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Rockwool Fondens Forskningsenhed udsender nu to nye bøger om miljøforhold. De svarer bl.a. på følgende spørgsmål: 
 
- Hvornår satte en debat i aviserne om miljøforhold egentlig i gang i Danmark? 
- I hvilken udstrækning har miljøforringelser påvirket borgernes materielle velfærd? 
 
Det sidste spørgsmål besvares i en mere let tilgængelig bog beregnet for undervisningssektoren. Denne bog giver dels en 
generel orientering om baggrunden for og omfanget af dagens miljøproblemer, dels giver den en sammenfatning af et projekt, 
der i 1995 ledte frem til publiceringen af en såkaldt Velfærdsindikator for Danmark. 
 
Nyhedsbrevet bringer også nogle bemærkninger fra en af landets førende sagkyndige - afdelingschef Bent Thage i Danmarks 
Statistik - om, hvad man egentlig kan bruge resultaterne ved beregningen af en velfærdsindikator til. 
 
Nyhedsbrevet er det første fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som planlægger at udsende flere nyhedsbreve efter behov, 
f.eks. når der foreligger mindre omfattende, men aktuelle resultater. Parallelt med udgivelsen af nyhedsbrevet etablerer Forsk-
ningsenheden også en hjemmeside på Internettet på adressen www.rff.dk 
 
 
 
To bøger om miljø 
 

 
 

Miljøproblemer og velfærd 
Siden starten af 1990'erne har Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed været engageret i forskning i miljømæssige 
emner. Arbejdet resulterede i første omgang i en række 
forskningsoversigter, idet hovedindsatsen dog var koncen-
treret i et samarbejdsprojekt med Danmarks Statistik, der 
sigtede mod et nyt mål for det egentligt velfærdsskabende 
forbrug. Dette projekt resulterede i 1995 i udarbejdelsen af  
en såkaldt velfærdsindikator, der gennem en række korrek-
tioner af nationalregnskabets forbrugsopgørelser skabte et 
nyt og meget nuanceret billede af danskernes muligheder 
for at opleve materiel velfærd i tiden fra 1970 til 1990. Fra 
nationalregnskabets opgørelse over det private og offentlige 
forbrug blev således fratrukket en række poster – eksempel-
vis udgifterne til forureningsbekæmpelse - som ikke direkte 
bidrager til den materielle velfærd. Til gengæld tillagdes en 
række områder, som ikke tidligere er indgået i statistikken 
over forbruget, men som alligevel bidrager til borgernes 
oplevelse af velfærd. Her tænkes eksempelvis på beregnede 
værdier for fritiden og for arbejdet i hjemmene. 
 
Som en del af Enhedens formidlingsstrategi, der efter præ-
sentationen af de enkelte projekters videnskabelige rapporter 
arbejder med publiceringen af en bog til undervisnings-
sektoren, udsendes nu Miljøproblemer og velfærd, skrevet af 
souschef ved Enheden, cand.mag. Bent Jensen og udsendt   
på Spektrum Forlag. I denne bog tages menneskets sam- og 
modspil med miljøet og de velfærdsmæssige aspekter af 
denne relation op til en bredere behandling i en let tilgænge-
lig form. Publikationens første del indeholder bl.a. en mil-
jøhistorisk gennemgang af landbrugs- og industrisamfun-               
dets miljøproblemer samt en oversigt over miljøets tilstand  i 

         

Analysens resultater er endvidere genstand for en selvstæn-
dig publicering i Træk af miljødebatten i seks danske aviser 
fra 1870'erne til 1970'erne. Aktuelt, Berlingske Tidende, 
Information, Jyllands-Posten, Politiken og Vestkysten (I 
kommission hos Danmarks Statistik, 1996). Bogen doku-
menterer, at danskerne allerede i 1870'erne diskuterede 
miljømæssige emner, men at denne debat, både hvad angår 
emner og intensitet, blev udvidet i de første tiår af 1900- 
tallet. Især kom naturfredningsdebatten nu til at indgå sær-
deles stærkt. Nyt ved starten af 1900-tallet var også indlæg 
om sol-, vind- og vandkraft som alternativer til den fossile 
energi. 

 
Danmark i dag. Anden del af bogen gennemgår herefter 
projektet med en velfærdsindikator for Danmark. 
 
Sidste del af Bent Jensens bog indeholder samtidig resulta-
terne af en ny analyse af udviklingen i den historiske miljø-
debat i udvalgte danske aviser. Analysen stillede det 
spørgsmål, om ikke danskerne før 1960'erne havde debatte-
ret miljøforhold i en offentlig sammenhæng. Forholdt det    
sig virkelig sådan, at ikke også tidligere generationer havde 
debatteret emner som skovdød, nedfiskning af 
fiskebestande, forurening, energimangel eller 
naturbevarelse? Formuleret  på denne måde var det 
indlysende, at en offentlig debat  måtte have fundet sted. 
Spørgsmålet var derfor nærmere: I hvor stort et omfang 
havde debatten fundet sted, og hvilke politiske markeringer 
var kommet til udtryk? 
 
Miljødebatten i hovedtræk 

 
Under den første verdenskrig foregik en levende miljødebat,  



der delvis var betinget af ressourceknaphed, men især af-
spejlede, at de offentlige meningsudvekslinger om dyrebe-
skyttelse og naturfredning nu havde ført den politiske opini-
on så langt, at begge områder var inde i en lovforberedende 
fase. Under krigen var udviklingen på det hygiejniske om-
råde med det skyllende toilet samtidig så fremskreden, at  
man kan spore enkelte markerede indlæg om forureningen   
af de ferske vande. Som et særskilt byproblem diskuteredes 
endvidere røg- og lugtgener, der også havde været genstand 
for debat i tidligere perioder. 
 
I 1920'erne og 30'erne fortsatte debatten om naturfredning 
samtidig med, at debatten om forureningen af Øresund nu   
for alvor vandt momentum. 1930'erne blev faktisk det årti, 
hvor der, som aviserne skrev, etableredes en Enhedsfront 
mod Øresunds forurening, men som debatten viste i de 
følgende tiår: Uden den helt store succes. 
 
Kommer man ind i 1950'erne blev miljødebatten igen udvi-
det i forbindelse med den tiltagende industrialisering, det 
mere intensive landbrug samt ændrede forbrugsvaner. I 
1950'erne kunne man således følge kraftige indlæg om støj-, 
luft- og vandforurening. I tiåret kan ligeledes konstateres   
den første debat om miljøgener ved atomkraft. 
 
1960'erne blev det årti, hvor forureningsproblemerne be-
gyndte at blive koblet sammen i ét stort problemkompleks, 
der for alvor blev forbundet med den industrielle vækst. I 
debatten blev det synspunkt nu ført frem, at det ikke 
længere gjaldt om at frede enkelte truede naturområder eller 
dyrear-ter. Nej, nu gjaldt det ligefrem mennesket selv, der 
måtte beskyttes mod sit eget svineri, hvis det skulle overleve 
som art. I begyndelsen af 1970’erne fuldendtes så den lange 
proces, hvor de tidligere enkeltstående debatemner blev 
føjet sammen i én enkelt samlebetegnelse, der rummede det 
hele, og herved bidrog til at gøre debatten skarpt profileret: 
Mil-jødebatten. 
 
 
Velfærdsindikatoren - Hvad fik vi ud af 
den? 
Af afdelingschef Bent Thage, Danmarks Statistik 
 
Det er nu snart to år siden resultaterne af et forsknings-
projekt, der ledte frem til den såkaldte velfærdsindikator, 
blev fremlagt. Projektet var finansieret af en bevilling fra 
Rockwool Fonden og fandt sted i samarbejde mellem 
Danmarks Statistik og Rockwool Fondens Forsknings-
enhed. Projektets publicering skete i form af tre bøger (1), 
og gav i den følgende periode anledning til en betydelig 
presseomtale. 
 
Med projektet forsøgte man at besvare det spørgsmål, som 
er titlen på den populære version af projektrapporten: 
"Hvad fik vi ud af den økonomiske vækst?" (over perioden 
1970    til    1990).    Fremgangsmåden    var    kort    for-  

talt at korrigere det konsum, der måles i 
nationalregnskabet, med tillæg af nogle yderligere 
velfærdsskabende goder, og fradrag af andre dele af 
konsumet, der ikke kunne anses for velfærdsskabende. 
Hertil kom som et vigtigt element i projektet værdisætning 
af og fradrag for en række miljøforringelser. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at begrebet 
velfærdsindikator i projektet anvendes som en kort 
betegnelse for økonomisk velfærd, eller det, man også 
kunne kalde velstand. Man gør sig med projektet ingen 
illusioner om at kunne måle velfærd som udtryk for 
summen af de enkelte personers velbefindende i bred 
forstand. 
 
Det samlede resultat viste en vækst i velfærdsindikatoren 
over perioden 1970-90 på 23 pct., mens 
nationalregnskabets forbrug i samme periode viste en 
vækst på 40 pct. (og væksten i BNP havde været 53 pct.). 
Resultatet på de 23 pct. inkluderer en ansættelse af fritidens 
værdi. Ser man imidlertid bort fra denne, som bidrager med 
en meget stor, og værdimæssigt næsten konstant, andel 
over hele perioden, bliver vækstraten i velfærdsindikatoren 
på 41 pct. 
 
De forskere, der har gennemført projektet, har på basis 
heraf præsenteret videnskabelige papirer på internationa-   
le konferencer, dels i den såkaldte Londongruppe, der 
beskæftiger sig med miljøøkonomiske problemstillinger, 
dels på konferencen i International Association for Re-
search in Income and Wealth (i august 1996). Den en-
gelsksprogede projektrapport har endvidere fået en bety-
delig international udbredelse. 
 
Et temanummer af DJØF tidsskriftet Samfunds-   
økonomen fra december 1995, der har projektets hoved-
forfatter, Peter Rørmose, som gæsteredaktør, beskæftiger 
sig i flere artikler med emner, der er baseret på projek-    
tets rapporter. 
 
Hvad kan resultaterne bruges til? 
Dette er ikke stedet at gå i detaljer med projektets ind- 
hold. I stedet vil der blive peget på en række vigtige 
implikationer af projektet. 
 
For det første har vi i Danmark med dette projekt place-   
ret os blandt de relativt få lande, hvor beregninger af denne 
type er gennemført på et forsvarligt videnskabeligt 
grundlag. Selv om alle projekter af denne art er ufuld-
stændige - og kan udsættes for en berettiget kritik - ud fra 
en ultimativ målsætning om at måle "velfærd", så har 
projektets gennemførelse medført, at vi kan bidrage til    
den internationale diskussion om disse forhold med 
empirisk baserede argumenter til forskel fra den i visse 
kredse populære teoretiseren over nationalregnskabstal-
lenes og især bruttonationalproduktets elendighed som   
mål for velfærd. 



For det andet har projektet bidraget konstruktivt til at 
belyse mange af de problemstillinger, der i de senere år   
har været diskuteret under overskriften "grønne natio-
nalregnskaber". Først når teoridannelse og målingsprin-
cipper bliver konfronteret med de faktiske empiriske 
muligheder, får denne diskussion kød og blod. Bidragene  
til teoretisk afklaring omkring værdisætningen af miljø-
forhold og de beregninger, der efterfølgende blev udført, 
har vist, at opgørelse af miljøkorrigerede eller bæredyg- 
tige nationalprodukter som statistik betragtet er forbun-   
det med meget betydelige problemer af både empirisk og 
fortolkningsmæssig karakter. 
 
For det tredie er projektet et godt udgangspunkt for 
yderligere udforskning af mange af de elementer, som     
det ikke inden for den tid, der var afsat til projektet, har 
været muligt at komme helt til bunds i. En hovedpro-
blemstilling i denne forbindelse er skillelinien mellem,  
hvad der er input i den samfundsmæssige produktions-
proces, og hvad der effektivt bidrager til befolkningens 
velfærd - eller (mindre ambitiøst) velbefindende. 
 
Den statistiske forenkling af virkeligheden 
I forsøgene på at fremstille og forstå resultaterne af et 
sådant projekt står man over for nogle betydelige van-
skeligheder. 
 
Ser man på det som statistik, står man over for det pro-
blem, at der er tale om en meget betydelig "reduktion" af 
virkeligheden for at nå frem til et sådant enkelt talmæs-  
sigt mål. Nogle finder det eksempelvis absurd at opgøre 
antallet af trafikulykker (eller antal dræbte og kvæstede)      
i nogle få tal, idet det er udtryk for en total forfladigelse    
af de realiteter, der ligger bag tallene. På samme måde er  
tal som nationalproduktet eller det samlede forbrug i 
samfundet nogle voldsomme abstraktioner i forhold til    
alle de faktiske produktions- og forbrugsaktiviteter, der 
ligger bag i virkeligheden. Det samme gælder naturlig-    
vis for projektets velfærdsindikator. 
 
Hertil er blot at sige, at sådanne "reduktioner" ligger 
implicit i alle former for samfundsbeskrivende statistik. 
Derfor vil statistik uanset sin art aldrig kunne stå alene,   
når man ønsker at beskrive et samfunds forhold eller 
udvikling over tiden. Her må også en verbal beskrivelse    
til - der må fortælles en "historie". Og ligesom penge     
ikke er alt, men dog et gode at have, så gælder det, at      
når historien skal fortælles, er det godt at have nogle 
statistiske oplysninger til rådighed, men de udgør ikke i   
sig selv historien. 
 
Det kan diskuteres, om man med konstruktioner som 
velfærdsindikatoren har bevæget sig for langt ud i et   
forsøg på at fortælle historien alene ved hjælp af tal.      
Man har eksempelvis konverteret nogle vigtige 
miljømæssige udviklinger (og fritiden!) til nogle enkelte 
tal, hvad der af mange kan opfattes som en primitiv tilgang 

til komplekse samfundspørgsmål. Projektet har således 
også en vigtig dimension i at udforske, hvor langt man 
meningsfuldt kan gå i denne retning. 
 
Indkomstfordeling og velfærd 
Når man taler om velfærd i en samfundsmæssig sam-
menhæng, vil indkomstfordelingen og udviklingen heri 
spille en vigtig rolle - således som det for eksempel klart 
afspejler sig i den politiske debat. Man kan derfor hæv-   
de, at en velfærdsindikator, der ikke tager hensyn til 
indkomstfordelingen, lider af alvorlige mangler. På den 
anden side kommer de politiske valg i relation til indika-
torens konstruktion tydeligt frem i denne forbindelse.    
Som udgangspunkt må det besluttes, hvilken indkomst-
fordeling, der er "bedst", og hvorledes man skal måle 
afstanden herfra. Endelig må den aggregerede vel-
standskomponent og indkomstfordelingskomponenten 
tildeles vægte, før de kan vejes sammen til en total vel-
færdsindikator. Antager man imidlertid, som det er gjort     
i flere udenlandske studier, at der er en samfundspræ-
ference for en ligelig indkomstfordeling, vil velfærdsindi-
katoren vise stigning ved en omfordeling til fordel for de 
mindre velstående, selv om det aggregerede velstandsni-
veau er uændret. 
 
Her er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at 
velfærdsindikatoren er konstrueret således, at den viser   
den samlede værdi af en række af de inputs, der indgår i 
personernes velfærdsfunktioner. Det er således ikke på 
nogen måde forsøgt at vurdere outputtet eller selve vel-
færden. Ændringer i indkomstfordelingen kan ikke æn-    
dre på det aggregerede input, hvorimod en måling af 
velfærden - hvis det var muligt - ville blive påvirket,     
fordi den marginale nytte af forbruget må antages at      
være aftagende. I relation til velfærdsindikatoren, som    
den nu er defineret, vil det derfor være begrebsforvirring   
at lade den påvirke af indkomstfordelingen. 
 
Fastprisberegninger 
Projektets velfærdsindikator måler udviklingen i faste 
1980-priser (dvs. det samme fastprisniveau som natio-
nalregnskabet benytter for den pågældende periode).    
Dette er også udtryk for en betydelig abstraktion, og der 
kunne, på samme måde som det nu anbefales i det revi-
derede internationale nationalregnskabssystem SNA fra 
1993, argumenteres for at anvende kædeindeks, således     
at en sammenligning mellem to år alene involverer stør-
relser opgjort i priser fra disse år. Når eksempelvis vær-
dien af fritiden i projektet opgøres til timelønnen efter 
marginalskat, må man anvende marginalskatten for       
1980 for alle år for at få et relevant fastprisudtryk (idet     
en enhed fritid tildeles en fast 1980-pris). Selv om mar-
ginalskatten i 1990 er højere end i 1970, så er det uden 
betydning for det input i velfærdsfunktionen, som en    
times fritid udgør. 
 
Finesser som  ovenstående  (og mange andre)  kan det  væ-   



 re vanskeligt for udenforstående at se begrundelsen for,   
og dette kan føre til en ofte forfejlet kritik af beregnin-
gerne. På den anden side må det være et rimeligt krav      
fra offentligheden, der bliver konfronteret med sådanne 
indikatorer, at de umiddelbart må kunne opfattes som 
målende noget relevant, uden at man behøver at disseke-   
re dem for at checke kvaliteten. Det interessante spørgs- 
mål på længere sigt er således, om denne type af indika-
torer  primært  er  interessante  tankeskemaer,  eller  om  de    

kan udvikles til noget, som kan opnå en almindelig    
accept. I begge tilfælde vil den indsats, der er gjort i 
forbindelse med projektet om Velfærdsindikatoren 
imidlertid være et bidrag af blivende værdi. 
(1) Peter Rørmose Jensen et al. 1995. 
Peter Rørmose Jensen og Elisabeth Møllgaard. 
1995. 
Zeuthen og Jensen. 1995. 
(jvf. nedenstående oversigt). 
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1996 
Miljøproblemer og velfærd. 
Af Bent Jensen (Spektrum. København) 
 
Træk af miljødebatten i seks danske aviser fra 1870’erne til 
1970’erne. 
Af Bent Jensen (Danmarks Statistik. København) 
 
1995 
Work Incentives in the Danish Welfare State. New 
Empirical Evidence 
Redigeret af Gunnar Viby Mogensen. Med bidrag af Søren 
Brodersen, Lisbeth Pedersen, Peder J. Pedersen, Søren 
Pedersen og Nina Smith (Aarhus Universitets Forlag. Aar-
hus) 
 
Hvad driver værket? Om sammenhængen mellem 
socialpolitik, skattelovgivning og arbejdsudbud i dagens 
Danmark 
Redigeret af Gunnar Viby Mogensen. Med bidrag af Søren 
Brodersen, Lisbeth Pedersen, Peder J. Pedersen, Søren 
Pedersen og Nina Smith med debatindlæg af Kjell-Olof 
Feldt, Erik Hoffmeyer og Aase Olesen (Spektrum Forlag. 
København) 
 
Hvad fik vi ud af den økonomiske vækst? Forbrugs-
udviklingen i miljøpolitisk belysning 
Af Hans E. Zeuthen og Bent Jensen (Spektrum. 
København) 

 
 
 
 
 
 
En velfærdsindikator for Danmark 1970-1990. Forbrug, 
miljø, husholdningsarbejde og fritid 
Af Peter Rørmose Jensen med bidrag af Anne Berit 
Hallam, Jens Hauch, Elisabeth Møllgaard og Ole 
Gravgård Pedersen (Danmarks Statistik. København) 
 
On the Measurement of a Welfare Indicator for Denmark 
1970-1990 
Af Peter Rørmose Jensen og Elisabeth Møllgaard 
(Danmarks Statistik. København) 
 
The Shadow Economy in Denmark 1994. Measurement 
and Results 
Af Gunnar Viby Mogensen, Hans Kurt Kvist, Eszter 
Körmendi og Søren Pedersen (Danmarks Statistik. 
København) 
 
Danskernes sorte dagligdag. Om skatter, velfærdsstat og 
sort arbejde i Danmark 
Af Bent Jensen (Spektrum. København) 
 
Et samlet overblik over Forskningsenhedens bøger kan fås 
i bogkataloget Rockwool Fondens Forskningsenhed - 
Bøger, udsendt i juni 1996. Kataloget kan bestilles hos 
Enhedens sekretær Hanne Lykke på telefon 39 17 38 32. 
 
 
 

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