaber.

Ledighed betyder lønnedgang
Lang ledighed betyder stor lønnedgang, og 
kort ledighed betyder lille. Derfor er det 
en fordel for ledige at komme hurtigt til-
bage i job. Figur 3 illustrerer situationen. 

Den sorte kurve angiver sammenhængen 
mellem, hvor længe man går ledig, og 
hvor meget man må forvente at gå ned i 
løn, hvis man bliver ledig i efteråret 1998. 
Lønnedgangen måles ift., hvad alle andre 
tjener, dvs ift. lønfordelingen for hele ar-
bejdsmarkedet. Blev man ledig i efteråret 
1998, rykkede man 7 procentpoint ned i 
lønfordeling, hvis man gik ledig i 40 uger. 
Var man heldig at finde job allerede efter 
10 uger, hoppede man kun lidt over fire 
procentpoint ned i lønhierarkiet.

Når sandsynligheden for aktivering 
øges, fx som følge af at aktiveringen frem-
rykkes, kan det dels få de ledige til at søge 
job mere intensivt, dels få dem til at sæn-
ke deres reservationsløn (den laveste løn, 
den ledige vil acceptere). Begge dele vil 
betyde, at de finder job hurtigere. Men 
genbeskæftigelseslønnen vil blive påvir-
ket i hver sin retning. Højere søgeaktivi-
tet vil isoleret set betyde højere løn, mens 
lavere reservationsløn isoleret set vil be-
tyde lavere løn.

Resultatet af analysen kan forklare, at 
den gennemsnitlige genbeskæftigelsesløn 
stiger. Dette peger på, at de ledige i høje-

Figur 3

Ledighedslængde og lønnedgang som følge af ledighed

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

Jo længere man er ledig, desto større er ens løntab. Fremrykning af aktive-

ringen ser ud til at have reduceret løntilbagegangen ved ledighed (indikeret 

med pilene).
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re grad har reageret på den øgede aktive-
ringssandsynlighed med øget jobsøgning 
og i mindre grad ved at sænke deres re-
servationsløn.

Intensiv jobsøgning begrænser 
lønnedgangen
Hvis øget sandsynlighed for aktivering får 
de ledige til at søge mere intensivt, kan 
det også reducere lønnedgangen, selvom 
ledighedsperioden ikke reduceres. Den 
øgede jobsøgning betyder simpelthen, at 

rededel, der har næstlavest løn. Og så 
videre.

For de ledige undersøges, om de går 
op eller ned i det samlede lønhierarki, 
når de afgår fra ledighed. Hvis man, 
forud for ledigheden, tilhørte percen-
til 55 og afgår til 56 eller højere – så er 
lønnen steget.

Personer, der bevæger sig fra ledig-
hed efter afsluttet uddannelse til be-
skæftigelse, indgår ikke i undersøgel-
sen.

Hvorvidt en ledig går ud til en løn, der 
er højere eller lavere, end den vedkom-
mende havde forud for ledigheden, er 
målt ved at fokusere på, hvor vedkom-
mende befinder sig i det samlede løn-
hierarki.

Metoden er at dele alle på det dan-
ske arbejdsmarked op i en af 100 grup-
per, alt efter hvilken løn man får. Den 
første gruppe – kaldet percentil – er 
den hundrededel af alle, der har den 
laveste løn. Næste gruppe er den hund-

Sådan er lønnen målt

den ledige vil finde flere jobmuligheder, 
hvilket øger sandsynligheden for, at der 
iblandt jobtilbudene vil være job med hø-
jere løn.

Dette er vist med bevægelsen fra den 
sorte til den blå kurve i figur 3. Den sor-
te kurve angiver som nævnt det løntab, 
som personer, der blev ledige i efteråret 
1998, måtte bære. Den blå kurve angi-
ver løntabet, som personer, der blev le-
dige i foråret 1999, måtte bære. Forskel-
len på efteråret 1998 og foråret 1999 er, at 
derimellem blev aktiveringen fremrykket 
med tre måneder, mens konjunkturerne 
var uændrede. Som det fremgår af figu-
ren, er løntabet mindre for de ledige fra 
foråret 1999, end det er for ledige fra ef-
teråret 1998, uanset hvor længe de går 
ledige.

Den øverste kurve i figur 3 viser løn-
tabet for de nyledige fra foråret 2001; kur-
ven ligger endnu højere end de to andre. 
Udover mere intensiv jobsøgning kan fle-
re ledige job også flytte kurven opefter. 
Bevægelsen fra efteråret 1998 til foråret 
1999 må overvejende tilskrives den frem-
rykkede aktivering, mens bevægelsen vi-
dere op til kurven fra 2001 må tilskrives 
både flere jobåbninger grundet de bedre 
konjunkturer og den fremrykkede akti-
vering og den deraf følgende højere sand-
synlighed for aktivering. Analysen, som 
fremlægges her, har identificeret en øget 
bevægelse op i løn og en uændret ned i 
løn, og her er der kontrolleret for udvik-
lingen i konjunkturerne.

Bevægelsen fra efteråret 1998 til for-
året 2001 skyldes formentlig både frem-
rykningen af aktiveringen og konjunk-
turerne.

Figur 4

Stigningen i sandsynligheden for høj løn i forhold til lav løn, når 

sandsynligheden for aktivering stiger med 50 procentpoint

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

Note: Tallene i parentes angiver stigningen i sandsynlighederne, når også lidt mindre statistisk 
sikre effekter tages med (10 % signifikansniveau).

Fremrykket aktivering har ingen effekt på genbeskæftigelsesløn for ledige 

med en videregående uddannede. Effekten for ’alle’ stammer fra faglærte og 

ufaglærte personer.

Alle Ufaglærte Faglærte Videregående udd.

0 %

35 % (28 %)

100

80

60

40

20

0

50

40

30

20

10

0

(25 %)

0 %

52 %



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed · Maj 2013 7

kurser og aktiveringstilbud, man ønsker 
sig. Fx kan et Photo shopkursus eller et 
løntilskudsjob på Nationalmuseet være 
decideret attraktivt for en nyslået arkitekt, 
ligesom andre kandidater sandsynligvis 
ville være interesseret i et halvt eller helt 
år hos et forlag. Nogle ledige med videre-
gående uddannelse betragter for det andet 
sandsynligvis aktiveringen enten som en 
investering (det gør sig godt på CV’et) el-
ler slet og ret som interessant at deltage 
i. Mere generelt kan omkostningerne ved 
meget tidlig beskæftigelse for ledige med 
videregående uddannelse være, at man 
forlader sit fag.

Ikke de højtuddannede
Analysen viser, at der ikke er flere ledige 
med en videregående uddannelse, som 
hverken finder højere lønnede job eller 
lavere lønnede job som følge af den frem-
rykkede aktivering. Effekten stammer 
fra faglærte og ufaglærte. Årsagen til at 
der ikke er nogen effekt for ledige med 
en videregående uddannelse kan være, 
at nogle har mindre imod at deltage i de 
aktive tilbud, og at deres arbejdsmarked 
i højere grad er kendetegnet ved fastere 
lønindplacering. Forklaringen kan for det 
første være den simple, at man – med en 
lang uddannelse bag sig – kommer på de 
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Analyserne bag dette nyhedsbrev
Analyserne, der formidles i dette ny-
hedsbrev, udspringer af et projekt gen-
nemført i Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed om effekterne af den ak-

tive arbejdsmarkedspolitik. Projektets 
samlede publicering, udsendt samti-
digt med dette nyhedsbrev, er:



8 Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed · Maj 2013

Figur 5

Løn fem måneder efter første ledighedsdag

Kilde: beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på tal Fra danmarKs statistiK

Fem måneder efter den første ledighedsdag viser effekten af de fem måneder 

med særlige tiltag sig i en højere beskæftigelse for den behandlede gruppe.
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Mere intensiv jobsøge-assistance får lavtlønnede ledige 
hurtigere i arbejde – til samme løn

Når jobcenteret giver de ledige ekstra op-
mærksomhed – i form af breve, samtaler 
og aktivering meget tidligt i deres ledig-
hedsforløb – får det de ledige til at finde 
job hurtigere end ellers. Men det gælder 
kun en bestemt gruppe ledige, nemlig de 
ledige som er villige til at acceptere et ar-
bejde med en lav løn.

Det viser en analyse af et eksperiment, 
der blev udført i 2005 og 2006 i de davæ-
rende Storstrøms Amt og Sønderjyllands 
Amt. I disse amter blev en tilfældigt ud-
valgt halvdel af de ledige i en periode på 
fem måneder udsat for særlige tiltag, når 
de mødte op i jobcenteret. De fik et brev 
om forsøget, kom på ekstra (to ugers) job-
søgningskursus, blev ekstraordinært akti-
veret og blev bedt om at mødes med deres 
sagsbehandlere flere gange end andre.

Gruppen, der har fået særlig opmærk-
somhed, kaldes de behandlede ledige, 
mens de øvrige kaldes referencegruppen.

Analysen viser, at den særlige opmærk-
somhed havde den ønskede effekt – dvs. 
at en større andel af de behandlede ledi-
ge fandt arbejde hurtigere end andre. Men 
denne effekt er afgrænset til én ganske be-
stemt del af de ledige, nemlig de, der er 
villige til at arbejde til en relativt lav løn.

Af figur 5 fremgår, hvordan det går de 
to grupper af ledige efter fem måneders 
ledighed. En løn på 0 kr. betyder, at man 
fortsat er ledig (og dermed ikke får løn, 
men derimod arbejdsløsheds dagpenge el-
ler en anden offentlig ydelse).

Fem måneder efter første ledigheds-
dag tjener knap 35 pct. af den behandlede 
gruppe stadig ingen løn, mens det samme 
gør sig gældende for knap 45 pct. i refe-
rencegruppen. Den ekstra opmærksom-
hed betyder altså, at flere finder arbejde 
på kort sigt.

Samtidig ses, at stort set alle de ekstra 
personer, som kommer i arbejde, ligger i 
den lave ende af lønskalaen. Når lønnen 
kommer over 25.000 kr. om måneden, lig-
ner de to grupper hinanden til forveks-
ling.

Den ekstra opmærksomhed virker alt-
så på kort sigt, men på lidt længere sigt 
har den ikke betydning for, hvor mange 
der finder arbejde. Som det fremgår af fi-

Figur 6

Løn 19 måneder efter første ledighedsdag

Kilde: beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på tal Fra danmarKs statistiK

Efter 19 måneder ligner de to gruppers beskæftigelse hinanden. Der er ikke 

længere nogen effekt af de særlige tilbud.
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gur 6, ligner de to grupper hinanden til 
forveksling efter 19 måneder – for begge 
gælder, at ca. 70 pct. er i arbejde og tje-
ner en løn.

Sikre gevinster
Det står altså klart, at den ekstra opmærk-
somhed med jobsøgeassistance mv. har 
en effekt, en motivationseffekt. Udsigten 
til ekstra samtaler, kurser og aktivering 
motiverer de ledige til at vælge job frem 
for at forblive ledige. Men at gruppen af 
behandlede i højere grad finder et job, kan 
være udtryk for to forskellige forhold. 

Den ene forklaring kan være, at de le-
dige bliver mere aktive i deres jobsøgning 
og mere realistiske i deres lønkrav, og der-
med har en større chance for at finde et 
job – og en løn – de finder passende. Mod-
sat kan bevægelse fra ledighed til job være 
et udtryk for, at de ledige bliver mindre 
kræsne, at de accepterer et job – og en løn 
– som de ellers ikke ville have accepteret. 

Hvis det første gør sig gældende, vil 
der, på samfundsplan, være tale om en 
gevinst – ekstra søgeaktivitet og reali-
stiske lønkrav får ledige til hurtigere at 
finde job, få en løn og betale skat. Er der 
derimod tale om det andet, kan der være 
tale om et samfundsmæssigt tab. Hvis en 
ingeniør vælger at køre taxa for at undgå 
aktivering, går der vigtige samfundsmæs-
sige ressourcer tabt. Hans uddannelse, vi-
den og potentiale for højere indkomst, og 
dermed skattebetaling, går tabt.

At den første effekt er til stede – sam-
fundsmæssig gevinst, fordi gruppen kom-
mer hurtigere i job – er der ingen tvivl 
om. Nok kommer de to grupper til at ligne 
hinanden efter 19 måneder, men, som det 
fremgår af tabel 1, vinder samfundet ved, 
at flere i den behandlede gruppe frem til 
måned 19 arbejder og betaler skat i stedet 
for at få understøttelse.

Ikke tegn på tab
Om det potentielle samfundsmæssige tab 
– ledige udbyder sig selv til for lav en løn 

tabel 1

Den behandlede gruppes job

5 md. 6 md. 12 md. 13 md. 18 md. 19 md.

ekstra andel med 
job

5 pct. 5 pct. 2 pct. 2 pct. 1 pct. 0 pct.

gennemsnitsløn ÷ 9 pct. ÷ 8 pct. ÷9 pct. (÷ 6 pct.) (÷ 6 pct.) (÷ 5 pct.)

Kilde: beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på tal Fra danmarKs statistiK

Note: Tal i parantes angiver, at forskellen mellem de to gruppers løn ikke er signifikant forskel-
lige fra nul.

Tabellen viser forskellen i andelen med løn og forskellen i faktisk løn mel-

lem grupper af behandlede ledige og referencegruppen 5, 6, 12, 13, 18 og 19 

måneder efter ledighedsperiodens start.

– er til stede, er der derimod ikke noget, 
der tyder på. Nok sker den ekstra afgang 
fra ledighed i den lave ende af lønskalaen. 
Men meget tyder på, at det er mennesker, 
som alligevel ville have fået en lav løn, 
der kom hurtigere ud, end de ellers ville 
have gjort.

Hvis der var tale om mange ingeniører, 
som valgte taxaen, ville man efterfølgen-
de kunne identificere det på baggrund af 
et permanent løngab de to grupper imel-
lem. Hvis ti ingeniører i den ene gruppe 
får job som ingeniører, mens ti i den an-
den gruppe bliver taxachauffører, så vil 
det – på langt sigt – vise sig som en løn-
forskel, de to grupper imellem. Og det er 
ikke tilfældet.

Som det fremgår af tabel 1, er der – 
midlertidigt – en lavere gennemsnitsløn i 
den behandlede gruppe. Efter fem måne-
der er lønnen ni pct. lavere i forhold til re-
ferencegruppen, efter 12 måneder er den 
fortsat ni pct. lavere, men efter 13 måne-
der er lønforskellen ikke længere signifi-
kant forskellig fra nul.

Denne udvikling tyder på, at der ikke 
er noget samfundsmæssigt tab i form af 
dårligt anvendte kvalifikationer. Og på, 
at den lavere gennemsnitsløn i starten er 
et udtryk for, at de lavtlønnede i den be-
handlede gruppe kommer hurtigere i ar-
bejde end de lavtlønnede i referencegrup-
pen – men i de samme typer af job.
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En aktiv beskæftigelsesindsats virker. 
Den får rent faktisk ledige til at gøre en 
ekstra indsats for at finde et job. Nogle 
gange er effekten stor, andre gange lille – 
men effekten er der.

Det viser en analyse – en såkaldt 
forskningsoversigt – som Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed har lavet.

Forskningsoversigten fokuserer på ét 
bestemt aspekt af den aktive beskæftigel-
sesindsats, nemlig den såkaldte motivati-
onseffekt. Altså det aspekt, at ledige moti-
veres til at finde arbejde i forbindelse med 
truslen om, at de skal foretage sig noget 
for deres understøttelse.

Analysen viser, at motivationseffek-
ten er til stede: Når ledige stilles over for 
krav om ekstra samtaler, om aktivering, 
om deltagelse i heldagsworkshops eller 
andet, så har de en større tendens end el-
lers til at forlade ydelsen og – for manges 
vedkommende – finde et job.

I forskningsoversigten indgår studier 
fra de nordiske lande, Storbritannien, Hol-
land, Belgien, Schweiz, USA og Austra-
lien. Studierne strækker sig fra 1994 til 
2011, og de fokuserer på motivationsef-
fekter i forhold til alle målgrupper – hvil-
ket betyder, at de både dækker arbejds-
løshedsforsikrede og kontanthjælpsmod-
tagere.

De aktive tiltag, som indgår i studi-
erne – og som får de ledige til at forlade 
ledighed – er mangeartede: Det gælder 
fx ekstra samtaler, fremrykning af akti-
vering, ekstra breve med informationer 
om kommende samtaler, tvungne jobsøg-
ningskurser og krav om at dokumentere 
ekstra jobsøgning.

I et enkelt – dansk – studie undersøger 
man endda, hvilken betydning afstanden 
til aktiveringsstedet har. Altså: Kan man 
påvise, at stor afstand til aktiverings-
stedet medfører et ubehag, som gør det 
mere sandsynligt, at de ledige finder et 
job? Svaret er: Ja. Jo større afstand til ak-
tiveringsstedet, desto mere sandsynligt er 
det, at de ledige finder et alternativ til at 
være på ydelse, og dermed ikke mere er at 
finde blandt de arbejdsløse.

Studierne adskiller sig ligeledes fra 
hinanden med hensyn til, hvor stor effekt 

der er af de aktive tiltag. Nogle af dem 
viser små effekter (fx en svensk undersø-
gelse, der viser 2,2 pct. større tendens til 
at forlade arbejdsløsheden), mens andre 
finder, hvad man må betegne som meget 
store effekter (fx er der et amerikansk stu-
die, der viser omkring 50 pct. større ten-
dens til at forlade arbejdsløsheden).

Men fælles for studierne er altså, at 
de, stort set uden undtagelse, peger i den 
samme retning: Aktive tiltag øger de le-
diges tendens til at forlade kontanthjæl-
pen eller arbejdsløshedsunderstøttelsen, 
inden programmerne begynder.

To typer effekter
Fra tid til anden diskuteres det, om de ak-
tive tiltag i beskæftigelsespolitikken vir-
ker, og om de er pengene værd. 

Der bruges betydelige ressourcer på 
den aktive beskæftigelsespolitik. Derfor 
er det værd at fokusere på, om indsatsen 
har en effekt, jf artiklen s. 12.

I denne diskussion er det væsentligt at 
holde sig for øje, at diverse aktive tiltag 
kan formodes at have effekt på to forskel-
lige niveauer. 

Den ene type er selve programeffek-
terne. Altså formodningen om, at fx sam-
taler eller jobsøgningskurser rent faktisk 
giver de ledige nye kompetencer, og der-
med sætter dem bedre i stand til at søge og 
finde job. Eller at efteruddannelse og virk-
somhedspraktik rent faktisk bibringer en 
viden og erfaring, som ændrer væsentligt 
på de lediges arbejdsmarkedssituation.

Forskningen omkring disse direkte ef-
fekter giver ikke noget entydigt resultat. 
Nogle studier viser, at de er der, mens an-
dre viser, at de effekter, der måtte være, 
på ingen måde står mål med de omkost-
ninger, der er ved den aktive beskæftigel-
sespolitik.

Den anden type effekt er motivations-
effekten – altså, at udsigten til, at det ene 
eller andet skal ske, motiverer den ledige 
til at gøre sig ekstra anstrengelser i for-
hold til at finde et job. Med aktiveringen 
tester man med andre ord, om den ledige 
står til rådighed. Det er den type effekt 
– altså effekten af truslen om at skulle 

Massiv dokumentation for, at udsigten til aktivering 
motiverer ledige til at finde arbejde
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tabel 2

Studier af motivationseffekter

år land
antal un-
dersøgte

resultat motivationsfaktor

2011 danmark 5.180 positiv intensiveret arbejdsmarkedsprogram

2011 danmark 4.513 positiv
Fremskyndet arbejdsmarkedspro-
gram

2010 schweiz 327 negativ samtale

2010 belgien 4.855 positiv samtale og pålagt jobsøgning

2009 danmark 4.473 positiv
Fremskyndet arbejdsmarkedspro-
gram

2009 sverige 2.544 positiv
Fremskyndet arbejdsmarkedspro-
gram

2008 danmark 4.473 positiv
Fremskyndet arbejdsmarkedspro-
gram

2008 danmark 4.513 positiv
Fremskyndet arbejdsmarkedspro-
gram

2008 schweiz 8.612 positiv subjektivt oplevet trusselseffekt

2006 sverige 3.336 positiv
Fremskyndet arbejdsmarkedspro-
gram

2004 uK 55.051 neutral pålagt jobsøgning

2004 danmark 6.547 positiv
Fremskyndet arbejdsmarkedspro-
gram

2004 danmark 55.406 positiv udsigten til aktivering

2003 Kentucky, usa 1.981 positiv samtale

2003 danmark 33.431 positiv
Fremskyndet arbejdsmarkedspro-
gram

2003 danmark 9.792 positiv udsigten til aktivering

2003 danmark 1.808 neutral særligt program for unge arbejdsløse

2002 sverige 238.942 positiv udsigten til aktivering

2002 uK 4.565 positiv samtaler

2002 maryland, usa 23.758 positiv samtale og pålagt jobsøgning

2002 australien 21.165 positiv udsigten til aktivering

2002 norge/sverige 250.000 positiv udsigten til aktivering 

2001 danmark 190.000 positiv udsigten til aktivering

2000 schweiz 11.163 positiv udsigten til aktivering

1997 maryland, usa 23.758 positiv samtale og pålagt jobsøgning

1997 usa 2.671 positiv udsigten til aktivering

1996 sverige 12.709 positiv trussel fra tvungen aktivering

1996 uK 4.565 positiv samtaler

1996 holland 722
neutral/
positiv

samtale og pålagt jobsøgning

1994 washington, usa 9.634 positiv samtale og pålagt jobsøgning 

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

Tabellen giver et overblik over resultaterne fra 

eksisterende studier om betydningen af motivati-

onseffekten for lediges tilbagevenden til arbejds-

markedet.

deltage i et tvunget program – der ind-
går i denne forskningsoversigt, samt den 
relaterede effekt af samtaler og hjælp til 
jobsøgning.

Studierne af motivationseffekten base-
rer sig på grundantagelsen om, at borge-
ren udbyder sin arbejdskraft i det omfang, 
det øger den enkeltes nytte. Og nytten, 
den er bl.a. bestemt af følgende to fakto-
rer: Dels hvor meget man kan tjene ved at 
arbejde (i forhold til den understøttelse, 
man alternativt får), dels hvor meget eks-
tra fritid man får ved at lade være.

Når man taler om motivationseffekter, 
ændrer man på den lediges samlede nyt-
te, fordi man – i større eller mindre grad 
– tager fritid fra vedkommende. Når den 
ledige på én gang har lav indkomst og får 
reduceret sin fritid, kan et job pludselig 
forekomme mere attraktivt end ellers.

Hertil kommer så, at denne effekt for-
stærkes via vejledningssamtaler og anden 
jobsøgeassistance.

Få langtidsledige i Danmark
Danmark har gennem de seneste årtier 
satset voldsomt på aktivering, og noget 
tyder på, at dette – via motivationseffek-
ten – er med til at gøre, at Danmark har 
relativt få langtidsledige sammenlignet 
med landene omkring os.
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Milliarder af offentlige kroner uden den store effekt 
på beskæftigelsen

Årslønnen i de sidste af de ekstra job, som 
den aktive arbejdsmarkedspolitik skaber, 
skal ligger på op mod en mio. kr., for at 
det økonomisk løber rundt for det offent-
lige.

Sådan lyder konklusionen på en be-
regning, som Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed har gennemført på basis af 
effektmålinger fra bl.a. De Økonomiske 
Råd (DØR).

Den aktive indsats har en beskæfti-
gelseseffekt, men for langt de fleste pro-
gramområder er effekten af de sidste mia. 
kr., som bruges, meget lille. Undtagelsen 

er samtaler mellem den ledige og sagsbe-
handleren og job-søge-assistance. Disse 
programmer ser ud til at have en stor ef-
fekt.

Lille effekt af de sidste milliarder
Danmark bruger ca. en pct. af sit BNP – i 
2012 ca. 16 mia. kr. – på den aktive ind-
sats ifølge DØR. Heraf er ca. halvdelen 
understøttelse til deltagerne – godt 8 mia. 
kr. ifølge Beskæftigelsesministeriet. Der 
findes kun ganske få analyser af, hvad 
den samlede effekt er af den aktive ind-
sats. I 2012-rapporten fra DØR er der gjort 

dighed. Det hele – lyder fortællingen 
– yder bidrag til, at vi kan have en dy-
namisk økonomi, præget af vækst, selv 
om vi har et højt socialt sikkerhedsnet.

En mulig svaghed i denne model 
er, at fleksibiliteten også kan blive for 
høj, at virksomheder og lønmodtage-
re kan have for lille et incitament til 
at holde sammen. I stedet skifter de 
hinanden ud ved selv mindre uover-
ensstemmelser mellem kvalifikationer 
og behov. Når virksomhed og medar-
bejder går hver til sit, tabes værdifuld 
virksomhedspecifik viden – både hos 
den virksomhed, som først mister en 
medarbejder, men efterfølgende for 
den virksomhed hvorfra den nye med-
arbejder rekrutteres.

En anden mulig svaghed er, at flek-
sicuritymodellen med meget vægt på 
aktivering flytter noget af varetagelsen 
af den løbende justering af arbejds-
kraftens kvalifikatoner væk fra virk-
somhederne. Og hvis det aktiverings-
system med kurser og uddannelser, 
osv., som i dag er etableret uden for 
virksomhederne, ikke er lige så effek-
tivt til at løse denne opgave, som virk-
somhederne er, så vil det på sigt gå ud 
over produktiviteten i samfundet i al-
mindelighed.

Det overordnede samfundsøkonomi-
ske perspektiv i den aktive indsats har 
til tider en tendens til at blive glemt i 
debatten.

Men siden den aktive linje i midten 
af 1990’erne for alvor vandt indpas i 
Danmark, har den bygget på argumen-
tet, at det rent økonomisk kan betale 
sig at gøre indsatsen.

Argumentet for at bruge de man-
ge mia. kr. på den aktive linje er som 
følger: En aktiv indsats skaber mere 
beskæftigelse i samfundet. Ledigheds-
perioder bliver afkortet via diverse rå-
dighedsafprøvninger og motiverende 
tiltag, hvilket øger arbejdsudbuddet og 
dermed beskæftigelsen.

Samtidig er de aktive tiltag et cen-
tralt element i den danske fleksicurity-
model. Som mange vil vide, går fleksi-
curityfortællingen ud på, at det i Dan-
mark er relativt let at afskedige med-
arbejdere, at ledige til gengæld får re-
lativt høje dagpenge, og at samfundet 
(bl.a. via aktiv indsats) bidrager til at 
omskole og justere kvalifikationer. Den 
aktive arbejdsmarkedspolitik kanalise-
rer altså den ledige arbejdskrafts kva-
lifikationer derhen, hvor der er brug 
for den – så virksomhederne hele ti-
den har de rette kvalifikationer til rå-

Målet er højere beskæftigelse og bedre økonomisk udvikling
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et forsøg med en såkaldt marginalanalyse 
– altså en undersøgelse af, hvad der ville 
ske, hvis man ændrer budgettet lidt. Rå-
det konkluderer, at hvis man fx skar ak-
tiveringen ned med ti pct., hvor de ledige 
så i stedet blot modtog passiv forsørgelse,  
ville ledigheden stige med 0,05 procent-
point under en højkonjunktur. Dvs. at 
hvis ledigheden var på fem pct., ville den 
stige til 5,05 pct. En sådan reduktion ville 
spare det offentlige for 0,8 mia. kr. årligt.

Med en arbejdsstyrke på 2,86 mio. 
personer svarer 0,05 pct. til 1.430 per-
soner. 1.430 personer ekstra i arbejde er 
altså, hvad samfundet får ud af de sidste 
0,8 mia. kr., som bruges på aktivering. 
De samfundsmæssige omkostninger ved 
denne offentlige aktivitet er 0,950 mia. 
kr., idet der standardmæssigt lægges 20 
pct. til som dækning for transaktionsom-
kostninger og forvridningseffekter af de 
opkrævede skatter. Eller sagt på en anden 
måde: Hvis det danske samfund valgte at 
spare 0,8 mia. kr. årligt på den aktive ind-
sats, ville det betyde, at 1.430 færre per-
soner var i beskæftigelse, og samfunds-
økonomiske omkostninger på knap 1 mia. 
ville være sparet.

De to størrelser – samfundsøkonomi-
ske omkostninger og beskæftigelsesvirk-
ningen – kan umiddelbart sættes i forhold 
til hinanden. Hvis det for Danmark skal 
være en overskudsforretning, ville disse 
personer i gennemsnit skulle oppebære 
en årsløn på mindst 640.000 kr. De 1.430 
skal mindst skabe så meget værdi for, at 
det var indsatsen værd.

Problemet er: Så meget værdi skaber 
den ekstra beskæftigelse naturligvis ikke. 
Fx så tjener forsikrede ledige, der kommer 
i beskæftigelse efter aktivering, i gennem-
snit 310.000 kr. det første år med fuldtids-
beskæftigelse.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at der, 
selv hvis de havde tjent 640.000 kr. om 

året, fortsat ville være tale om en udgift 
for det offentlige. Udgiften til indsatsen er 
for det offentlige 0,8 mia. kr., og den mod-
svarende indtægt ville kun være den del 
af disse personers indkomst, der gik til 
skatter og afgifter; plus de sparede (netto) 
dagpenge til de 1.430 personer som ekstra 
kom i arbejde.

Faktisk skal de ekstra beskæftigede 
betale 484.000 kr. i skat om året, før det 
løber rundt for det offentlige, hvilket be-
tyder, at de skal tjene en lille mio. kr.

Gælder også under en lavkonjunktur
Effekten under en lavkonjunktur er no-
genlunde den samme som den oven for 
nævnte beregnet for en højkonjunktur 
for alle andre af de aktive programmer 
end ’samtaler’. For dette programområde 
finder DØR en meget stor effekt under en 
lavkonjunktur (men ingen effekt under en 
højkonjunktur). En ekstra samtale pr. le-
dig pr. år vil i sig selv reducere ledigheden 
med 0,1 procentpoint.

Andre studier har også fundet store 
positive effekter af samtaler og lignende 
og det også under en højkonjunktur. Dette 
hænger godt sammen med, at forskningen 
generelt finder stærke motivationseffekter 
af den aktive indsats (dog overvejende for 
mænd).

De første milliarder tjener sig 
formentlig hjem
Ser man bort fra samtaler mv., så er den 
gennemsnitlige effekt af de sidste mia. 
kr., som bruges på de aktive program-
mer, altså meget beskeden. Omvendt er 
der massiv empirisk dokumentation for, 
at mange af de aktive programmer virker. 
Så det er meget sandsynligt, at de første 
mia., som bruges, har større effekt end de 
sidste, og at de ingen problemer har med 
at tjene sig hjem samfundsøkonomisk. Jo 

Motivationseffekt: Forestående aktivering mv. tilskynder ledige til at finde be-
skæftigelse.

Fastholdelseseffekt: De ledige har en lavere jobsøgningsaktivitet og dermed også 
lavere overgang til beskæftigelse i løbet af en aktiveringsperiode.

Programeffekt: Ændringen i de lediges muligheder på arbejdsmarkedet som følge 
af et aktiveringsforløb eller fra et bedre kendskab til jobmarkedet og forbedret 
jobsøgning via samtaler med jobkonsulenter.
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flere man aktiverer, desto sværere bliver 
det at gøre det effektivt.

Overordnet er mønstret, at de effektive 
programmer har en positiv motivations- 
og/eller programeffekt, men en negativ 
fastholdelseseffekt. Og navnlig de moti-
vationsgivende indsatser har udvist gode 
resultater. Det kan som nævnt være ob-
ligatoriske samtaler om rådighed og job-
søgning.

Samtaler og job-søge-assistance 
tjener sig hjem
En analyse af et sådant dansk program, 
’hurtig i gang’, er lavet af et hold danske 
og hollandske økonomer (Gautier, Muller, 
Klaauw, Rosholm og Svarer, 2012). Analy-
sen er ligesom den fra DØR velegnet som 
input til cost-benefit-analyser, fordi den 
ikke kun måler den isolerede effekt på de, 
som udsættes for indsatsen, men også må-
ler den samlede effekt på markedsniveau, 
eller samfundsniveau om man vil, så både 
direkte og indirekte effekter medregnes.

Dette er vigtigt, fordi et program, som 
får nogle ledige til at søge job mere inten-
sivt, meget vel kan gøre det sværere for 
andre ledige at finde beskæftigelse. Hertil 
kommer, at virksomhederne også reage-
rer på, hvor mange ledige som søger job, 
og hvor intensivt de gør det. Den nævn-
te analyse er den første herhjemme, som 
tager højde for disse effekter ved evalu-
ering af et konkret program. Når disse 
effekter medtages, kommer effekten til 
også at afhænge af, hvor stor en andel af 
de nyledige, som får indsatsen. Konkret 
kommer forfatterne frem til en positiv ef-
fekt på ledigheden på hhv. 0,04, 0,08 eller 
0,07 procentpoint, alt efter om 20, 70 el-
ler 100 pct. af alle nyledige får indsatsen. 

Det fremgår, at man ved aktivering af de 
første 20 pct. får en reduktion af ledighe-
den på 0,04 procentpoint. En yderligere 
tre en halv dobling giver kun en dobbelt 
så stor effekt, mens en yderligere inten-
sivering giver en reduktion af effekten.

Programmet, der er undersøgt i denne 
analyse, er relativt billigt. Årslønninger-
ne for den ekstra beskæftigelse, som ska-
bes, skal derfor være lavere end den oven 
for nævnte på 640.000 kr., før indsatsen 
samfundsøkonomisk kan betale sig.

Størst er kravet, hvis indsatsen gives 
til alle nyledige. Her ville årslønningerne 
skulle være på 522.000 kr.; hvis 70 pct. 
får indsatsen, skal lønnen være 311.000 
kr., og endelig så skal årslønnen kun være 
168.000 kr., hvis alene 20 pct. af de ny-
ledige får indsatsen. Ser man isoleret på 
den offentlige økonomi, skal de ekstra 
beskæftigede i gennemsnit betale årlige 
skatter på hhv. 376.000, 183.000 og 52.000 
kr., før det løber rundt at give indsatsen 
til hhv. 100, 70 og 20 pct. af de nyledige. 
Det første er ikke realistisk, men det er 
det sidste i høj grad.

Dette understreger den store forskel, 
der er på de forskellige programmer. På 
den ene side er den marginale effekt in-
den for langt de fleste programområder 
meget lille, og den ekstra beskæftigelse, 
som skabes, ville skulle være til helt ure-
alistiske lønninger, og på den anden side 
så er der programmer, der med passende 
udbredelse er effektive, og som klart kan 
betale sig samfundsøkonomisk, og også 
for det offentlige isoleret set.

Der er efterfølgende lavet programmer, 
der er noget billigere end de første ’hur-
tigt i gang’-programmer, og de har også 
vist sig at have betydelige beskæftigelses-
effekter.
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International sammenligning: Den aktive indsats og krisen

Generelt har de lande, som brugte mange 
penge på aktivering inden krisen, ikke 
klaret sig bedre beskæftigelsesmæssigt 
under krisen, end sammenlignelige lande, 
som brugte færre penge, jf. oversigten i 
figur 7, der sammenholder beskæftigelses-
tabet efter 2008 med satsningen på den 
aktive indsats i årene inden. Man kan 
ikke umiddelbart medtage udgifterne til 
aktivering i kriseårene (dvs. efter 2008), 
idet landene, jo hårdere de bliver ramt, 
automatisk vil komme til at opleve sti-
gende udgifter til aktivering. Derfor er de 
to perioder adskilt i tid i figuren.

Det fremgår, at Danmark – der ligger 
i toppen, hvad angår forbruget af aktive 
midler – har en dårligere beskæftigel-
sesudvikling end Norge og Finland, som 
brugte væsentligt mindre, og end Sverige, 
som havde det samme forbrug af aktive 
midler.

Hertil skal det nævnes, at svenskerne 
i 2006 gennemførte en række markante 
ændringer af deres understøttelses- og ak-
tiveringssystem, som alle peger i retning 
af bedre beskæftigelsestilpasning.

De sydeuropæiske lande Spanien, Por-
tugal og Italien bruger nogenlunde det 
samme på den aktive indsats, og har kla-
ret sig meget forskelligt beskæftigelses-
mæssigt oven på krisen. Endelig ser der 
ud til at være en positiv sammenhæng 
for de centraleuropæiske lande (Holland, 
Frankrig og Tyskland) og en negativ for de 
angelsaksiske (England, Irland og USA).

I figuren er medtaget ændringen i be-
skæftigelsesgraden både gennem perio-
den 2008-10 og gennem perioden 2008-12. 
Første måling hedder 10 i figuren, mens 
anden måling hedder 12. Det er interes-
sant at sammenholde de to perioder for at 

se, om der mellem den første, hvor lande-
nes økonomi rammes af udefrakommen-
de vanskeligheder, og den anden periode, 
hvor de har haft lidt tid til at reagere, sker 
en tilpasning. Og landene udviser forskel-
lig tilpasningsduelighed. Hvor situationen 
blot forværres for et land som Danmark, 
kommer Sverige hurtigere til hægterne, li-
gesom Finland gør det. Man kan godt fin-
de lande (i Sydeuropa samt Irland), som 
har klaret krisen dårligere end Danmark, 
men det er ikke oplagt, at der blandt sam-
menlignelige lande er nogen sammen-
hæng mellem størrelsen af aktiverings-
budgettet og evnen til at klare udefrakom-
mende økonomiske kriser.

Figur 7

Forholdet mellem forbruget på aktivering før krisen (2000-2007) og 

ændringer i beskæftigelsesgraden under krisen (2008-12) i udvalgte 

OECD-lande

Kilde oecd.

Note: Y-aksen viser observationerne for henholdsvis 2008-2010 (10) og 2008-2012 (12).

Der er ingen tydelig sammenhæng mellem et højt forbrug på aktivering, og 

hvordan sammenlignelige lande har klaret sig beskæftigelsesmæssigt under 

krisen.
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Lande med lige indkomstfordeling bruger mange 
penge på aktivering

Samfund, der bruger mange penge på en 
aktiv beskæftigelsespolitik, er også sam-
fund med en lille afstand mellem rig og 
fattig.

Det viser en analyse på tværs af euro-
pæiske OECD-lande, hvor to forhold er sat 
i relation til hinanden. Dels er det målt, 
hvor stor en del af bruttonationalpro-
duktet landene bruger til aktivering, dels 
er Gini-koefficienten for landet opgjort. 
Gini-koefficienten måler på en skala fra 

0 til 1, hvor lige indtægterne er i et land. 
Hvis én mand tjente alle pengene, ville 
koefficienten være 1, mens den ville være 
0, hvis alle tjente præcis det samme.

Som det fremgår af figur 8, er der en 
omvendt sammenhæng mellem de to stør-
relser: Stor økonomisk ulighed (høj gini) 
hænger sammen med lavt aktiveringsbud-
get, mens mindre ulighed (lav gini) følges 
med højt aktiveringsbudget.

Ud fra denne undersøgelse er det ikke 
muligt at konkludere, hvilken vej kausa-
liteten i denne sammenhæng går. Det er 
muligt, at udgifterne til aktivering direkte 
mindsker indkomstforskelle. Men en an-
den mulighed er, at lande, som af andre 
grunde har små indkomstforskelle, også 
vælger at bruge mange penge på aktive-
ring.

Regeringer, som lægger vægt på både 
økonomisk effektivitet og lighed, bruger 
aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik 
som komplementære størrelser. Hvilket 
vil sige, at man vælger at bruge mange 
penge på de aktive tiltag, hvis man bruger 
mange penge på de passive. Netop de nor-
diske lande bruger aktiv og passiv politik 
på den komplementære måde. Det faktum 
kan understøtte opfattelsen af disse lande 
som nogle, der prioriterer lighed højere 
end andre lande.

Under alle omstændigheder peger det-
te resultat på, at der kan være andre årsa-
ger end de rent samfundsøkonomiske, til 
at man i Danmark har markant højere ud-
gifter til aktivering i forhold til de lande, 
vi normalt sammenligner os med.

har, som andel af BNP, været relativt 
konstante og uafhængige af konjunk-
turerne. Mens de passive ydelser i høj 
grad er konjunkturafhængige, er det 
ikke i samme omfang gældende med 
de aktive ydelser.

Intet andet land i OECD bruger så 
stor en andel af BNP på aktivering 
som Danmark i disse år – vi bruger 
tre gange så meget som det gennem-
snitlige OECD-forbrug og ti gange så 
meget som USA.

Udgifterne til den aktive politik 

Udviklingen i passive og aktive ydelser

Figur 8

Udgifter til aktivering og ulighed i udvalgte lande

Kilde: oecd og eurostat

Note: I figuren indgår observationer fra følgende lande: Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, 
Holland, Italien, Norge, Spanien, Sverige og Tyskland. For hvert land indgår observationer for hvert 
af årene 1995-2010. OECD medtager understøttelse til deltagerne i aktiveringsudgifterne.

Lande, der har et højt forbrug på aktivering, har en mindre social ulighed 

end andre lande.
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Lighed, inklusion og mindre 
kriminalitet
Som det fremgår af artiklen side 12, er det 
mere end svært at argumentere for at alle 
milliarderne, der bruges på aktivering, er 
godt givet ud, set ud fra en beskæftigels-
mæssig betragtning. Det er de ikke.

Men forklaringen på, at der alligevel 
bruges så mange penge på aktive tilbud, 
skal muligvis findes andre steder. Det kan 
fx være et mål at forfølge en række socia-
le og fordelingsmæssige effekter – nemlig 
lighed, inklusion og kriminalitetsbekæm-
pelse.

At høje aktiveringsbudgetter bidrager 
til at skabe større lighed, er der meget, der 
tyder på. Adskillige studier viser, at pen-
gene i høj grad bruges på mennesker, der 
har lav uddannelse og lav indkomst. De 
er modtagere af pengene, hvad enten de 
får dem i form af støtte til beskæftigelse 
og virksomhedsaktivering, eller de delta-
ger i kurser eller andre aktiviteter, som de 
finder interessante og nyttige.

Det er samtidig lighedsskabende, da 
motivationseffekten får de lavere uddan-
nede til at søge og finde job hurtigere, end 
de ellers ville have gjort, og udsigten til 
aktivering får flere til at finde job til hø-
jere løn og ingen effekt på, hvor mange 
der finder job til en lavere løn. Og disse 
effekter gælder ikke for højtuddannede.

Især i forhold til de svageste grupper 
er der tale om en investering i inklusion – 
altså inddragelse i samfundet. For de sva-
geste giver aktiveringen måske ikke job, 
men det giver flere sociale kontakter, bed-

re sociale kompetencer og bedre grund-
læggende skolekundskaber og almene 
færdigheder. På den måde er der tale om 
øget lighed, omend der i denne sammen-
hæng ikke er tale om økonomisk lighed.

Samtidig viser flere studier, at aktive-
ring hæmmer kriminel adfærd. Den vel-
kendte frase om, at ledighed er roden til alt 
ondt, viser sig et langt stykke ad vejen at 
holde stik. Mennesker, der er i aktive til-
bud, dømmes for færre kriminelle gernin-
ger i forhold til sammenlignelige grupper.

ringsforløb eller om længere forløb – 
fx ordinære uddannelser.

Overordnet set er der to mål med 
den aktive arbejdsmarkedspolitik: Det 
ene er, at de lediges rådighed skal te-
stes. Det andet er, at det skal bidrage 
til et mere effektivt arbejdsudbud via 
uddannelsesløft, hjælp til at afdække 
aktuelle jobmuligheder og motivering 
af ledige til intensiveret jobsøgning.

Begrebet aktiv arbejdsmarkedspoli-
tik dækker over de aktiviteter, som 
jobcentre udfører i forhold til de le-
dige.

Det drejer sig om tilbagevendende 
rådighedssamtaler, offentlig og privat 
tidsbegrænset ansættelse i praktik el-
ler med løntilskud, samt om vejled-
ning og uddannelse, hvad enten der 
er tale om korte vejlednings- og afkla-

Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Figur 9

Udgifter til aktive programmer pr. helårsledig, faste 2010-priser

Kilde: beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på tal Fra danmarKs statistiK og oecd

Fra begyndelsen af 1990’erne og frem til årtusindskiftet sker der en oprust-

ning af aktiveringsindsatsen. Efter år 2000 sker der et fald. Den blå kurve, 

som bygger på ledigheden ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU’en), over-

vurderer formentlig faldet i forbrug pr. ledig mod slutningen af perioden. 

Bruttoledigheden, som ligger bag den sorte kurve, er kun opgjort siden 2007.
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2010
Når man anbringer et barn: baggrund, sta-
bilitet i anbringelsen og det videre liv
Af Signe Hald Andersen (red.) med bidrag af 
Frank Ebsen, Mette Ejrnæs, Morten Ejrnæs, 
Peter Fallesen og Signe Frederiksen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Danskerne og det sorte arbejde
Af Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen og Claus 
Larsen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Disentangling the heterogeneous relations-
hip between background characteristics 
and a child’s placement risk
Af Signe Hald Andersen og Peter Fallesen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

A good place to live. On how municipality 
level characteristics explain municipality 
level variation in children’s placement risk
Af Signe Hald Andersen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Helbred, trivsel og overvægt blandt dan-
skere
Af Jens Bonke og Jane Greve
(Gyldendal. København)

2011
Borgerne og lovene 2010
Af Jørgen Goul Andersen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Etniske minoriteters overrepræsentation i 
strafferetlige domme
Af Lars Højsgaard Andersen og Torben 
Tranæs
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Søvn – ægteskab, indkomst og helbred
Af Jens Bonke. Med bidrag af Morten Møller
(Gyldendal. København)

Vi der bor i Danmark. Hvem er vi? Og 
hvordan lever vi?
Af Bent Jensen og Torben Tranæs
(Gyldendal. København)

Indvandringens betydning for de offentlige 
finanser i Danmark
Af Christer Gerdes, Marie Louise Schultz-
Nielsen og Eskil Wadensjö
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Udvalgt litteratur fra Rockwool Fondens Forskningsenhed 2010-13

The Price of Prejudice
Af Morten Hedegaard og Jean-Robert Tyran
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Immigration and Welfare State Cash Be-
nefits – The Danish Case
Af Peder J. Pedersen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

A Panel Study of Immigrant Poverty Dy-
namics and Income Mobility – Denmark, 
1984-2007
Af Peder J. Pedersen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

The significance of immigration for public 
finances in Denmark
Af Christer Gerdes, Marie Louise Schultz-
Nielsen og Eskil Wadensjö
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Economic Drivers of Migration and Clima-
te Change in LDCs
Af Helene Bie Lilleør og Katleen Van den 
Broeck
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Danmarks Kvalifikationsbalance
Af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland 
Munch og Jan Rose Skaksen
(Gyldendal. København)

2012
Unemployment and crime: Experimen-
tal evidence on the causal effects of in-
tensified ALMPs on crime rates among 
unemployed  individuals
Af Signe Hald Andersen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Serving time or serving the community? 
 Exploiting a policy reform to assess the 
causal effects of community service on 
income, social benefit dependency and re-
cidivism
Af Signe Hald Andersen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Losing the stigma of incarceration: Does 
 serving a sentence with electronic moni-
toring causally improve post-release labor 
 market outcomes?
Af Lars Højsgaard Andersen og Signe Hald 
Andersen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)
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Et liv i periforien. Levevilkår og sam-
fundsdeltagelse blandt danskere med svæ-
re sindslidelser
Af Jane Greve (red.), Johannes Clausen, 
Frank Ebsen og Louise Herrup Nielsen
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Estimating the Effect of Emigration from 
 Poland on Polish Wages.
By Christian Dustmann, Tommaso Frattini 
and Anna Rosso.
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

 
2013
Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? 
Om søvn, spisning, motion, samvær og 
trivsel
Af Jens Bonke og Jane Greve
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Children’s health-related life-styles: How 
 parental child care affects them 
Af Jens Bonke og Jane Greve
(Syddansk Universitetsforlag. Odense)

Farmers’ choice. Evaluating an approach 
to agricultural technology adoption in 
Tanzania
Redigeret af Helene Bie Lilleør og Ulrik 
Lund Sørensen
(Practical Action Publishing. Warwickshire)
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Hovedsigtet med den omfattende aktive arbejds-
markedspolitik er at styrke beskæftigelsen og gøre 
økonomien mere dynamisk og tilpasningsdygtig via 
rådighedstest og opkvalificering af de ledige. Hertil 
kommer en række sociale og fordelingsmæssige hen-
syn, som givetvis også spiller en rolle for politikernes 
prioritering af den aktive indsats. Danmark er et af de 
lande i OECD, der bruger mest på aktivering. I 2012 
16 mia. kr., hvoraf ca. halvdelen var understøttelse 
til deltagerne.

Har den aktive indsats så virket, er der en effekt? 
Det spørgsmål indeholder mange delspørgsmål: Er 
der en effekt af de sidste mia. kr., som bruges; er der 
en effekt af den gennemsnitlige indsats; er der en ef-
fekt sommetider, fx i gode tider, men ikke i dårlige; 
eller er der slet ingen effekt? Hvis der er effekter, er 
det næste spørgsmål, som melder sig, hvilke typer af 
programmer det er, som leverer varen? Og endelig, om 
en evt. effekt står mål med omkostningerne?

Beskæftigelseseffekten: Som det er fremgået af nyheds-
brevet her, har den aktive arbejdsmarkedspolitik en 
beskæftigelseseffekt. Men det er ikke, som man skul-
le tro, primært fordi de ledige lærer noget nyttigt på 
kurserne, som så stiller dem bedre på arbejdsmarke-
det efterfølgende. Nej, det er først og fremmest moti-
vationseffekten, som leverer effekten, dvs. den effekt, 
som får de ledige til selv at finde noget, inden de bli-
ver tvunget i aktivering. Programmer, der via samtale 
og vejledning yder assistance og ekstra motivation 
til jobsøgningen, bidrager også til effekten. Der er 
meget omfattende og overbevisende dokumentation 
herfor, jf. artiklen side 10. Motivationseffekten virker 
godt nok stærkest, når ledigheden er lav, men der er 
også en effekt, selv om ledigheden er høj, dog er den 
betydeligt mindre, jf. side 3. Det skal også bemærkes, 
at når Danmark har relativt få langtidsledige, tyder 
meget på, at motivationseffekten grundet den tidlige 
aktivering spiller en rolle heri.

Er effekten pengene værd? Overordnet set er effekten 
af de sidste mia. kr. brugt på næsten alle typer af 
programmer så lille, at de ekstra beskæftigede skal 
tjene en lille mio. kr. om året pr. person, før det løber 
rundt økonomisk for det offentlige. Undtagelsen er 
samtaler og jobsøgningsassistance. Her er der om-
vendt programmer, som løber rundt for det offentlige 
ved årslønninger til de ekstra beskæftigede på noget 
under 200.000 kr., hvis vel at mærke programmerne 
ikke udbredes til for stor en del af de ledige, jf. side 
12.

Vækst og kriserobusthed. Produktivitetsudviklingen 
har været svag i Danmark siden midten af 1990’erne, 
og i EU er det kun Grækenland, Spanien, Portugal, 
Cypern og Irland, som har haft større tilbagegang i 
beskæftigelsen end Danmark oven på den første store 
krise, Danmark oplever efter udbygningen af akti-
veringsindsatsen, jf. side 15. Det vides ikke, om den 
aktive indsats har bidraget til den dårlige udvikling, 
men omvendt har den aktive arbejdsmarkedspolitik 
ikke været den afgørende ingrediens i den danske 
trylledrik, som har sikret, at velstands- og velfærds-
udvikling har kunnet gå hånd i hånd lige så godt som 
tidligere.

Sociale hensyn. Til gengæld er den aktive arbejdsmar-
kedspolitik med til at omfordele samfundets ressour-
cer, jf. side 1 og 16. Den tidlige obligatoriske aktive-
ring efter et år ser ud til at betyde, at folk, som ram-
mes af ledighed, falder mindre tilbage lønmæssigt; de 
kommer hurtigere tilbage i job, og fordi de søger mere 
intensivt, har de bedre job at vælge imellem, sam-
menlignet med dengang dagpengeperioden var lang, 
og obligatorisk aktivering først indtrådte efter flere 
års ledighed, jf. side 5. Dette modsiges ikke af artik-
len side 8, som undersøger, hvad der sker, når moti-
vationen øges via mere intensiv jobsøgeassistance og 
endnu tidligere aktiveringsforløb. Her er resultatet, 
at de lavtlønnede kommer endnu hurtigere i arbejde, 
dog ikke til højere løn end ellers, men til samme. Den 
hurtigere beskæftigelse er dermed ikke blevet reali-
seret via lavere lønnede job, og har således ikke haft 
omkostninger på den konto. Der er dog resultater, 
som indikerer, at dette dækker over positiver effekter 
for mænd og negative for kvinder.

Har den aktive indsats så været en fejltagelse? Det kan 
man ikke sige. På den ene side så er beskæftigelses-
effekten overvejende båret af den øgede moti va tion, 
som skabes, og ikke af det de ledige lærer under ak-
tiveringen. Det samlede aktiveringssystem, man har 
i dag, er derfor en meget dyr måde at skabe denne 
motivation på. Det kan gøres billigere. På den anden 
side peger forskningen på, at det i høj grad er delta-
gelse i programmerne, som giver den positive sociale 
effekt, lavere kriminalitet, sociale sammenhænge for 
marginaliserede borgere, osv. Igen er det et spørgs-
mål, om disse hensyn bedst tilgodeses via den aktive 
arbejdsmarkedspolitik, eller om det bedre kunne ske 
mere direkte. I begge tilfælde handler det ikke nød-
vendigvis om, hvor meget der samlet set bruges på 
aktivering, men nok så meget om hvordan pengene 
bruges, til hvilke indsatser og programmer.

Overblik: Status for aktiveringsindsatsen


