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Forord

En forudsætning for et socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund 
er, at borgerne har et højt beskæftigelsesniveau. Kun en sådan tilknytning 
til arbejdsmarkedet kan sikre det nødvendige skatteprovenu, der igen er 
betingelsen for offentlige serviceydelser af betydning for vores velfærd. Et 
tilstrækkeligt skatteprovenu er samtidig kilden til de overførselsindkom-
ster, der garanterer borgere uden mulighed for selvforsørgelse anstændige 
levevilkår, og dermed bidrager til et internationalt set lige samfund. Og så 
er indtægter ved erhvervsarbejde ikke at forglemme afgørende for borger-
nes indkomstdannelse og almindelige velfærd.

Samlet er der derfor god grund til nøje at følge udviklingen i de for-
skellige befolkningsgruppers beskæftigelse, hvilket netop er formålet med 
bogen her. Udgangspunktet er, at hvis beskæftigelsen på længere sigt falder 
for centrale grupper på arbejdsmarkedet, kan det være tegn på en uheldig 
udvikling, der kræver fornyet politisk opmærksomhed. Et fald i beskæf-
tigelsen vil således forskubbe velfærdssamfundets finansielle balance gen-
nem færre skatteindtægter og øgede sociale udgifter.

Analyserne vil lægge vægt på strukturelle ændringer i beskæftigelsen 
for de forskellige befolkningsgrupper. Den vil herunder undersøge om vel-
færdssamfundets institutioner ikke fungerer optimalt, og om en ændret 
sammensætning af befolkningen i sig selv har påvirket beskæftigelsesfre-
kvensen. Der vil også være udblik til USA, hvor arbejdsmarkedsdeltagelsen 
er faldende for arbejdsmarkedets ”kernegrupper”, ligesom situationen i de 
lande, vi normalt sammenligner os med, inddrages for at perspektivere ud-
viklingen herhjemme. Et særligt kapitel analyserer i denne sammenhæng 
effekten af nogle af de mange arbejdsmarkedsreformer, der er gennemført 
i løbet af de seneste 20 år.

Bogens tyngde ligger på empiriske analyser af den konkrete udvikling 
i beskæftigelsen for de forskellige grupper – de unge, ”kernegruppen”, de 
ældre og indvandrerne – siden årtusindskiftet. Ambitionen er at skabe et 
klarere billede af, hvad der påvirker udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen 
for de forskellige grupper, og hvad grundlaget er for at øge beskæftigelsen. 

Nuværende og kommende generationer kan vælge i højere grad at prio-
ritere fritid frem for arbejde, men rammevilkårene skal helst lægges til ret-
te, så der reelt er tale om et frit valg og ikke en afgørelse, der er fremtvunget 
af omstændighederne.
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1.  Udviklingen i de danske 
beskæftigelsesfrekvenser  
– er der et problem?
Af Jan Rose Skaksen

1.1. Indledning
Finansieringen af velfærdsstaten er afhængig af et højt beskæftigelsesni-
veau. Der er derfor god grund til nøje at overvåge udviklingen i forskellige 
befolkningsgruppers beskæftigelse, og det er netop et vigtigt formål med 
denne bog. Udgangspunktet for det meste af bogen er, at hvis beskæftigel-
sen har en tendens til at falde for kernegrupper på arbejdsmarkedet, kan 
det være udtryk for en problematisk udvikling, som kræver politisk op-
mærksomhed.

Det er dog vigtigt at understrege, at en tendens til faldende beskæftigel-
se ikke nødvendigvis afspejler et problem, der kræver politisk respons på 
kort sigt. Hvis der f.eks. er en udvikling i retning af, at fremtidige generati-
oner forventes at vælge at anvende en del af en velstandsfremgang til at ar-
bejde mindre,1 er det udtryk for et valg, der som udgangspunkt især angår 
disse generationer. Det forekommer således ikke rimeligt, at nuværende 
generationer på den ene eller anden måde skal betale for, at fremtidige ge-
nerationer får mere fritid. 

Det er på den anden side heller ikke enhver tendens til beskæftigelses-
nedgang, der kan affejes med, at det er et problem, som fremtidige genera-
tioner må håndtere. Det gælder, hvis en dårlig beskæftigelsesudvikling er 
udtryk for, at velfærdsstatens institutioner under de nuværende omstæn-
digheder ikke fungerer hensigtsmæssigt. Dette kan f.eks. give sig udtryk 
i manglende efterspørgsel efter visse typer af arbejdskraft til de gældende 
lønninger eller en manglende tilskyndelse til at være i beskæftigelse.

I bogen vil der være fokus på at afklare, hvorvidt der er faresignaler 
i forhold til en uhensigtsmæssig beskæftigelsesudvikling. Der vil i et vist 
omfang også blive set på, om det kan være udtryk for, at der er institutioner, 
der ikke fungerer hensigtsmæssigt, men det kan ikke udelukkes, at en del 

1 At der er en udvikling i retning af, at danskere i højere grad prioriterer fritid, fremgår f.eks. af 
Bonke og Christensen (2018).
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af udviklingen er udtryk for, at danskere ændrer ønsker i forhold til, hvor 
meget de vil arbejde. 

I forhold til at analysere beskæftigelsesudviklingen er der også en vigtig 
erkendelse i, at den danske beskæftigelse for tiden er på et historisk højt 
niveau, hvilket der er flere mulige forklaringer på. For det første, at vi har en 
gunstig konjunktursituation, og for det andet, at der har været en tilstrøm-
ning af udenlandsk arbejdskraft. En tredje mulig forklaring er en målrettet 
reformindsats i de seneste 20 år i forhold til at øge arbejdsudbuddet (se 
f.eks. Finansministeriet, 2018). Den gunstige udvikling i beskæftigelsen 
forventes at fortsætte i de kommende år (se DØR, 2018), hvilket er en væ-
sentlig årsag til, at de offentlige finanser vurderes som holdbare (se DØR, 
2017).

Bogen har fokus på de mere strukturelle tendenser på arbejdsmarkedet. 
Det er dog også en kendsgerning, at bogen er skrevet i en tid, hvor arbejds-
markedet er præget af en gunstig konjunkturudvikling. Der er derfor også 
et kapitel – kapitel 2 – der ser på arbejdsmarkedet i et aktuelt konjunktur-
mæssigt perspektiv.

I forhold til faresignaler omkring den fremtidige beskæftigelse er der 
inspiration at hente i udviklingen i andre lande. I USA er der f.eks. stor 
opmærksomhed om en udvikling i retning af, at arbejdsmarkedsdeltagel-
sen er faldende for arbejdsmarkedets ”kernegrupper” (se f.eks. Eberstadt, 
2016). For mænd i alderen 25 til 54 år er erhvervsfrekvensen således faldet 
fra 92 til 89 i perioden fra 2000 til 2017.

Der er altid stor opmærksomhed om udviklingen i USA, men for Dan-
marks vedkommende er det mindst lige så vigtigt at sammenligne med an-
dre lande, hvilket også vil være et af bogens væsentlige bidrag (se kapitel 6).

Store dele af bogen vil på forskellig vis beskrive, hvordan det er gået med 
beskæftigelsen i Danmark siden år 2000. Det vil fremgå med stor tydelig-
hed, at de ældre på arbejdsmarkedet arbejder mere, mens andre grupper 
arbejder mindre. Det gælder de unge, men ligesom i USA gælder det også 
for kernegrupper på arbejdsmarkedet.

Et vigtigt spørgsmål er, i hvor høj grad et større udbud af arbejdskraft 
kan finde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. I en rapport fra Mckinsey (se 
McKinsey, 2017) fremgår det f.eks., at ved at anvende allerede kendt tekno-
logi vil det i princippet være muligt at nedlægge ca. 40 procent af de job, der 
i dag findes på det danske arbejdsmarked. Her er det vigtigt at understrege, 
at det ikke er noget nyt, at der udvikles ny teknologi, der er arbejdskraftbe-
sparende. Det typiske mønster er, at ny teknologi på den ene side fører til, 
at der er job, der nedlægges, men på den anden side åbner for, at der opstår 
nye job. En sådan omstilling kan dog føre til overgangsproblemer for dem, 
der arbejder i erhverv, hvor der indføres ny teknologi. 
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I bogen er der fokus på at beskrive udviklingen for forskellige grup-
per på arbejdsmarkedet, men i et enkelt kapitel (kapitel 7) ses der på, om 
ændringer i efterspørgslen efter arbejdskraft som følge af indførelsen af ny 
teknologi har spillet en væsentlig rolle for udviklingen på arbejdsmarkedet.

Der ses også på, om arbejdsmarkedet er under forandring i forhold til 
ansættelsesforhold. Det danske arbejdsmarked er på den ene side karak-
teriseret ved at være meget fleksibelt, når det drejer sig om at ansætte og 
afskedige, men på den anden side også meget reguleret i forhold til løn og 
arbejdsvilkår. Det er ikke mindst muligheden for understøttelse i tilfælde af 
arbejdsløshed, der er et centralt element i den danske flexicurity-model. I 
de senere år har der i en række lande været en tendens til større udbredel-
se af enmandsvirksomheder – eller såkaldte ”arme og ben-virksomheder”. 
Det er virksomheder, som reelt kun sælger ejerens egen arbejdskraft (se 
kapitel 8), og om der reelt er tale om selvstændige eller meget fleksible løn-
modtagere uden lønmodtagerrettigheder, er til en vis grad et definitions-
spørgsmål. Hvis disse ansættelsesforhold vinder udbredelse, kan det po-
tentielt have stor betydning for velfærdsstaten, og ikke mindst den danske 
arbejdsmarkedsmodel med en blanding af stor fleksibilitet, men relativt høj 
indkomstsikkerhed.

Resten af dette kapitel er struktureret på følgende måde. I afsnit 1.2 
præsenteres den overordnede udvikling i beskæftigelsesfrekvenser på det 
danske arbejdsmarked i de seneste årtier. I afsnit 1.3 ses der på udviklingen 
i arbejdstimer, og i afsnit 1.4 diskuteres ambitionen med denne bog mere 
detaljeret. I afsnit 1.5 er der en kort gennemgang af, hvad der kommer i 
resten af bogen.

1.2. Data og udvikling i beskæftigelsesfrekvenser for udvalgte 
grupper

Antallet af beskæftigede lønmodtagere i Danmark udgør for tiden ca. 2,75 
mio. (se figur 1.1). Det er historisk set en rekordhøj beskæftigelse. Dvs. 
umiddelbart ser udviklingen i den danske beskæftigelse alt andet end pro-
blematisk ud.

Opgørelse af den totale beskæftigelse er interessant, men den er påvirket 
af mange forskellige forhold, såsom tilstrømning af udenlandsk arbejds-
kraft og konjunkturudviklingen, og siger derfor ikke nødvendigvis noget 
om den strukturelle udvikling i beskæftigelsen. I kapitel 2 foretages en ana-
lyse af den helt aktuelle udvikling i beskæftigelsen, men ellers er fokus i 
denne bog på den strukturelle udvikling og i særdeleshed på, om der er 
tendenser, der kan true den finanspolitiske holdbarhed. 
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Hvis en person ikke er i beskæftigelse, kan det enten skyldes, at vedkom-
mende står udenfor arbejdsstyrken – og dermed ikke er jobsøgende – eller 
det kan skyldes, at vedkommende er arbejdsløs. Andelen af en gruppe i be-
folkningen, der er i beskæftigelse, vil i det følgende omtales som gruppens 
beskæftigelsesfrekvens. 

Erhvervsfrekvensen for en gruppe er til gengæld defineret som antallet 
i arbejdsstyrken indenfor gruppen i forhold til gruppens størrelse. Dvs. i 
modsætning til opgørelse af beskæftigelsesfrekvensen medregnes de job-
søgende arbejdsløse. Da det er den strukturelle udvikling i beskæftigelsen, 
der er afgørende for den finanspolitiske holdbarhed, vil vi fokusere på ud-
viklingen i beskæftigelsesfrekvenser. 

Datagrundlaget for opgørelse af beskæftigelsesfrekvenser er den regi-
sterbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), der giver mulighed for at få sam-
menlignelige data for en længere årrække. Man skal dog være opmærksom 
på, at der er databrud i 2003 og 2008, og især databruddet i 2008 giver en 
tendens til, at beskæftigelsen måles lidt lavere fra 2008 og fremefter end før. 
I boks 1.1 er der en diskussion af betydningen af disse databrud. 

Figur 1.1. Beskæftigede lønmodtagere, 2008-2018
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Kilde: Danmarks Statistik.
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Boks 1.1. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)
I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik registreres tilknytnin-
gen til arbejdsmarkedet ultimo november i det pågældende år. Der 
er tale om en individbaseret opgørelse af befolkningens tilknytning 
til arbejdsmarkedet, der bygger på registerinformation. Det betyder, 
at statistikken indeholder en række oplysninger om samtlige indivi-
der i den danske befolkning. RAS blev udarbejdet for første gang i 
1981 og giver dermed en unik mulighed for at beskrive udviklingen i 
beskæftigelsen for forskellige grupper over en længere årrække. Da-
tagrundlaget for RAS er undervejs blevet forbedret, hvilket har givet 
anledning til ændringer i opgørelserne, og især en ændring i 2008 
bør betragtes som et reelt databrud.

Den første ændring, der skal fremhæves, sker dog mellem 2002 
og 2003, hvor en ændret opgørelsesmetode i 2003 betyder, at beskæf-
tigelsen falder med ca. 17.500 personer. I 2008 indføres E-indkoms t - 
registeret som kilde, hvilket medfører en forbedring i metoden til 
opgørelsen af lønnet beskæftigelse. Dette brud giver umiddelbart an-
ledning til et fald i beskæftigelsen på mellem 60. og 70.000, der især 
gælder for de 18-29-årige. I 2016 revideres tallene igen ved brug af 
”Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR)”, men denne revision føres til-
bage til 2008, så der fortsat reelt kun er tale om ét større databrud 
i 2008. Revisionen i 2016 betød i modsætning til revisionen i 2008, 
at beskæftigelsen blev opjusteret. Nettoresultatet er, at når udviklin-
gen i beskæftigelsen sammenlignes over tid, har databruddet i 2008 
bidraget til et fald i beskæftigelsen på ca. 42.500. Dvs. databruddene 
i 2003 og 2008 har tilsammen bidraget med et fald i beskæftigelsen 
på ca. 60.000. Da dette fald gælder for de 16-64-årige, betyder det, at 
som følge af databrud er den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens 
ca. 1,6 procentpoint lavere fra 2008 og fremefter end for 2002 og 
tidligere. Dette er naturligvis vigtigt at have med i betragtning i for-
tolkningerne i det følgende. Det er også vigtigt at have med i betragt-
ning, at databruddene især har haft konsekvenser for personer, der 
er mere løst tilknyttet arbejdsmarkedet. Det betyder, at det i overve-
jende grad er for de unge og for de ufaglærte, at de målte beskæftigel-
sesfrekvenser falder som følge af databrud. For kernegrupperne på 
arbejdsmarkedet har databruddet til gengæld kun en lille betydning. 

I figur 1.2 vises udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for de 18-64-årige.
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Figur 1.2. Beskæftigelsesfrekvenser for 18-64-årige, 1986-2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data i Danmarks Statistik.

Figuren viser, at i løbet af den lange periode, der betragtes, fra 1986 til 
2016, er der store udsving i beskæftigelsesfrekvensen for arbejdsmarkedet 
set under et. Det afspejler bl.a. konjunkturudviklingen. Der er således en 
højkonjunktur i starten af perioden efterfulgt af en lavkonjunktur, der kul-
minerer i starten af 90’erne. Derefter er der en langvarig højkonjunktur, 
der afbrydes af en lille lavkonjunktur lige efter årtusindeskiftet. Derefter 
fortsætter højkonjunkturen frem til 2008, hvor finanskrisen indtræffer. En 
ny højkonjunktur starter omkring 2013. 

Fra figuren ses også, at mændenes beskæftigelsesfrekvens konsekvent 
er over kvindernes. Endelig ses en tendens til, at mændenes beskæftigel-
sesfrekvens er faldende, mens kvindernes er svagt voksende. I perioden fra 
2000 og frem, som er perioden, der fokuseres på i de følgende kapitler, er 
der dog en tendens til, at både mænd og kvinders beskæftigelsesfrekvens 
er faldende.

En mulig forklaring på denne tendens er sammensætningseffekter ved, 
at grupper, der i mindre grad er i beskæftigelse, er vokset i størrelse i for-
hold til andre grupper. En anden mulig forklaring er, at der er tale om mere 
reelle ændringer i beskæftigelsesfrekvenser ved, at individer med bestemte 
karakteristika i mindre grad er i beskæftigelse end tidligere. I de følgen-
de kapitler vil der blive set nærmere på, hvad der er forklaringen på den 
faldende beskæftigelsesfrekvens, der især gælder for mændenes vedkom-
mende. Et vigtigt aspekt er dog relateret til forskellige aldersgrupper, og i 
figur 1.3 vises udviklingen i mændenes beskæftigelsesfrekvenser opdelt på 
udvalgte aldersgrupper.
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Figur 1.3. Beskæftigelsesfrekvenser for mænd, udvalgte aldersgrupper,  
1986-2016

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

20-24 40-44  60-64-

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Figuren viser, at der er store forskelle på, hvordan beskæftigelsesfre-
kvenserne har udviklet sig for forskellige aldersgrupper. Der har været en 
voksende beskæftigelse blandt de ældste, mens der har været en faldende 
blandt de yngre. I 1986 er der således en forskel i beskæftigelsesfrekvensen 
for de 20-24- og de 60-64-årige på 0,3 (30 procentpoint). I 2016 er denne 
forskel helt væk. Det er dog interessant at bemærke, at der tilsyneladende 
også er en tendens til, at beskæftigelsesfrekvensen er faldende blandt så-
kaldte mandlige kernegrupper på arbejdsmarkedet. Det er en tilsvarende 
udvikling, der bl.a. ses i USA, og som der i USA er stor fokus på, hvad 
skyldes (se f.eks. Eberstadt, 2016, Case og Deaton, 2017 og Krueger, 2017).

En anden vigtig dimension i beskæftigelsesfrekvensernes udvikling er 
ændringer i sammensætningen på uddannelsesgrupper, og i figur 1.4 vises 
udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser for mænd mellem 40 og 44 år opdelt 
på uddannelsesniveau. Der er valgt de 40-44-årige som en kernegruppe, 
hvor stort set alle er færdiguddannede, og hvor den højeste beskæftigelses-
frekvens opnås, når der ses over et livsforløb (se kapitel 4).

Det er interessant at bemærke, at tendensen til faldende beskæftigel-
sesfrekvens ses for alle uddannelsesgrupper – men tendensen er mindre 
tydelig desto højere uddannelsesniveau, der betragtes. Og faldet er i særde-
leshed meget stort for de ufaglærte.
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Figur 1.4. Beskæftigelsesfrekvenser for 40-44-årige mænd afhængigt af 
uddannelsesniveau, 1986-2016
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En sidste vigtig dimension i forhold til udviklingen i beskæftigelsesfre-
kvenser er den etniske sammensætning af befolkningen, og i figur 1.5 er 
vist udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser afhængigt af etnisk baggrund.

Figur 1.5. Beskæftigelsesfrekvenser for etniske grupper, 1986-2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Det ses, at især ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesfrekvens er 
betragtelig lavere end etniske danskeres. Da ikke-vestlige indvandrere ud-
gør en voksende andel af befolkningen, vil det tendere imod at mindske de 
gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvenser. Til gengæld er der fra midten af 
90’erne og frem en klar tendens til, at de ikke-vestlige indvandreres beskæf-
tigelsesfrekvens er voksende – dog med et fald i forbindelse med finanskri-
sen efter 2008. 

1.3. Udvikling i arbejdede timer
I forhold til beskæftigelse og velfærdsstatens finansiering er det ikke kun et 
spørgsmål om, hvorvidt de erhvervsaktive arbejder – det er også et spørgs-
mål om, hvor mange timer de arbejder. I denne bog vil fokus være på ud-
viklingen i, hvor stor en andel der er i beskæftigelse, men der kan også 
være god grund til kort at berøre udviklingen i timetallet. Det skal dog 
bemærkes, at udviklingen i timetallet måske i højere grad end beskæftigel-
sesfrekvenser kan være udtryk for udviklingen i befolkningens prioritering 
af fritid i forhold til andre typer af forbrug, som diskuteret ovenfor. 

I figur 1.6 vises udviklingen i faktisk arbejdede timer for dem, der arbej-
der i en given uge.2

Figur 1.6. Faktisk ugentlig arbejdstid for dem, der arbejder i en given uge for 
15-64-årige, 2000-2017
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2 Dvs. der ses bort fra ferie og langtidssygdom.
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Det gennemsnitlige ugentlige timetal er i 2017 ca. 36,5 timer, hvilket er 
et fald i forhold til, hvad der var tilfældet i år 2000. Den faldende tendens 
gælder især for mænd, hvorimod kvinders arbejdstid er mere konstant. I 
figur 1.7 ses nærmere på mændenes ugentlige arbejdstid for forskellige al-
dersgrupper. 

Figur 1.7. Faktisk ugentlig arbejdstid for mænd, der arbejder i en given uge, 
opdelt på aldersgrupper, 2000-2017
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Kilde: AKU, Danmarks Statistik.

Det fald, der ses for mændenes vedkommende, er mest udtalt for de 
yngre aldersgrupper – især de 15-24-årige, men til en vis grad også de 
25-34-årige. Til gengæld er den gennemsnitlige arbejdstid for kernegrup-
perne på arbejdsmarkedet forholdsvis konstant i den 17-årige periode.

Det er oplagt, at en mulig årsag til den faldende arbejdstid for de yngre 
grupper til en vis grad er den samme som til den faldende tendens i beskæf-
tigelsesfrekvenser for denne gruppe – og i høj grad, at denne aldersgruppe 
i voksende omfang er under uddannelse. Vi vil i bogen fokusere på be-
skæftigelsesfrekvenser frem for timetal. En årsag til dette er, at en langsigtet 
udvikling i timetal måske i højere grad end udviklingen i beskæftigelsesfre-
kvenser afspejler ønsker i forhold til afvejningen mellem forbrug og fritid. 
Der vil dog i kapitel 6 være en sammenligning af de beskæftigedes arbejds-
tid i Danmark med, hvad der er tilfældet i andre lande.
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1.4. Ambitionen med denne bog

I denne bog fokuseres der på ændringer i beskæftigelsen siden år 2000. Et 
vigtigt formål er at afklare, om der er tegn på en udvikling i beskæftigel-
sesfrekvenserne, der kan true den finanspolitiske holdbarhed, og i så fald 
hvorfor denne udvikling ses.

Det danske arbejdsmarked har været under en del forandring siden år 
2000. Der har således været store ændringer på udbudssiden af arbejds-
markedet, ikke mindst ved at uddannelsessammensætningen af arbejds-
styrken er ændret. I år 2000 var der 7 procent af de 35-39-årige, der havde 
en lang videregående uddannelse, mens det i år 2016 var 15 procent. I år 
2000 var 25 procent af arbejdsstyrken ufaglærte (kort uddannede), mens 
det i år 2016 var 14 procent.

Der har også været store ændringer på efterspørgselssiden. Det ses f.eks. 
ved en ændret sammensætning af job og virksomheder. F.eks. var ca. 15 
procent af de beskæftigede i 2000 ansat i industrivirksomheder, mens det i 
år 2015 kun var 10 procent.

Endelig har der været mange reformer i forhold til kontanthjælp, før-
tidspension, dagpenge, efterløn og alderspensioner. Dvs. der har været re-
former målrettet stort set alle aldersgrupper på arbejdsmarkedet. Der er 
derfor al mulig grund til at tro, at det nuværende arbejdsmarked er meget 
forskelligt fra arbejdsmarkedet i år 2000.

I resten af bogen fokuseres der på, om der er sket ændringer i beskæfti-
gelsen for forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Det kan være vanskeligt 
at afgøre, hvorvidt årsagerne til disse ændringer har deres rod i forandrin-
ger på udbuds- eller efterspørgselssiden. På trods af dette kan det være afgø-
rende i forhold til, hvilken politik der kan adressere eventuelle problemer.

Et fald i beskæftigelsen, der har udspring i forhold på udbudssiden, kan 
skyldes, at der er ændringer i arbejdsstyrkens kvalifikationer, men det kan 
også skyldes, at der er grupper, der oplever et fald i tilskyndelsen til at søge 
beskæftigelse. Et fald i beskæftigelsen, der har udspring i forhold på efter-
spørgselssiden, kan f.eks. skyldes øget handel med lavtlønslande som f.eks. 
Kina, der mindsker indenlandske virksomheders konkurrenceevne, eller 
det kan skyldes indførelse af ny teknologi, der overflødiggør visse typer af 
arbejdskraft.

Der er en del analyser på amerikanske data, der har haft som formål at 
afgøre, om udviklingen i retning af lavere beskæftigelse for arbejdsmarke-
dets kernegrupper skyldes forhold på udbuds- eller efterspørgselssiden. I 
forhold til udbudssiden er en udbredt hypotese, at en del af faldet i beskæf-
tigelsen for især mænd skyldes dårligere sundhed (se f.eks. Krueger, 2017 
og Case og Deaton, 2017). I forhold til efterspørgselssiden er en udbredt 



22

1.  Udviklingen i de danske beskæftigelsesfrekvenser – er der et problem? 

hypotese, at globaliseringen og især en større handel med Kina har ført til 
lavere beskæftigelse (se f.eks. Acemoglu m.fl., 2016), og en anden hypotese 
er, at ny teknologi – f.eks. indførelse af industrirobotter – kan være en del af 
forklaringen på en faldende efterspørgsel (se f.eks. Acemoglu og Restrepo, 
2017).

Abraham og Kearney (2018) konkluderer, at i USA er det med stor 
sandsynlighed efterspørgselssiden, og især øget handel med Kina og ind-
førelse af industrirobotter, der er de væsentligste forklaringer på den fal-
dende beskæftigelse. Konklusionen er baseret på analyser af specifikke for-
hold, men en mere overordnet forklaring på, at man når frem til denne er, 
at samtidig med at beskæftigelsen er faldet, er også lønnen faldet for især 
lavtuddannede kernegrupper på det amerikanske arbejdsmarked (se f.eks. 
Moffitt, 2012). Hvis et arbejdsmarked er tilstrækkelig konkurrencepræget, 
kan udviklingen i løn og beskæftigelse således give ret klare indikationer 
på, hvorvidt der forekommer ændringer på udbuds- eller efterspørgsels-
siden. Hvis lønnen falder, samtidig med at beskæftigelsen falder, er det en 
indikation af, at det er forhold på efterspørgselssiden, der er dominerende. 
Omvendt, hvis lønnen vokser, samtidig med at beskæftigelsen falder, er det 
en indikation af, at det er forhold på udbudssiden, der er de afgørende (se 
boks 1.2 for nærmere forklaring).

Boks 1.2.  Løn og beskæftigelse på et konkurrencepræget  
arbejdsmarked
I figur 1.8 er det illustreret, hvordan løn og beskæftigelse teoretisk 
set er fastsat på et konkurrencepræget arbejdsmarked. Efterspørgs-
len efter arbejdskraft er aftagende med lønnen – dvs. jo højere løn, 
desto lavere beskæftigelse, hvilket er illustreret med den orange fuld-
toptrukne kurve, E0. Omvendt er udbuddet voksende med lønnen, 
hvilket er illustreret med den fuldtoptrukne grønne kurve, U0. Li-
gevægtsløn og -beskæftigelse er givet, hvor udbud og efterspørgsel 
krydser hinanden, dvs. ved lønnen W0 og beskæftigelsen L0.

Hvis der er forhold, der begrænser efterspørgslen – f.eks. handel 
med Kina eller tilgængeligheden af ny teknologi – forskydes efter-
spørgslen indad som illustreret ved den stiplede orange kurve, E1. 
Ligevægtsløn og -beskæftigelse bliver nu henholdsvis W1 ogL1. Og 
det ses, at både løn og beskæftigelse er faldet. Hvis der til gengæld er 
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forhold, der begrænser udbuddet – f.eks. at tilskyndelsen til at arbej-
de falder – forskydes udbudskurven indad, som illustreret ved den 
stiplede grønne kurve, U2. I dette tilfælde bliver ligevægtsbeskæfti-
gelsen L2, mens ligevægtslønnen bliver W2, og det ses, at beskæftigel-
sen er faldet i forhold til det oprindelige nivueau (L0), men lønnen er 
til gengæld vokset. 

Dvs. hvis lønnen falder, samtidig med at beskæftigelsen falder, 
er det en indikation af, at det er forhold på efterspørgselssiden, der 
er dominerende. Omvendt, hvis lønnen vokser, samtidig med at be-
skæftigelsen falder, er det en indikation af, at det er forhold på ud-
budssiden, der er dominerende.

Figur 1.8. Løn og beskæftigelse på et konkurrencepræget arbejdsmarked
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Med denne simple analyse i baghovedet kan vi se på udviklingen i de 
danske lønninger, der er vist i figur 1.9. I figuren vises timelønninger ved 
forskellige uddannelseslængder i forhold til timelønnen for faglærte. Der er 
ved beregningerne kontrolleret for forskelle i køn, alder og etnicitet.

Figur 1.9. Timelønninger i forhold til faglærte, 2000-2016
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Note: Timelønninger i forhold til ufaglærte. Der er korrigeret for alder. 
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at timelønninger er højere, desto højere uddannelsesniveau-
et er. Personer med lang videregående uddannelse (LVU) opnår således 
(i gennemsnit) timelønninger, der er 40 procent højere end faglærtes. Til 
gengæld er de ufaglærtes lønninger ca. 5 procent lavere end de faglærtes. 
Det bemærkes dog, at forholdene mellem lønningerne til de forskellige ud-
dannelsesgrupper er stort set konstant siden år 2000. Da der i løbet af pe-
rioden har været et voksende uddannelsesniveau, tyder det på, at der har 
været ændringer på efterspørgselssiden, der har forøget efterspørgslen efter 
højtuddannet arbejdskraft, og i en sådan grad, at det har neutraliseret det 
voksende udbud (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). Det er der-
for ikke umiddelbart muligt at konkludere, om det er efterspørgsels- eller 
udbudssiden, der har haft den dominerende indflydelse på udviklingen i de 
danske beskæftigelsesfrekvenser efter år 2000.

Det er vigtigt at pointere, at ovenstående analyse bygger på nogle for-
enklende antagelser. Først og fremmest, at modellen for et konkurrence-
præget marked – som vist i figur 1.8 – er en god beskrivelse af arbejds-
markedet. Selvom denne model givetvis opfanger vigtige mekanismer, der 
er gældende på det danske arbejdsmarked, er det formodentlig en mindre 
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dækkende model for det danske arbejdsmarked end for det amerikanske. 
Det skyldes, at det danske arbejdsmarked i langt højere grad end det ame-
rikanske er præget af andre institutioner end markedet i forbindelse med 
løndannelsen. Der er således en del af løn og arbejdsvilkår, der aftales mel-
lem arbejdsmarkedets parter, med den konsekvens, at løn og arbejdsvilkår 
for nogle grupper bliver anderledes end på et mere konkurrencepræget ar-
bejdsmarked.

I de følgende kapitler er ambitionen således ikke at nå frem til en skarp 
opdeling af, om det er ændringer på efterspørgsels- eller udbudssiden, der 
er dominerende. I stedet er ambitionen at få et klarere billede af, hvad det 
er, der påvirker udviklingen i de danske beskæftigelsesfrekvenser, og hvad 
potentialet er i forhold til gennem politiske tiltag eller på anden måde at 
forøge disse beskæftigelsesfrekvenser. 

1.5. Resten af bogen
I de følgende kapitler vil udviklingen i de danske beskæftigelsesfrekvenser 
blive analyseret ud fra forskellige perspektiver. 

I kapitel 2 ses der på arbejdsmarkedet i et aktuelt konjunkturmæssigt 
perspektiv. 

I kapitel 3 analyseres, hvordan udviklingen mere strukturelt har været i 
henholdsvis sammensætningen af befolkningen og de forskellige delgrup-
pers specifikke beskæftigelsesfrekvenser. 

I kapitel 4 er der fokus på beskæftigelsesfrekvenser i et livscyklusper-
spektiv. Det analyseres således, hvordan beskæftigelsesfrekvenserne varie-
rer over livet, og om dette mønster har ændret sig.

I kapitel 5 ses der specifikt på de ufaglærte. Hvem er de, og hvordan har 
de ændret sig i forhold til deres muligheder på arbejdsmarkedet? 

I kapitel 6 sammenlignes beskæftigelsen i Danmark med situationen i 
andre OECD-lande. I dette kapitel ses der som i resten af bogen på beskæf-
tigelsesfrekvenser, men der ses også på den årlige arbejdstid i Danmark i 
forhold til, hvad der er tilfældet i andre lande. 

I kapitel 7 ses der på efterspørgselssiden af arbejdsmarkedet, og i sær-
deleshed, hvorvidt der har været teknologiske fremskridt, der har forøget 
efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft i forhold til lavtuddannet – 
også kaldet ”skill biased technological change” eller SBTC. 

I kapitel 8 bliver det undersøgt, om almindelige lønmodtagere – dvs. 
personer, hvis primære indtægtskilde er indkomst fra lønansættelse – i 
stigende grad også har indkomst fra aktiviteter som selvstændig. Sådanne 
enkeltmandsvirksomheder betegnes af og til som ”arme og ben-virksom-
heder”, og udviklingen kan indikere, om arbejdsmarkedet er i forandring 
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med et skifte væk fra fast beskæftigelse i lønansættelse med klare lønmod-
tagerrettigheder til en mere usikker situation, hvor indkomsten baseres på 
en blanding af lønansættelse og selvstændig virksomhed.

Kapitel 9 ser på betydningen af arbejdsmarkedsreformer. I kapitlet 
diskuteres betydningen af de mange reformer, der har været. Hvem har 
målgruppen været for de forskellige reformer, og i hvor høj grad har mål-
gruppen ændret adfærd? I kapitlet er der også evalueringer af konkrete ar-
bejdsmarkedsreformer.

I kapitel 10 ses der på betydningen af beskæftigelsesfrekvenser i forhold 
til økonomien i øvrigt. Der fremlægges således beregninger ved hjælp af 
DREAM-modellen af de økonomiske konsekvenser af at forøge beskæfti-
gelsesfrekvenserne.

Endelig er der i kapitel 11 en sammenfatning af bogens kapitler.
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Af Anders Bruun Jonassen

2.1. Indledning
Det danske arbejdsmarked blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008 med 
faldende beskæftigelse i flere år til følge. Siden 2013 er det dog igen gået 
fremad med beskæftigelsen. Faktisk er det gået så meget frem, at bekym-
ringer om arbejdsmarkedets udvikling for længst er vendt fra at omhandle 
lav beskæftigelse til risikoen for mangel på arbejdskraft og overophedning. 
Antallet af beskæftigede personer har nemlig i skrivende stund aldrig været 
højere (jf. figur 1.1 i kapitel 1), og samtidig er antallet af offentligt forsørge-
de (ekskl. SU-modtagere) i den erhvervsaktive alder rekordlavt.

På trods af både høj beskæftigelse og et relativt lavt antal offentligt 
forsørgede viser omfanget af forgæves rekrutteringer fortsat ikke tegn på 
generel mangel på arbejdskraft, eller såkaldte flaskehalsproblemer, hvor 
virksomheder ikke kan imødekomme efterspørgsel på grund af en kapa-
citetsbegrænsning forårsaget af mangel på medarbejdere (STAR, 4.kvt. 
2018). Ligeledes viser en relativt moderat lønudvikling ikke tydelige tegn 
på overophedning af økonomien, hvor virksomheder i tiltagende grad øger 
lønningerne i konkurrencen om at tiltrække og fastholde medarbejdere 
med negative konsekvenser for landets konkurrenceevne til følge (Natio-
nalbanken, 2019). 

Dette kapitel ser nærmere på det tilsyneladende paradoksale forhold, at 
arbejdskraftreserven synes tæt ved udtømt, mens indikatorer for arbejds-
kraftmangel foreløbigt ikke generelt giver anledning til udbredt bekymring. 
Kapitlet sammenholder derfor den nuværende udvikling i beskæftigelsen 
med situationen i 2008, umiddelbart inden finanskrisen, hvor arbejdsmar-
kedet netop var præget både af et udbredt omfang af forgæves rekrutterin-
ger og af et tiltagende lønpres, dvs. en situation, hvor arbejdsmarkedet var 
overophedet.

Analysen opdeler dernæst fremgangen i beskæftigelsen og beskæftigel-
sesfrekvenser på udvalgte befolkningsgrupper, og udviklingen i beskæfti-
gelsesfrekvenser sammenlignes med udviklingen i offentligt forsørgede. 
Endelig sammenlignes udviklingen i den danske beskæftigelsesfrekvens 
med udviklingen i andre EU-lande. 
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Analysen viser, at beskæftigelsesudviklingen i Danmark siden 2008, på 
trods af det nuværende høje beskæftigelsesniveau, tilsyneladende har været 
mere moderat end i EU samlet set. Årsagen er et større tilbageslag i Dan-
mark i 2008 uden et tilsvarende stærkere opsving efterfølgende. Analysen 
viser, at fremgangen i antal beskæftigede 16-64-årige næsten udelukkende 
er drevet af udenlandsk arbejdskraft samt 60-64-årige. Når man tager højde 
for det stigende befolkningstal siden 2013, viser beskæftigelsesfrekvensen 
en meget mere moderat beskæftigelsesudvikling, end indtrykket fra antal-
let af beskæftigede giver anledning til. 

Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark er fortsat noget under niveauet for 
2008, hvilket kan bidrage til at forklare, hvorfor indikatorerne for overop-
hedning på trods af et højere antal beskæftigede ikke har reageret kraftige-
re. Den lavere beskæftigelsesfrekvens i dag, sammenlignet med 2008, viser 
således, at arbejdskraftressourcerne i befolkningen i højere grad var ud-
nyttet i 2008. Den lavere beskæftigelsesfrekvens rejser dog alligevel spørgs-
målet om, hvordan antallet af offentligt forsørgede samtidig kan være så 
relativt lavt.

Analysen viser, at det lave antal offentligt forsørgede i høj grad hænger 
sammen med faldet i antallet af efterlønsmodtagere. Ser man bort fra de 
60-64-årige, er andelen af offentligt forsørgede fortsat en anelse over det 
hidtil laveste niveau fra 2008. Dette kan dog ikke alene forklare den lavere 
beskæftigelsesfrekvens sammenlignet med 2008. Den resterende del skal 
i høj grad findes i antallet af SU-modtagere, der er steget markant siden 
2008.

Endelig viser kapitlet, hvordan Danmark har mistet terræn i forhold til 
flere sammenlignelige EU-lande efter krisen, og derved mistet sin position 
som førende på beskæftigelsesfrekvensen i EU, målt ved data fra Eurostat.

I afsnit 2.2 ses der på udviklingen i beskæftigelsen fra 2008 og frem til 
i dag. I afsnit 2.3 dekomponeres udviklingen på udvalgte delgrupper, og i 
afsnit 2.4 ses der på udviklingen i antal offentligt forsørgede. I afsnit 2.5 er 
der en sammenligning med beskæftigelsesfrekvenser i andre EU-lande og i 
afsnit 2.6 en konklusion.

2.2. Udviklingen i beskæftigelsen fra 2008 til i dag
Figur 2.1 viser udviklingen i den danske beskæftigelse i forhold til højde-
punktet i 2008, umiddelbart før krisen ramte det danske arbejdsmarked. 
Figuren indeholder fire opgørelser af udviklingen i den danske  beskæfti-
gelse samt en opgørelse over udviklingen i den samlede EU-beskæftigelse 
(den øverste kurve i figuren).
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Figur 2.1. Beskæftigelse, afvigelse fra højeste målte beskæftigelse i 2008, procent, 
2008-2018

-9 
-8 
-7 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0
1
2
3
4
5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pr
oc

en
t

EU(28) Lønmodtagere
Samlet antal beskæftigede Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, 16-64 år (Bopæl i DK)

Kilde: Egne beregninger på baggrund af EUROSTAT (”EU(28)”), Danmarks Statistik, LBESK22 
(”Lønmodtagere”, ”Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere”), Danmarks Statistik, NKN1 (”Samlet antal 
beskæftigede”) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jobindsats.dk (”Fuldtidsbeskæftigede 
lønmodtagere, 16-64 år (Bopæl i DK)”.

Opgørelserne for den danske beskæftigelse viser alle samme tendens: 
Frem til 2010 faldt beskæftigelsen brat med 5-6 procent sammenholdt med 
højeste 2008-niveau. Fra 2010 til 2013 faldt beskæftigelsen yderligere 1-2 
procentpoint.3 Fra lavpunktet i 2013 er beskæftigelsen steget nærmest uaf-
brudt med i gennemsnit ca. 10.000 lønmodtagere pr. kvartal (ca. 8.000 målt 
som fuldtidsbeskæftigede). I alle opgørelser er antallet af beskæftigede nu 
over eller i nærheden af 2008-niveauet. 

I sammenligning med udviklingen i EU er der to forhold fra figur 2.1, 
der umiddelbart springer i øjnene. For det første var tilbageslaget i beskæf-
tigelsen efter krisens udbrud voldsommere i Danmark end i EU samlet set 
(5-6 procent i Danmark i 2010 versus ca. 3 procent i EU). For det andet er 
det bemærkelsesværdigt, hvordan udviklingen i den danske beskæftigelse 
efter dette bratte fald har fulgt udviklingen i EU, med moderat tilbagegang 
frem til vendepunktet i 2013, efterfulgt af uafbrudt fremgang. 

Udviklingen beskrevet i figur 2.1 peger umiddelbart på, at beskæftigelsen i 

3  Den lavere fuldtidsbeskæftigelse i 2. kvt. 2013 afspejler lockout af lærere i forbindelse med 
lærerkonflikten i 2013.
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Danmark efter krisen har tabt terræn i forhold til EU samlet set.4 I Danmark, 
såvel som i EU, kan udviklingen i antallet af beskæftigede dog være delvist 
drevet af ændrede befolkningsstørrelser og dermed være mindre retvisende i 
forhold til at vurdere beskæftigelsesudviklingen målt på andelen af personer 
med beskæftigelse. Afsnit 2.5 ser nærmere på udviklingen i beskæftigelsen 
i Danmark sammenlignet med andre EU-lande, når der tages højde for be-
folkningsudviklinger, og i stedet ses på beskæftigelsesfrekvenserne.

Det følgende Afsnit 2.3 opdeler fremgangen i fuldtidsbeskæftigede 
16-64-årige  på udvalgte befolkningsgrupper. Opgørelsen for de 16-64-åri-
ge fuldtidsbeskæftigede tager højde for arbejdstid og angiver dermed den 
samlede arbejdsmængde i den del af befolkningen, der typisk anvendes 
i opgørelser af arbejdsstyrken.5 Figur 2.2 viser de fuldtidsbeskæftigede 
16-64-årige fra figur 2.1 sammen med udviklingen i opgørelsen over det 
samlede antal præsterede timer fra Nationalregnskabet i forhold til 2. kvt. 
2008.

Figur 2.2. Beskæftigelse og præsterede timer, afvigelser fra 2. kvt. 2008, procent, 
2008-2018
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik (”Samlede præsterede timer”) og Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering.

4  Hvor en ny beskæftigelsesrekord i Danmark indtraf i 2018, viser figur 2.1, at den samlede EU-
beskæftigelse nåede et nyt rekordniveau allerede i 2016. Det er i denne sammenligning vigtigt at 
bemærke, at niveauet for beskæftigelsen er højere i Danmark end i EU, og at Danmark kan have ligget 
mere over sit strukturelle niveau før krisen, end tilfældet var for EU generelt. Begge forhold kan være med 
til at forklare, at beskæftigelsen er steget mindre i forhold til 2008-niveauet i Danmark end i EU. Afsnit 2.5 
ser nærmere på sammenligningen af beskæftigelsesfrekvenser med øvrige EU-lande siden år 2000.
5 Forskellen fra Fuldtidsbeskæftigede Lønmodtagere (Danmarks Statistik, LBESK22) i figur 2.1, der 
viser en større stigning end Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (16-64 år, bopæl i DK), skyldes bl.a. 
øget beskæftigelse for personer over 64 år, som øgedes med omkring 20.000 fuldtidspersoner over 
perioden. Samtidigt kan én person tælle som mere end én fuldtidsbeskæftiget i Fuldtidsbeskæftigede 
Lønmodtagere (Danmarks Statistik, LBESK22). 
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Figuren viser, at udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede 16-64-åri-
ge har fulgt antallet af præsterede timer i økonomien siden 2. kvt. 2008. 
Begge mål er fortsat lidt under niveauet fra 2008 (jf. figur 2.2).

2.3. Opdeling af beskæftigelsesudviklingen siden 2008
Dette afsnit ser nærmere på, hvilke befolkningsgrupper der ligger bag stig-
ningen i antal fuldtidsbeskæftigede 16-64-årige lønmodtagere med bopæl i 
Danmark siden 2013. Herudover ser afsnittet nærmere på befolkningsud-
viklingen og beskæftigelsesfrekvensen i disse befolkningsgrupper. 

Figur 2.3 viser udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 
aldersgruppen 16-64 år i forhold til højdepunktet fra 2008. Sammen med 
udviklingen i den samlede gruppe angiver figur 2.3 udviklingen opdelt på 
hhv. 16-59-årige danske statsborgere, 16-59-årige udenlandske statsborgere 
og 60-64-årige (både danske og udenlandske statsborgere). Endelig angi-
ver figuren også summen af udviklingen for udenlandske statsborgere og 
60-64-årige (den øverste kurve i figuren).6

Figur 2.3. Udviklingen i fuldtidsbeskæftigelse, afvigelse fra 2. kvt. 2008 opdelt på 
grupper med bopæl i Danmark, antal fuldtidspersoner, 2008-2018
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tidsbeskæftigede udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

6  I figur 2.3 er “I alt, 16-64 år” givet ved summen af “Danske statsborgere, 16-59 år” og 
“Udenlandske statsborgere (16-59 år) + 60-64-årige”.
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Figur 2.3 viser, at mens den samlede beskæftigelse nærmer sig 2008-ni-
veauet, gælder dette langtfra udviklingen for 16-59-årige danske statsbor-
gere, for hvem stigningen siden vendepunktet i 2013 kun har været mode-
rat. Beskæftigelsesstigningen siden 2013 er således i helt overvejende grad 
drevet af de 60-64-årige og i endnu højere grad af udenlandske statsborgere.

Både fremgangen i den samlede beskæftigelse og den moderate udvik-
ling blandt 16-59-årige danske statsborgere skal ses i lyset af befolknings-
udviklingen. Figur 2.4.a viser, at den samlede befolkning med bopæl i Dan-
mark i alderen 16-64 år er steget fra 2013, dvs. omkring tidspunktet for 
vendingen i beskæftigelsen i både Danmark og EU (jf. figur 2.1). Samtidig 
er befolkningen af personer med dansk statsborgerskab (16-59 år) faldet. 

Figur 2.4.b viser befolkningsudviklingen for 60-64-årige og udenland-
ske statsborgere (16-59 år). Mens antallet af 60-64-årige ikke er steget næv-
neværdigt siden 2013, har antallet af udenlandske statsborgere været sti-
gende gennem hele perioden. Stigningen i den samlede befolkning siden 
2013 er altså drevet af udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark. 

Figur 2.4.a. Befolkningsudvikling 2008-2018, 16-64-årige og 16-59-årige danske 
statsborgere, 1.000 personer, 2008-2018

2.800

2.850

2.900

2.950

3.000

3.050

3.100

3.425

3.475

3.525

3.575

3.625

3.675

3.725

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

An
ta

l p
er

so
ne

r, 
1.

00
0

An
ta

l p
er

so
ne

r, 
1.

00
0

16-64 år Danske statsborgere 16-59 år

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Den kraftige stigning i antallet af beskæftigede 16-59-årige med uden-
landsk statsborgskab i figur 2.3 hænger altså sammen med en væsentlig 
stigning i antallet af udenlandske statsborgere i Danmark (jf. figur 2.4.b).7 

7  Gruppen udgør nu omkring 10 procent af befolkningen i alderen 16-64 år.
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Figur 2.4.b. Befolkningsudvikling 2008-2018, 60-64-årige og 16-59-årige 
udenlandske statsborgere, 1.000 personer, 2008-2018

200

250

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

An
ta

l p
er

so
ne

r, 
1.

00
0

Udenlandske statsborgere, 16-59 år 60-64 år

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 

Mens befolkningen af udenlandske statsborgere (16-59 år) er steget med 
omkring 170.000 personer siden 2008, er beskæftigelsen i gruppen steget 
med over 75.000 fuldtidspersoner. Figur 2.5 viser, at fuldtidsbeskæftigelses-
frekvensen for personer med udenlandsk statsborgerskab er steget siden 
2013, og nu er lidt over niveauet for 2008.

Figur 2.5 Beskæftigelsesfrekvenser, afvigelse fra 2. kvt. 2008 for udvalgte grupper 
med bopæl i Danmark, procentpoint, 2008-2018
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 
Danmarks Statistik.
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Faldet i beskæftigelsen for 16-59-årige danske statsborgere i figur 2.3 var 
på omkring 150.000 fuldtidsbeskæftigede sammenlignet med 2008. I sam-
me periode er befolkningen i denne gruppe imidlertid faldet med omkring 
40.000 personer, jf. figur 2.4.a.8 Faldet i befolkningens størrelse forklarer der-
med kun lidt af faldet i antallet af beskæftigede. Således er beskæftigelsesfre-
kvensen for gruppen også kun steget moderat siden 2013, og er fortsat knap 5 
procentpoint under 2008-niveauet (jf. figur 2.5). 

På trods af, at befolkningen af 60-64-årige er faldet med over 30.000 
personer sammenlignet med 2008, er beskæftigelsen i denne gruppe steget 
med omkring 50.000 fuldtidsbeskæftigede. Gruppens beskæftigelsesfre-
kvens er således steget ganske betragteligt over perioden.9 Figur 2.5 viser, at 
fuldtidsbeskæftigelsesfrekvensen for de 60-64-årige er steget med næsten 
20 procentpoint sammenlignet med 2008. 

Figur 2.6 viser udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede 16-64-årige 
sammen med fuldtidsbeskæftigelsesfrekvensen for samme gruppe. Figuren 
viser en langt mere moderat beskæftigelsesfremgang siden 2013, når man 
tager højde for befolkningens størrelse. Fuldtidsbeskæftigelsesfrekvensen 
ligger således fortsat godt 2 procentpoint under niveauet fra 2008, hvormed 
kun omkring halvdelen af tabet i forhold til 2008-niveauet er indhentet, 
selvom antallet af beskæftigede er langt nærmere 2008-niveauet.

Figur 2.6. Fuldtidsbeskæftigelse og fuldtidsbeskæftigelsesfrekvens, afvigelse fra 
højeste målte beskæftigelse i 2008, 16-64-årige med bopæl i Danmark, antal 
fuldtidsbeskæftigede og procentpoint, 2008-2018

-5,5 
-5,0 
-4,5 
-4,0 
-3,5 
-3,0 
-2,5 
-2,0 
-1,5 
-1,0 
-0,5 
0,0
0,5
1,0

-200.000

-175.000 

-150.000 

-125.000 

-100.000 

-75.000 

-50.000 

-25.000 

0

25.000

50.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pr
oc

en
tp

oi
nt

Fu
ld

tid
sb

es
kæ

fti
ge

de

Fuldtidsbeskæftigede, 16-64 år (v-akse) Fuldtidsbeskæftigelsesfrekvens, 16-64 år (h-akse)

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 
Danmarks Statistik

8 Gruppen udgør omkring 80 pct. af de 16-64-årige.
9 De 60-64-årige udgør omkring 10 procent af de 16-64-årige.
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2.4. Beskæftigelsesfrekvenser og offentlig forsørgelse

Mens antallet af fuldtidsbeskæftigede 16-64-årige først nu nærmer sig 
rekord niveauet fra 2008, er antallet af fuldtidspersoner med offentligt for-
sørgelse (ekskl. SU-modtagere) for længst lavere end i 2008. En stor del 
af faldet i offentligt forsørgede kan tilskrives et markant fald i antallet af 
efterlønsmodtagere. Ser man bort fra denne ydelseskategori, er antallet af 
offentligt forsørgede således fortsat over 2008-niveauet. Figur 2.7 viser ud-
viklingen i offentligt forsørgede (ekskl. SU-modtagere) med og uden ind-
dragelse af efterlønsmodtagere. 

Figur 2.7. Offentligt forsørgede (ekskl. SU-modtagere) med og uden inddragelse 
af efterlønsmodtagere, fuldtidspersoner, 2008-2018
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Kilde: Danmarks Statistik.

Mens andelen af fuldtidsbeskæftigede 16-64-årige fortsat er et stykke 
under 2008-niveauet (jf. figur 2.6), er andelen af offentligt forsørgede (eks-
kl. SU-modtagere) imidlertid også under niveauet fra 2008. Årsagen hertil 
skal findes i en markant stigning i antallet af SU-modtagere. Figur 2.8 vi-
ser en stigning på over 100.000 SU-modtagere (fuldtidsmodtagere) siden 
2008.10

10  Idet mange studerende har beskæftigelse ved siden af studiet, kan den kraftige stigning i antal 
studerende formentlig forklare en del af, hvorfor antallet af beskæftigede er steget væsentlig mere end 
beskæftigelsen opgjort i fuldtidspersoner.
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Figur 2.8. Antal SU-modtagere, fuldtidspersoner, 2008-2018
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Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 2.9. Offentligt forsørgede og beskæftigelsesfrekvens, 16-64-årige, andel af 
befolkningen, 2008-2018
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Note: Beskæftigelsesfrekvens er beregnet på baggrund af personer med bopæl i Danmark.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering.
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Figur 2.9 sammenholder udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede 
med andelen af offentligt forsørgede inkl. SU-modtagere (men uden bar-
seldagpenge mv.)11 For at lette sammenligningen er offentligt forsørgede 
angivet på en omvendt skala. Figuren viser en høj grad af overensstemmel-
se mellem udviklingen i de to opgørelser.12 Den lavere nuværende beskæf-
tigelsesfrekvens sammenlignet med 2008 er således afspejlet i en højere an-
del offentligt forsørgede, når man medregner SU-modtagere.

Figur 2.10 viser udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede 16-64-åri-
ge sammen med udviklingen i andelen af SU-modtagere og andelen af of-
fentligt forsørgede hhv. med og uden SU-modtagere. Figuren viser igen, 
hvordan udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen omtrent modsvarer udvik-
lingen i andelen af offentligt forsørgede inkl. SU-modtagere. Figuren viser 
desuden, hvordan faldet i andelen af offentligt forsørgede ekskl. SU-mod-
tagere frem til 2013, i vid udstrækning, ophæves af en stigning i andelen af 
SU-modtagere. 

Figur 2.10. Afvigelse fra 2008 i beskæftigelsesfrekvens, andel offentligt forsørgede 
med og uden SU-modtagere, 16-64 år, procentpoint, 2008-2018
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering.

11  Data for SU-modtagere er fra Danmarks Statistik. Øvrige offentligt forsørgede inkluderer 
de ydelser, der i jobindsats.dk omfattes af ”Alle ydelser under ét”: Dvs. arbejdsløshedsdagpenge, 
sygedagpenge, kontanthjælpsydelser, revalideringsydelser, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, 
fleksjob, ledighedsydelse, førtidspension og efterløn. 
12  Hen imod slutningen af perioden observeres dog en tendens til, at andelen af offentligt 
forsørgede falder, mere end fuldtidsbeskæftigelsen stiger. Samtidig er der en tendens til, at stigningen i 
andelen af offentligt forsørgede er kraftigere end faldet i beskæftigelse i starten af perioden. 



40

2. Status på beskæftigelsen i Danmark

Figur 2.11 viser samme opgørelser for de 16-59-årige, dvs. ekskl. de 
60-64-årige. Figuren viser, at faldet i beskæftigelsesfrekvensen for denne 
gruppe er på over 4 procentpoint sammenlignet med 2008 og uden samme 
grad af stigning efter 2013. Andelen af offentligt forsørgede ekskl. SU-mod-
tagere er fortsat lidt over 2008-niveauet i denne gruppe, samtidig med at 
andelen af SU-modtagere er væsentligt over. 

Figur 2.11. Afvigelse fra 2008 i beskæftigelsesfrekvens, andel offentligt forsørgede 
med og uden SU-modtagere, 16-59 år, procentpoint, 2008-2018
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering.

Endelig viser figur 2.12 udviklingen for de 60-64-årige, hvor beskæfti-
gelsesfrekvensen er steget markant modsvaret af et lige så markant fald i 
andelen af offentligt forsørgede. 

Figur 2.13 viser udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen fordelt på al-
dersgrupper 25-64 år (5-års-intervaller). Figuren viser, at beskæftigelsesfre-
kvensen for de 30-34-årige, og særligt for de 25-29-årige, er faldet markant. 
Udviklingen for de 35-49-årige viser moderat lavere beskæftigelsesfrekven-
ser end i 2008, mens beskæftigelsesfrekvensen for personer over 50 år er 
på niveau eller over niveauet fra 2008. Dette gælder i særdeleshed for de 
60-64-årige, for hvem beskæftigelsesfrekvensen, som gennemgået ovenfor, 
er steget markant. 
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Figur 2.12. Afvigelse fra 2008 i beskæftigelsesfrekvens, andel offentligt forsørgede 
med og uden SU-modtagere, 60-64 år, procentpoint, 2008-2018
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering.

Figur 2.13. Beskæftigelsesfrekvenser for aldersgrupper, 25-64 år, andel af 
befolkningen, 2008-2018
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering.

Kapitel 9 ser nærmere på beskæftigelsesreformer, der vedrører beskæf-
tigelsesudviklingen for hhv. de 25-29-årige med Kontanthjælpsreformen i 
2013, de 25-50-årige med Dagpengereformen i 2010 og de 60-64-årige med 
Efterlønsreformen 2011.
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2.5. Sammenligning med beskæftigelsesfrekvensen i andre 
EU-lande

Danmark har ikke længere EU’s højeste beskæftigelse. I et årti frem til fi-
nanskrisen havde Danmark den højeste beskæftigelsesfrekvens i EU. Selv-
om antallet af beskæftigede i dag er højere end det tidligere rekordniveau 
fra 2008, er andelen af befolkningen (15-64 år) med beskæftigelse, som vist, 
alligevel et stykke under niveauet fra før finanskrisen. Samtidig har mange 
andre EU-lande ikke bare slået rekord i antal beskæftigede, men også i an-
delen med beskæftigelse. Samlet set har udviklingen medført, at Danmark 
ikke længere har den højeste beskæftigelsesfrekvens i EU.

Dansk beskæftigelse har særligt mistet terræn blandt de 25-54-årige, der 
varetager to tredjedele af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. I den-
ne aldersgruppe er Danmark gået fra en mangeårig førerposition til i dag 
at være overgået af en længere række EU-lande. Blandt de 15-24- og de 
55-64-årige har udviklingen i højere grad fulgt udviklingen i det øvrige EU, 
hvormed Danmark har bevaret sin placering i disse aldersgrupper. For den 
samlede befolkning af 15-64-årige ligger Sverige, Holland og Tyskland i dag 
foran Danmark.

Figur 2.1 viste udviklingen i den danske beskæftigelse og den samlede 
EU-beskæftigelse i forhold til højdepunktet i 2008. Figuren viste, at tilba-
geslaget i beskæftigelsen i årene efter 2008 var kraftigere i Danmark end 
i EU. Endvidere viste figuren, at vendingen på det danske arbejdsmarked 
først indtraf samtidig med vendingen i EU-beskæftigelsen i 2013. Antallet 
af beskæftigede slog ny rekord i Danmark i starten af 2018 og i EU allerede 
i 2016.

Figur 2.14 viser udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt de nu-
værende 28 EU-lande i perioden 2000-2018 (Eurostat-data). Danmark og 
det samlede EU er fremhævet med hhv. rød og blå. Figur 2.14a viser ud-
viklingen for 15-64-årige, og figur 2.14b udviklingen for 25-54-årige. Begge 
figurer illustrerer, hvordan Danmark er gået fra at være førende på beskæf-
tigelsen frem til 2008 til at have mistet terræn efter finanskrisen. 
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Figur 2.14.a. Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark og øvrige EU-lande, 15-64 år, 
2000-2018
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Eurostat.

Figur 2.14.b. Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark og øvrige EU-lande, 25-54 år, 
2000-2018
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Eurostat.

2.6. Konklusion

Kapitlet viser, at den markante tilbagegang i beskæftigelsen, der ramte 
Danmark i forbindelse med finanskrisen, først vendte i 2013, samtidig med 
vendingen i beskæftigelsen i EU under ét. Det, at antallet af beskæftigede 
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har nået rekordniveauet fra 2008, har skabt bekymringer om samme over-
ophedning og flaskehalsproblematikker på arbejdsmarkedet som dengang.

Stigningen i beskæftigelsen har dog i høj grad været drevet af uden-
landsk arbejdskraft samt af de 60-64-årige, der har øget deres beskæftigel-
sesfrekvens markant sammenlignet med 2008.

Det er således en udvidelse af arbejdsstyrken, der i høj grad har drevet 
den markante beskæftigelsesfremgang siden 2013, altså grupper, som ikke 
i samme grad var på arbejdsmarkedet under den seneste højkonjunktur. 
Omvendt ligger den resterende gruppe fortsat godt under niveauet herfra.

Selvom antallet af beskæftigede i dag er tilbage omkring niveauet for 
2008, som markerer toppen af en stærk højkonjunktur, er beskæftigelses-
frekvensen fortsat et godt stykke under. Samtidig viser en sammenligning 
med øvrige EU-lande, at Danmark har mistet sin mangeårige førerposition 
målt på beskæftigelsesfrekvensen, og at dette er særligt udtalt i aldersgrup-
pen 25-54 år. 

For de under 60-årige hænger den lavere beskæftigelsesfrekvens i dag, 
sammenlignet med 2008, sammen med en højere andel med offentlig for-
sørgelse (ekskl. SU), men særligt sammen med en markant højere andel 
SU-modtagere. Sammen med den lavere beskæftigelsesfrekvens peger dette 
på, at der fortsat er arbejdskraftressourcer, der ikke er i brug som beskæfti-
gede i dag, men som var i brug i 2008. 

Hvis beskæftigelsen fortsætter med at stige, hænger spørgsmålet om, 
hvorvidt der vil opstå generel mangel på arbejdskraft sammen med om dis-
se ikke-beskæftigede ressourcer, der fortsat er i økonomien, sammenlignet 
med 2008, kan modsvare fortsat stigende efterspørgsel. Det vil sige, om an-
delen af offentligt forsørgede fortsat vil falde, og om nuværende SU-mod-
tagere sammen med den udenlandske arbejdskraft kan være med til at øge 
beskæftigelsen, inden konjunkturerne vender igen.

Referencer

STAR, 4. kvt. 2018, Rekrutteringssurvey 4. kvartal 2018, Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering.

Nationalbanken 2019, Analyse – Marts 2019 – nr. 7, Nationalbanken, 2019.



45

3.  Udviklingen i de danske 
beskæftigelsesfrekvenser   
– sammensætningseffekter eller 
reelle ændringer?
Af Jan Rose Skaksen

3.1.  Indledning
I dette kapitel ses der på, hvordan de danske beskæftigelsesfrekvenser har 
udviklet sig siden år 2000, og det analyseres, i hvor høj grad udviklingen 
kan tilskrives, at den demografiske sammensætning i befolkningen har æn-
dret sig, eller at der har været reelle ændringer i forhold til at arbejde mere 
eller mindre. Med reelle ændringer menes der, at beskæftigelsesfrekvensen 
for en delgruppe har ændret sig i retning af at arbejde mere eller mindre. 
Det kan f.eks. være, at dem, der tilhører en bestemt aldersgruppe, i højere 
grad er i beskæftigelse end tidligere. Det skal dog understreges, at en sådan 
udvikling ikke nødvendigvis betyder, at dem i aldersgruppen reelt har æn-
dret adfærd. Der kan være tale om, at sammensætningen indenfor gruppen 
har ændret sig i andre dimensioner, som ikke er databelagte, og det kan 
også være virksomheder, der har ændret adfærd i forhold til at rekruttere 
og fastholde medarbejderne i denne aldersgruppe. Det ville kræve nærme-
re analyse ud over det, der foretages i dette kapitel, at afgøre, hvad der har 
forårsaget eventuelle reelle ændringer i beskæftigelsesfrekvenser. 

Der er i den akademiske litteratur adskillige analyser af udviklingen i 
erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser for forskellige lande, forskellige tids-
perioder og for henholdsvis mænd og kvinder. I Aaronson m.fl. (2014) og 
Abraham og Kearney (2018) ses der på udviklingen i den amerikanske er-
hvervsfrekvens, og der er særlig fokus på et fald efter år 2000. De finder, at 
konjunkturerne har afgørende indflydelse, men de finder også en strukturel 
tendens til faldende erhvervsfrekvenser for forskellige aldersgrupper.

Med hensyn til konjunkturudviklingen er det også klart, at den aktu-
elle højkonjunktur i høj grad påvirker beskæftigelsen. I kapitel 2 har vi set 
nærmere på betydningen af den aktuelle konjunkturudvikling, mens vi i 
dette kapitel vil se på udviklingen i et lidt længere perspektiv og specifikt på 
ændringen siden årtusindeskiftet.
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Befolkningen kan inddeles i mange forskellige grupper, der kan være 
relevante i forhold til udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser. Alder er helt 
oplagt, da der er en stor variation i beskæftigelse hen over livet. Der er 
således en klar tendens til, at de unge og de ældre i de erhvervsaktive al-
dersgrupper er mindre i beskæftigelse end de øvrige grupper. For de unges 
vedkommende skyldes det, at mange er under uddannelse, og derfor ikke 
er i beskæftigelse. Det er dog også oplagt at se på en opdeling i forhold til 
forskellige uddannelsesgrupper, da der er en tendens til, at et højere ud-
dannelsesniveau er forbundet med en højere grad af beskæftigelse. Endelig 
kan immigration og forskelle i beskæftigelse med hensyn til etnisk oprin-
delse være en vigtig kilde til ændringer i beskæftigelsesfrekvenser, da der 
er meget store forskelle i beskæftigelsesfrekvenser for forskellige grupper af 
indvandrere (se f.eks. Schultz-Nielsen (2016) eller Arendt (2018)).

Der er en direkte sammenhæng mellem udviklingen i beskæftigelsesfre-
kvenser og væksten. Hvis beskæftigelsesfrekvenser tenderer imod at vokse, 
vil det trække væksten op, hvorimod væksten vil tendere imod at falde, hvis 
beskæftigelsesfrekvenser falder. Dette fremgår bl.a. af DØR (2016). I denne 
rapport ses bl.a., at der siden 2009 har været en stigning i de 20-29-åriges 
andel af de 15-64-årige, mens der har været et fald i de 30-44-åriges andel. 
Da de 30-44-årige i højere grad er i beskæftigelse og tjener mere end de 
20-29-årige, har denne ændrede alderssammensætning bidraget til at sæn-
ke væksten i denne periode.

De væsentligste resultater i det følgende er, at der er en overordnet ten-
dens til, at beskæftigelsesfrekvensen falder. Lidt af faldet skyldes en ændret 
sammensætning af arbejdsstyrken, men den væsentligste årsag er et fald 
i beskæftigelsen indenfor aldersgrupper og indenfor uddannelsesgrupper. 
De unges beskæftigelsesfrekvens falder, mens de ældres vokser, men det 
mest overraskende er, at også aldersmæssige kernegruppers beskæftigel-
sesfrekvens tenderer imod at falde. Med hensyn til uddannelse er der et 
særligt stort fald blandt ufaglærte, men der ses også et fald blandt øvrige 
uddannelsesgrupper og især blandt faglærte.

I afsnit 3.2 ses der på, hvordan beskæftigelsesfrekvenserne har udviklet 
sig indenfor forskellige aldersgrupper, mens der i afsnit 3.3 ses på uddan-
nelsesgrupper og i afsnit 3.4 etniske grupper. I afsnit 3.5 analyseres, hvor-
dan udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser har været, når der tages hensyn 
til, at der kan være en sammenhæng mellem udviklingen indenfor alders-, 
uddannelses- og etniske grupper. Endelig er der en konklusion i afsnit 3.6.
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Ændring i gennemsnit  
= Bidrag fra ændret sammensætning  
+ Bidrag fra ændrede frekvenser  
+ Rest

3.2.  Betydningen af alder

Som nævnt ovenfor kan udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen skyldes 
forskydninger i sammensætningen af størrelsen af de forskellige alders-
grupper, eller det kan skyldes, at der er aldersgrupper, der er begyndt sy-
stematisk at være mere eller mindre i beskæftigelse. I forhold til eventuelle 
sammensætningseffekter er alder særdeles afgørende. For at adskille be-
tydningen af sammensætningseffekter og ”reelle ændringer” anvendes en 
dekomponering af udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser i tre dele:13

I ovenstående ligning er 1. led på højre side bidraget fra ændret 
alderssammensætning i befolkningen. Da beskæftigelsesfrekvenser ikke 
er ens for alle aldersgrupper, vil en ændret alderssammensætning påvirke 
det overordnede gennemsnit. Det 2. led er bidraget fra ændrede frekvenser. 
Dvs. hvor meget af ændringen i det overordnede gennemsnit kan henfø-
res til, at der er aldersgrupper, der arbejder mere eller mindre. Restleddet 
opstår ved, at hele ændringen i det overordnede gennemsnit ikke kun kan 
henføres til enten sammensætning eller ændrede frekvenser. Dette led vil 
typisk være lille, men vil være større jo højere korrelation, der er mellem 
de grupper, der har ændret størrelse, og de grupper, hvor beskæftigelsesfre-
kvenserne er ændret mest.

Det vil have ret stor betydning, hvilken periode dekomponeringen fore-
tages for. I det følgende ses på udviklingen fra år 2000 til 2016.

I tabel 3.1 er vist resultatet for dekomponeringen på alder. Da udvik-
lingen tilsyneladende er forskellig for mænd og kvinder, er der i appendiks 
(tabel 3.1a og 3.1b) rapporteret for mænd og kvinder hver for sig.

13  Den præcise formel for dekomponeringen er (se f.eks. Foster m.fl. (2001)):
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tendere	imod	at	falde,	hvis	beskæftigelsesfrekvenser	falder.	Dette	fremgår	bl.a.	af	DØRS	(2016).	I	denne	
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beskæftigelsesfrekvensen	falder.	Lidt	af	faldet	skyldes	en	ændret	sammensætning	af	arbejdsstyrken,	
men	den	væsentligste	årsag	er	et	fald	i	beskæftigelsen	inden	for	aldersgrupper	og	inden	for	
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overraskende	er,	at	også	aldersmæssige	kernegruppers	beskæftigelsesfrekvens	tenderer	imod	at	falde.	
Med	hensyn	til	uddannelse	er	der	et	særligt	stort	fald	blandt	de	lavt	uddannede,	men	der	ses	også	et	
fald	blandt	øvrige	uddannelsesgrupper	og	især	blandt	faglærte.	

I	afsnit	3.2	ses	der	på,	hvordan	beskæftigelsesfrekvenserne	har	udviklet	sig	inden	for	forskellige	
aldersgrupper,	mens	der	i	afsnit	3.3	ses	på	uddannelsesgrupper	og	i	afsnit	3.4	etniske	grupper.	I	afsnit	
3.5	analyseres,	hvordan	udviklingen	i	beskæftigelsesfrekvenser	har	været,	når	der	tages	hensyn	til,	at	
der	kan	være	en	sammenhæng	mellem	udviklingen	inden	for	alders-,	uddannelses-	og	etniske	grupper.	
Endelig	er	der	en	konklusion	i	afsnit	3.6.	
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eventuelle	sammensætningseffekter	er	alder	særdeles	afgørende.	For	at	adskille	betydningen	af	
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rapport	ses	bl.a.,	at	der	siden	2009	har	været	en	stigning	i	de	20-29-åriges	andel	af	de	15-64-årige,	mens	
der	har	været	et	fald	i	de	30-44-åriges	andel.	Da	de	30-44-årige	i	højere	grad	er	i	beskæftigelse	og	tjener	
mere	end	de	20-29-årige,	har	denne	ændrede	alderssammensætning	bidraget	til	at	sænke	væksten	i	
denne	periode.	

De	væsentligste	resultater	i	det	følgende	er,	at	der	er	en	overordnet	tendens	til,	at	
beskæftigelsesfrekvensen	falder.	Lidt	af	faldet	skyldes	en	ændret	sammensætning	af	arbejdsstyrken,	
men	den	væsentligste	årsag	er	et	fald	i	beskæftigelsen	inden	for	aldersgrupper	og	inden	for	
uddannelsesgrupper.	De	unges	beskæftigelsesfrekvens	falder,	mens	de	ældres	vokser,	men	det	mest	
overraskende	er,	at	også	aldersmæssige	kernegruppers	beskæftigelsesfrekvens	tenderer	imod	at	falde.	
Med	hensyn	til	uddannelse	er	der	et	særligt	stort	fald	blandt	de	lavt	uddannede,	men	der	ses	også	et	
fald	blandt	øvrige	uddannelsesgrupper	og	især	blandt	faglærte.	

I	afsnit	3.2	ses	der	på,	hvordan	beskæftigelsesfrekvenserne	har	udviklet	sig	inden	for	forskellige	
aldersgrupper,	mens	der	i	afsnit	3.3	ses	på	uddannelsesgrupper	og	i	afsnit	3.4	etniske	grupper.	I	afsnit	
3.5	analyseres,	hvordan	udviklingen	i	beskæftigelsesfrekvenser	har	været,	når	der	tages	hensyn	til,	at	
der	kan	være	en	sammenhæng	mellem	udviklingen	inden	for	alders-,	uddannelses-	og	etniske	grupper.	
Endelig	er	der	en	konklusion	i	afsnit	3.6.	

	

3.2. Betydningen	af	alder	
Som	nævnt	overfor	kan	udviklingen	i	beskæftigelsesfrekvensen	skyldes	forskydninger	i	
sammensætningen	af	størrelsen	af	de	forskellige	aldersgrupper,	eller	det	kan	skyldes,	at	der	er	
aldersgrupper,	der	er	begyndt	systematisk	at	være	mere	eller	mindre	i	beskæftigelse.	I	forhold	til	
eventuelle	sammensætningseffekter	er	alder	særdeles	afgørende.	For	at	adskille	betydningen	af	
sammensætningseffekter	og	”reelle	ændringer”	anvendes	en	dekomponering	af	udviklingen	i	
beskæftigelsesfrekvenser	i	tre	dele:1	

																																																													
1	Den	præcise	formel	for	dekomponering	er	(se	f.eks.	Foster	m.fl.	(2001)):	

𝑅𝑅# − 𝑅𝑅% = 𝑅𝑅'# − 𝑅𝑅%
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'

	

hvor	𝑅𝑅%	er	den	gennemsnitlige	beskæftigelsesfrekvens	i	udgangsåret,	og	𝑅𝑅#	er	den	tilsvarende	i	slutåret.		𝑅𝑅'%	er	
frekvensen	for	aldersgruppe	j	i	udgangsåret,	og	tilsvarende	er	𝑅𝑅'#	frekvensen	i	slutåret.	𝑆𝑆'%	er	befolkningsandelen	i	
aldersgruppe	j	i	udgangsåret,	og	tilsvarende	er	𝑆𝑆'#	befolkningsandelen	i	slutåret.	
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De	væsentligste	resultater	i	det	følgende	er,	at	der	er	en	overordnet	tendens	til,	at	
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der	kan	være	en	sammenhæng	mellem	udviklingen	inden	for	alders-,	uddannelses-	og	etniske	grupper.	
Endelig	er	der	en	konklusion	i	afsnit	3.6.	
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Der	er	en	direkte	sammenhæng	mellem	udviklingen	i	beskæftigelsesfrekvenser	og	væksten.	Hvis	
beskæftigelsesfrekvenser	tenderer	imod	at	vokse,	vil	det	trække	væksten	op,	hvorimod	væksten	vil	
tendere	imod	at	falde,	hvis	beskæftigelsesfrekvenser	falder.	Dette	fremgår	bl.a.	af	DØRS	(2016).	I	denne	
rapport	ses	bl.a.,	at	der	siden	2009	har	været	en	stigning	i	de	20-29-åriges	andel	af	de	15-64-årige,	mens	
der	har	været	et	fald	i	de	30-44-åriges	andel.	Da	de	30-44-årige	i	højere	grad	er	i	beskæftigelse	og	tjener	
mere	end	de	20-29-årige,	har	denne	ændrede	alderssammensætning	bidraget	til	at	sænke	væksten	i	
denne	periode.	

De	væsentligste	resultater	i	det	følgende	er,	at	der	er	en	overordnet	tendens	til,	at	
beskæftigelsesfrekvensen	falder.	Lidt	af	faldet	skyldes	en	ændret	sammensætning	af	arbejdsstyrken,	
men	den	væsentligste	årsag	er	et	fald	i	beskæftigelsen	inden	for	aldersgrupper	og	inden	for	
uddannelsesgrupper.	De	unges	beskæftigelsesfrekvens	falder,	mens	de	ældres	vokser,	men	det	mest	
overraskende	er,	at	også	aldersmæssige	kernegruppers	beskæftigelsesfrekvens	tenderer	imod	at	falde.	
Med	hensyn	til	uddannelse	er	der	et	særligt	stort	fald	blandt	de	lavt	uddannede,	men	der	ses	også	et	
fald	blandt	øvrige	uddannelsesgrupper	og	især	blandt	faglærte.	

I	afsnit	3.2	ses	der	på,	hvordan	beskæftigelsesfrekvenserne	har	udviklet	sig	inden	for	forskellige	
aldersgrupper,	mens	der	i	afsnit	3.3	ses	på	uddannelsesgrupper	og	i	afsnit	3.4	etniske	grupper.	I	afsnit	
3.5	analyseres,	hvordan	udviklingen	i	beskæftigelsesfrekvenser	har	været,	når	der	tages	hensyn	til,	at	
der	kan	være	en	sammenhæng	mellem	udviklingen	inden	for	alders-,	uddannelses-	og	etniske	grupper.	
Endelig	er	der	en	konklusion	i	afsnit	3.6.	

	

3.2. Betydningen	af	alder	
Som	nævnt	overfor	kan	udviklingen	i	beskæftigelsesfrekvensen	skyldes	forskydninger	i	
sammensætningen	af	størrelsen	af	de	forskellige	aldersgrupper,	eller	det	kan	skyldes,	at	der	er	
aldersgrupper,	der	er	begyndt	systematisk	at	være	mere	eller	mindre	i	beskæftigelse.	I	forhold	til	
eventuelle	sammensætningseffekter	er	alder	særdeles	afgørende.	For	at	adskille	betydningen	af	
sammensætningseffekter	og	”reelle	ændringer”	anvendes	en	dekomponering	af	udviklingen	i	
beskæftigelsesfrekvenser	i	tre	dele:1	
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hvor	𝑅𝑅%	er	den	gennemsnitlige	beskæftigelsesfrekvens	i	udgangsåret,	og	𝑅𝑅#	er	den	tilsvarende	i	slutåret.		𝑅𝑅'%	er	
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aldersgruppe	j	i	udgangsåret,	og	tilsvarende	er	𝑆𝑆'#	befolkningsandelen	i	slutåret.	
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3.  Udviklingen i de danske beskæftigelsesfrekvenser – sammensætningseffekter eller reelle ændringer? 

Tabel 3.1. Dekomponering af beskæftigelsesfrekvens på aldersgrupper,  
2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

18-19 0,66 0,52 0,03 0,04 -0,0009 -0,0045 -0,0011 -0,0064
20-24 0,76 0,63 0,09 0,11 -0,0002 -0,0125 -0,0019 -0,0146
25-29 0,81 0,70 0,11 0,10 -0,0003 -0,0124 0,0009 -0,0119
30-34 0,84 0,78 0,12 0,09 -0,0017 -0,0080 0,0017 -0,0081
35-39 0,86 0,82 0,12 0,10 -0,0019 -0,0045 0,0009 -0,0056
40-44 0,86 0,84 0,11 0,11 0,0001 -0,0022 -0,0000 -0,0021
45-49 0,85 0,83 0,11 0,11 0,0004 -0,0019 -0,0001 -0,0015
50-54 0,82 0,81 0,12 0,12 0,0003 -0,0008 -0,0000 -0,0005
55-59 0,72 0,78 0,11 0,11 0,0000 0,0071 -0,0000 0,0071
60-64 0,33 0,58 0,08 0,10 -0,0089 0,0197 0,0050 0,0158
I alt 0,77 0,74 1,0000 1,0000 -0,0130 -0,0199 0,00513 -0,0278

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Fra de to første søjler ses, at der har været et fald i beskæftigelsesfre-
kvensen for hele befolkningen mellem 18 og 64 år. Det ses også, at det især 
skyldes et fald i beskæftigelsesfrekvenserne for de yngre årgange. Det hæn-
ger sammen med, at de yngre årgange i højere grad er under uddannel-
se i 2016 end i 2000. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der også for de 
30-50-årige har været et fald i beskæftigelsesfrekvensen. Til gengæld har 
der været en markant stigning i de lidt ældre årganges beskæftigelse – især 
blandt de 60-64-årige. 

De næste to søjler viser, at der også har været en ændring i sammen-
sætningen. De unge, men især de ældre over 60, udgør en større andel på 
arbejdsmarkedet. Det ses f.eks., at de 20-24-årige udgjorde 9 procent af be-
folkningen mellem 18 og 64 år i år 2000 – i 2016 er denne andel vokset til 
11 procent. Tilsvarende udgør de 60-64-årige 8 procent i 2000, men i 2016 
udgør de 10 procent. For de øvrige aldersgrupper – og dem, man måske 
kunne kalde kernegrupperne – er der samlet set sket et fald i deres andele, 
omend der er en vis variation mellem de specifikke aldersgrupper.

I de næste søjler – under bidrag – ses, hvor meget ændringerne i andele 
og frekvens har bidraget til ændringen i beskæftigelsesfrekvensen for hele 
befolkningen mellem 18 og 64 år. Det ses f.eks., at stigningen i andelen af 
60-64-årige har bidraget til, at den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens 
er faldet med 0,89 procentpoint – omvendt har den større beskæftigelses-
frekvens for de 60-64-årige bidraget til en stigning på 1,97 procentpoint. De 
ændringer, der har været for de 60-64-årige, har i alt bidraget til en stigning 



49

3.  Udviklingen i de danske beskæftigelsesfrekvenser – sammensætningseffekter eller reelle ændringer? 

i den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for de 18-64-årige på 1,58 pro-
centpoint (under ”sum” i tabellen). 

Overordnet set fremgår det, at ændringen i frekvensen for de forskelli-
ge aldersgrupper har haft den største betydning, idet disse ændringer har 
bidraget til, at den overordnede beskæftigelsesfrekvens er faldet med 1,99 
procentpoint. 

 Ændringen i fordelingen af befolkning på aldersgrupper har bidraget 
til, at den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens er faldet med 1,30 pro-
centpoint. Det bemærkes i øvrigt, at restdelene er forholdsvis små, men de 
tenderer imod at være positive. Dvs. der er en positiv korrelation mellem 
ændring i andele og ændring i frekvenser. Det skyldes ikke mindst de ældre 
grupper, hvor der både er en tendens til, at de fylder mere, og at deres be-
skæftigelsesfrekvens er voksende.

Hvis man ser på mænd og kvinder hver for sig (se appendiks), er den 
overordnede betydning af sammensætningseffekterne stort set ens for 
mænd og kvinder. 

For mændene ses, at frekvensændringer klart har den største betyd-
ning, hvorimod det omvendte gælder for kvinder, hvor ændring i sammen-
sætning har den største betydning. Ændringer i beskæftigelsesfrekvenser 
i de forskellige aldersgrupper bidrager således til, at den gennemsnitlige 
beskæftigelsesfrekvens for mænd falder med 3,34 procentpoint, mens 
ændringen i andele kun bidrager med et fald på 1,23 procentpoint. For 
kvinderne bidrager ændringer i andele til, at de gennemsnitlige beskæfti-
gelsesfrekvenser falder med 1,36 procentpoint, mens ændringen i beskæfti-
gelsesfrekvenser kun bidrager med et fald på 0,59 procentpoint. 

I tabel 3.2. er vist de samme dekomponeringer, men for erhvervsfre-
kvenser i stedet for beskæftigelsesfrekvenser.
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Hvis man sammenholder tallene i tabel 3.1 og 3.2, er de forholdsvis 
ens, omend der overordnet set har været et lidt større fald i erhvervs- end 
beskæftigelsesfrekvenserne. Det skyldes især udviklingen blandt de unge, 
hvilket afspejler, at der er færre unge tilknyttet arbejdsmarkedet, da de i 
højere grad er under uddannelse. 

For de lidt ældre har udviklingen i erhvervsfrekvensen også været mere 
afdæmpet end udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen, hvilket afspejler, at 
de ældre, der er på arbejdsmarkedet, også i højere grad er i beskæftigelse 
end tidligere.

Tabel 3.2. Dekomponering af udvikling i erhvervsfrekvens på aldersgrupper, 
2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

18-19 0,67 0,52 0,03 0,04 -0,0010 -0,0049 -0,0012 -0,0071
20-24 0,79 0,65 0,09 0,11 -0,0002 -0,0135 -0,0021 -0,0158
25-29 0,85 0,75 0,11 0,10 -0,0003 -0,0118 0,0008 -0,0113
30-34 0,88 0,82 0,12 0,09 -0,0019 -0,0077 0,0016 -0,0080
35-39 0,89 0,85 0,12 0,10 -0,0020 -0,0049 0,0009 -0,0060
40-44 0,89 0,86 0,11 0,11 0,0001 -0,0029 -0,0000 -0,0029
45-49 0,88 0,85 0,11 0,11 0,0004 -0,0024 -0,0001 -0,0022
50-54 0,85 0,84 0,12 0,12 0,0003 -0,0017 -0,0001 -0,0016
55-59 0,77 0,81 0,11 0,11 0,0000 0,0043 -0,0000 0,0043
60-64 0,34 0,59 0,08 0,10 -0,0092 0,0198 0,0050 0,0155
I alt 0,81 0,77 1,00 1,00 -0,0139 -0,0258 0,0048 -0,0349

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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3.3.  Betydningen af uddannelse

Befolkningens sammensætning på uddannelser har ændret sig meget. I pe-
rioden 2000 til 2016 er der således sket en fordobling af andelen med en 
lang videregående uddannelse, hvilket fremgår af tabel 3.3. I tabellen ses 
også, hvordan uddannelsessammensætningen har bidraget til at ændre be-
skæftigelsesfrekvenser siden år 2000. 

Tabel 3.3. Dekomponering af udvikling i beskæftigelsesfrekvens på 
uddannelsesgrupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

LVU 0,90 0,87 0,05 0,10 0,0069 -0,0015 -0,0015 0,0039
MVU 0,88 0,84 0,13 0,17 0,0039 -0,0052 -0,0014 -0,0026
KVU 0,86 0,85 0,04 0,05 0,0009 -0,0002 -0,0000 0,0007
Faglært 0,83 0,82 0,36 0,31 -0,0031 -0,0057 0,0008 -0,0080
Gymnasial 0,78 0,69 0,09 0,11 0,0001 -0,0081 -0,0017 -0,0097
Grundskole 0,63 0,54 0,33 0,26 0,0100 -0,0279 0,0059 -0,0121
I alt 0,77 0,74 1,00 1,00 0,0187 -0,0485 0,0020 -0,0278

Note: Grundskole omfatter også individer i datasættet med uoplyst uddannelse. LVU, MVU og KVU 
er personer med henholdsvis lang, mellemlang og kort videregående uddannelse.

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det fremgår af tabellen, at uddannelsesniveauet er vokset. Der har især 
været en stigning i andelene, der har en lang eller en mellemlang videregå-
ende uddannelse. I appendiks er der igen opdelt på mænd og kvinder hver 
for sig, og det fremgår, at det er for kvindernes vedkommende, at der har 
været den største stigning. Denne ændring i uddannelsessammensætnin-
gen bidrager til, at den overordnede beskæftigelsesfrekvens er vokset med 
1,87 procentpoint.

Det er bemærkelsesværdigt, at indenfor alle uddannelsesgrupper er be-
skæftigelsesfrekvensen faldet, og disse fald summerer op til et bidrag til et 
fald i den overordnede beskæftigelsesfrekvens på 4,85 procentpoint. Det 
helt store bidrag til faldet i den overordnede beskæftigelsesfrekvens kom-
mer fra grundskoleuddannede. For denne gruppe har der været et fald i 
beskæftigelsesfrekvensen på 9 procentpoint. Dette fald har bidraget til, at 
de overordnede beskæftigelsesfrekvenser er faldet med 2,79 procentpoint. 
Dette fald modgås af, at de grundskoleuddannede udgør en faldende andel 
– dette fald har bidraget til at løfte den overordnede beskæftigelsesfrekvens 
med 1 procentpoint. 
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3.4.  Betydningen af etnicitet

Det er velkendt, at der er meget store forskelle i beskæftigelsesfrekven-
ser mellem forskellige etniske grupper i Danmark (se f.eks. Schultz-Niel-
sen (2016)), og i dette afsnit analyseres det, hvordan udviklingen for for-
skellige etniske grupper har bidraget til ændringer i den overordnede 
beskæftigelsesfrekvens. Hovedresultatet fremgår af tabel 3.4.

Tabel 3.4. Dekomponering af udvikling i beskæftigelsesfrekvensen på etniske 
grupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra

  2000 2016 2000 2016 Andele Frekvens Rest Sum

Etnisk dansk 0,79 0,77 0,93 0,86 -0,0012 -0,0175 0,0013 -0,0174

Efterkommer, 
ikke-vestlig 0,65 0,57 0,00 0,02 -0,0016 -0,0002 -0,0011 -0,0029

Efterkommer, 
vestlig 0,74 0,69 0,00 0,00 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0002

Indvandrer, 
ikke-vestlig 0,47 0,52 0,04 0,08 -0,0098 0,0024 0,0018 -0,0056

Indvandrer, 
vestlig 0,68 0,69 0,02 0,05 -0,0022 0,0002 0,0002 -0,0018

I alt 0,77 0,74 1,00 1,00 -0,0149 -0,0152 0,0022 -0,0278

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at personer med etnisk dansk oprindelse udgør 7 procentpoint 
mindre andel af befolkningen i år 2016 end i år 2000. Til gengæld udgør 
indvandrere – både vestlige og ikke-vestlige – en noget større andel. Den-
ne ændring i befolkningssammensætningen har bidraget til et fald i den 
overordnede beskæftigelsesfrekvens på 1,58 procentpoint. Det er især stig-
ningen i andelen med ikke-vestlig baggrund, der trækker beskæftigelses-
frekvensen ned.

Hvis man til gengæld ser på bidraget fra ændringen i beskæftigelsesfre-
kvensen for de forskellige etniske grupper, er det faldet i beskæftigelsesfre-
kvensen for etniske danskere, der er den dominerende ændring. For både 
vestlige og ikke-vestlige indvandrere har der været en stigning i beskæfti-
gelsesfrekvensen, hvilket isoleret set også bidrager til, at den overordne-
de beskæftigelsesfrekvens er voksende. Der har også været et stort fald i 
efterkommernes beskæftigelsesfrekvenser, men de udgør så lille en andel 
af befolkningen, at det stort set ikke bidrager til faldet i den overordnede 
beskæftigelsesfrekvens.
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3.5.  Betingende sammenhænge

I de foregående afsnit er det analyseret, hvordan beskæftigelsesfrekvenser 
har udviklet sig i forhold til alder, uddannelse og etnicitet. Det kan dog ikke 
umiddelbart afvises, at der er en sammenhæng mellem de tre dimensioner. 
Noget af udviklingen i forhold til aldersgrupper kan f.eks. skyldes en ændret 
uddannelsessammensætning eller ændring i etnisk sammensætning – eller 
omvendt kan noget af udviklingen i forhold til uddannelsesgrupper skyldes 
en ændret alderssammensætning. I dette afsnit ses derfor på betydningen 
af alder, uddannelse og etnicitet, når der kontrolleres for betydningen af de 
øvrige forhold. I denne type analyse er det nødvendigt at måle i forhold til 
en bestemt type person, og der måles i forhold til etnisk danske mænd med 
faglært uddannelse, der er mellem 40 og 44 år.14

I figur 3.1 er det vist, hvordan betydningen af køn har udviklet sig i pe-
rioden fra 2000 til 2016. 

Figur 3.1. Beskæftigelsesfrekvens for kvinder i forhold til mænd, 2000-2016
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Note: Referencekategorien er: mænd, faglært uddannede, etniske danskere og 40-44-årige.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at der har været en tendens til, at kvinders beskæftigelsesfre-
kvens er svagt voksende i forhold til mænds. I år 2000 er kvinders beskæf-
tigelsesfrekvens 7 procentpoint under mændenes, mens den i 2016 er 6 
procentpoint under. Det er i øvrigt interessant at bemærke, at kvinders be-

14  Der estimeres en regressionsligning, hvor der medtages dummyvariable for køn, 
uddannelsesniveau, etnicitet og alder. Referencekategorien er: mænd, faglært uddannelse, etnisk 
dansk og 40-44-årige.
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skæftigelsesfrekvens i forhold til mændenes tilsyneladende er modcyklisk. 
I en lavkonjunktur tenderer kvinders beskæftigelsesfrekvens til at være høj 
i forhold til mændenes og modsat i højkonjunktur. En oplagt forklaring 
er, at mænd i højere grad end kvinder er ansat i den private sektor, og den 
private sektor er mere konjunkturfølsom.

I figur 3.2 ses på betydningen af alder.

Figur 3.2. Beskæftigelsesfrekvens for aldersgrupper i forhold til 40-44-årige, 
2000-2016
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Note: Referencekategorien er: mænd, faglært uddannede, etniske danskere og 40-44-årige.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at beskæftigelsesfrekvensen for alle andre aldersgrupper lig-
ger under de 40-44-åriges. Det interessante er dog, at siden år 2000 har 
der været en stor stigning i de ældres beskæftigelsesfrekvens. Det gælder i 
særdeleshed for de 60-64-årige – men det gælder også for de 55-59-årige 
og de 50-54-årige. For de yngre aldersgruppers vedkommende har der til 
gengæld været et fald, som dog først sætter ind i forbindelse med krisen fra 
2008 og frem.

I figur 3.3 er vist udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser for forskellige 
uddannelsesgrupper i forhold til faglærte. Det ses, at personer med en vi-
deregående uddannelse har en beskæftigelsesfrekvens, der ligger over fag-
lærtes og ufaglærtes, og det gælder især i lavkonjunktur. Det afspejler bl.a., 
at faglærte og ufaglærte i højere grad end personer med videregående ud-
dannelse er beskæftiget i den private sektor, der er mere konjunkturfølsom. 
Det mest bemærkelsesværdige i figuren er dog det vedvarende store fald, 
der er i beskæftigelsesfrekvensen for personer, der kun har grundskole som 
længste uddannelse. 
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Figur 3.3. Beskæftigelsesfrekvenser for uddannelsesgrupper i forhold til faglærte, 
2000-2016 
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Note: Referencekategorien er: mænd, faglært uddannede, etniske danskere og 40-44-årige. Grundsko-
le omfatter også individer i datasættet med uoplyst uddannelse.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Figur 3.4. Beskæftigelsesfrekvenser for etniske grupper i forhold til etniske 
danskere, 2000-2016 
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Note: Referencekategorien er: mænd, faglært uddannede, etniske danskere og 40-44-årige.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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En mulig forklaring er, at de ufaglærte bliver en mindre – og mere 
selekteret – gruppe, hvor en voksende andel har flere andre problemer end 
manglende beskæftigelse end dem, der findes i de øvrige uddannelsesgrup-
per. Hvorvidt det er forklaringen, ses der nærmere på i kapitel 5.

Som en sidste analyse er der i figur 3.4 vist udviklingen i beskæftigel-
sesfrekvenser for forskellige etniske grupper i forhold til etniske danskere.

Det ses for det første, at beskæftigelsesfrekvenserne for de øvrige etniske 
grupper ligger under etniske danskeres. Men frem til starten af finanskrisen 
har der været en catching up-udvikling – og det gælder i særdeleshed for 
ikke-vestlige indvandrere. Det er også interessant at bemærke, at finanskri-
sen ikke rammer indvandrere hårdere på beskæftigelsen end etniske dan-
skere, og for vestlige indvandreres vedkommende fortsætter beskæfti-
gelsesfrekvensen med at vokse i forhold til etniske danskere i årene efter 
finanskrisen. Til gengæld bliver efterkommerne, og særligt efterkommere 
af ikke-vestlige indvandrere, ramt hårdere på beskæftigelsen end de øvrige 
grupper.

3.6.  Konklusion
Faldet i beskæftigelsesfrekvensen, der har været siden år 2000, skyldes både 
en ændret sammensætning i befolkningen og reelle ændringer i beskæfti-
gelsesfrekvenser. Der er således relativt set kommet flere ældre, flere helt 
unge og flere ikke-vestlige indvandrere – hvilket bidrager til, at den over-
ordnede beskæftigelsesfrekvens har været faldende. Omvendt er uddan-
nelsesniveauet vokset, hvilket bidrager til, at beskæftigelsesfrekvensen har 
været voksende. Nettoresultatet har dog været, at ændringer i sammensæt-
ningen i befolkningen har bidraget til, at den overordnede beskæftigelses-
frekvens har været faldende siden år 2000.

For så vidt angår reelle ændringer i beskæftigelsesfrekvensen, har der 
for de ældre og indvandrerne været en meget klar tendens til, at de i højere 
grad er i beskæftigelse. For de øvrige grupper – og i særdeleshed for de 
yngre og for de lavt uddannede – har der til gengæld været en meget klar 
tendens til, at de i mindre grad er i beskæftigelse siden år 2000. Det mest 
markante fald ses for de lavt uddannede. Et væsentligt spørgsmål er, om 
det reelt er ændret adfærd i denne gruppe, eller der er tale om, at sammen-
sætningen af de lavt uddannede har ændret sig i retning af, at der er flere 
med andre typer af problemer end blot, at de ikke er i beskæftigelse. Dette 
spørgsmål ses der nærmere på i kapitel 5.
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Appendiks

I dette appendiks vises dekomponeringer for mænd og kvinder hver for sig.

Tabel 3.1a. Dekomponering af udvikling i mænds beskæftigelses  -frekvens på 
aldersgrupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

18-19 0,68 0,50 0,03 0,04 -0,0010 -0,0062 -0,0015 -0,0089
20-24 0,79 0,62 0,09 0,11 -0,0003 -0,0155 -0,0026 -0,0184
25-29 0,85 0,73 0,11 0,11 -0,0002 -0,0136 0,0008 -0,0131
30-34 0,88 0,81 0,12 0,10 -0,0017 -0,0076 0,0016 -0,0077
35-39 0,88 0,85 0,12 0,10 -0,0017 -0,0040 0,0008 -0,0049
40-44 0,87 0,86 0,11 0,11 -0,0000 -0,0012 0,0000 -0,0013
45-49 0,86 0,85 0,11 0,11 0,0003 -0,0016 -0,0001 -0,0013
50-54 0,85 0,83 0,12 0,12 0,0003 -0,0023 -0,0001 -0,0022
55-59 0,79 0,80 0,11 0,10 0,0000 0,0018 -0,0000 0,0018
60-64 0,42 0,64 0,08 0,10 -0,0078 0,0168 0,0044 0,0134
I alt 0,81 0,77 1,00 1,00 -0,0123 -0,0334 0,0032 -0,0425

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Tabel 3.1b. Dekomponering af udvikling i kvinders beskæftigelses frekvens på 
aldersgrupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

18-19 0,63 0,55 0,03 0,04 -0,0007 -0,0027 -0,0006 -0,0040
20-24 0,74 0,63 0,09 0,11 0,0000 -0,0095 -0,0014 -0,0108
25-29 0,77 0,67 0,11 0,10 -0,0003 -0,0113 0,0009 -0,0107
30-34 0,81 0,74 0,12 0,09 -0,0018 -0,0083 0,0017 -0,0084
35-39 0,83 0,79 0,12 0,10 -0,0021 -0,0049 0,0009 -0,0061
40-44 0,84 0,81 0,11 0,11 0,0003 -0,0030 -0,0001 -0,0028
45-49 0,83 0,81 0,11 0,11 0,0006 -0,0022 -0,0001 -0,0017
50-54 0,79 0,80 0,12 0,12 0,0003 0,0009 0,0000 0,0012
55-59 0,65 0,77 0,11 0,11 0,0000 0,0125 0,0000 0,0125
60-64 0,24 0,51 0,08 0,10 -0,0098 0,0226 0,0054 0,0182
I alt 0,74 0,72 1,00 1,00 -0,0136 -0,0059 0,0068 -0,0126

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Tabel 3.2a. Dekomponering af udvikling i mænds erhvervsfrekvens på 
aldersgrupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

18-19 0,69 0,49 0,03 0,04 -0,0012 -0,0066 -0,0016 -0,0095
20-24 0,82 0,65 0,09 0,11 -0,0004 -0,0164 -0,0028 -0,0195
25-29 0,89 0,77 0,11 0,11 -0,0003 -0,0128 0,0007 -0,0124
30-34 0,91 0,85 0,12 0,09 -0,0017 -0,0069 0,0014 -0,0072
35-39 0,91 0,88 0,12 0,10 -0,0017 -0,0041 0,0008 -0,0050
40-44 0,90 0,88 0,11 0,11 -0,0000 -0,0020 0,0000 -0,0021
45-49 0,89 0,87 0,11 0,11 0,0003 -0,0021 -0,0001 -0,0020
50-54 0,88 0,85 0,12 0,12 0,0003 -0,0032 -0,0002 -0,0031
55-59 0,83 0,83 0,11 0,10 0,0000 -0,0005 0,0000 -0,0005
60-64 0,44 0,66 0,08 0,10 -0,0081 0,0168 0,0044 0,0132
I alt 0,84 0,79 1,00 1,00 -0,01285 -0,0378 0,0027 -0,0479

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Tabel 3.2b. Dekomponering af udvikling i kvinders erhvervsfrekvens på 
aldersgrupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

18-19 0,65 0,56 0,03 0,04 -0,0009 -0,0031 -0,0007 -0,0047
20-24 0,77 0,65 0,09 0,11 -0,0001 -0,0106 -0,0015 -0,0122
25-29 0,82 0,72 0,11 0,10 -0,0004 -0,0107 0,0009 -0,0103
30-34 0,86 0,79 0,12 0,09 -0,0021 -0,0084 0,0017 -0,0087
35-39 0,87 0,83 0,12 0,10 -0,0022 -0,0057 0,0010 -0,0068
40-44 0,87 0,84 0,11 0,11 0,0003 -0,0037 -0,0001 -0,0036
45-49 0,86 0,84 0,11 0,11 0,0005 -0,0027 -0,0002 -0,0023
50-54 0,82 0,82 0,12 0,12 0,0003 -0,0003 -0,0000 0,0000
55-59 0,70 0,79 0,11 0,11 0,0000 0,0092 0,0000 0,0092
60-64 0,25 0,53 0,08 0,10 -0,0103 0,0228 0,0055 0,0180
I alt 0,77 0,75 1,0000 1,00 -0,0148 -0,0133 0,0066 -0,0214

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Tabel 3.3a. Dekomponering af udvikling i mænds beskæftigelsesfrekvens på 
uddannelsesgrupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

LVU 0,92 0,89 0,06 0,10 0,0044 -0,0017 -0,0011 0,0016
MVU 0,89 0,86 0,10 0,12 0,0012 -0,0030 -0,0004 -0,0022
KVU 0,87 0,87 0,04 0,05 0,0007 -0,0001 -0,0000 0,0005
Faglært 0,86 0,85 0,40 0,34 -0,0028 -0,0043 0,0006 -0,0065
Gymnasial 0,79 0,69 0,08 0,11 -0,0004 -0,0085 -0,0025 -0,0115
Grundskole 0,69 0,59 0,32 0,28 0,0040 -0,0321 0,0036 -0,0245
I alt 0,81 0,77 1,00 1,00 0,0071 -0,0500 0,0001 -0,0425

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Tabel 3.3b. Dekomponering af udvikling i kvinders beskæftigelsesfrekvens på 
uddannelsesgrupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra
  2000 2016 2000 2016 andele frekvens rest sum

LVU 0,88 0,86 0,04 0,11 0,0096 -0,0009 -0,0015 0,0072
MVU 0,88 0,84 0,16 0,22 0,0080 -0,0072 -0,0024 -0,0016
KVU 0,83 0,83 0,03 0,04 0,0010 -0,0002 -0,0001 0,0008
Faglært 0,80 0,78 0,32 0,28 -0,0029 -0,0069 0,0009 -0,0089
Gymnasial 0,76 0,69 0,10 0,12 0,0004 -0,0077 -0,0010 -0,0083
Grundskole 0,56 0,48 0,34 0,24 0,0176 -0,0279 0,0085 -0,0018
I alt 0,74 0,72 1,00 1,00 0,0337 -0,0508 0,0044 -0,0126

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Tabel 3.4a. Dekomponering af udvikling i mænds beskæftigelsesfrekvensen på 
etniske grupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra

  2000 2016 2000 2016 Andele Frekvens Rest Sum

Etnisk dansk 0,82 0,79 0,93 0,86 -0,0011 -0,0325 0,0024 -0,0311

Efterkommer, 
ikke-vestlig 0,66 0,58 0,00 0,02 -0,0020 -0,0003 -0,0012 -0,0034

Efterkommer, 
vestlig 0,75 0,69 0,00 0,00 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002

Indvandrer, 
ikke-vestlig 0,54 0,57 0,04 0,07 -0,0077 0,0012 0,0008 -0,0056

Indvandrer, 
vestlig 0,73 0,73 0,02 0,05 -0,0021 0,0000 0,0000 -0,0021

I alt 0,81 0,77 1,00 1,00 -0,0129 -0,0316 0,0020 -0,0425

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Tabel 3.4b. Dekomponering af udvikling i kvinders beskæftigelsesfrekvensen på 
etniske grupper, 2000-2016

Frekvenser Andele Bidrag til ændring fra

  2000 2016 2000 2016 Andele Frekvens Rest Sum

Etnisk dansk 0,75 0,75 0,93 0,86 -0,0013 -0,0021 0,0002 -0,0033

Efterkommer, 
ikke-vestlig 0,64 0,56 0,00 0,02 -0,0012 -0,0002 -0,0010 -0,0025

Efterkommer, 
vestlig 0,73 0,69 0,00 0,00 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0001

Indvandrer, 
ikke-vestlig 0,38 0,48 0,04 0,08 -0,0124 0,0039 0,0032 -0,0052

Indvandrer, 
vestlig 0,64 0,65 0,02 0,05 -0,0022 0,0003 0,0003 -0,0016

I alt 0,74 0,72 1,00 1,00 -0,0171 0,0019 0,0027 -0,0126

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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4.  Beskæftigelsens variation 
over livet

Af Jan Rose Skaksen

4.1. Indledning
I hvor høj grad danskere er i beskæftigelse, varierer over livsforløbet. Der 
arbejdes mindre som ung og som ældre end i midten af livet, og den hø-
jeste grad af beskæftigelse opnås omkring de 40 år. Der er dog stor varia-
tion mellem, hvor meget forskellige personer arbejder, og det gælder især 
i starten og slutningen af den erhvervsaktive alder. I de unge år er der en 
del, der vælger at uddanne sig, og der kan være andre, der har svært ved 
at få det første job. Tilsvarende er der også store forskelle blandt de ældre 
på arbejdsmarkedet. Nogle går på førtidspension, efterløn eller en anden 
ordning, mens andre fortsætter med at arbejde, til de er langt oppe i årene. 
Kapitlet analyserer, hvordan deltagelsen på arbejdsmarkedet varierer over 
livet, og i hvor høj grad mønsteret har ændret sig.

Finansieringen af velfærdsstaten er afhængig af, at der er en tilstræk-
kelig stor andel af befolkningen, der er i beskæftigelse. Den demografiske 
udvikling med flere ældre er i denne sammenhæng en særlig udfordring. 
Ud over demografien er der dog også andre forhold, der kan tendere til, at 
befolkningen arbejder mindre. Et voksende uddannelsesniveau forudsæt-
ter således, at flere i en længere årrække er på skolebænken og dermed i 
mindre grad på arbejdsmarkedet (se f.eks. Skaksen (2018)). Omvendt kan 
et højere uddannelsesniveau også bidrage til, at ældre bliver længere tid på 
arbejdsmarkedet (se Larsen og Pedersen (2015)).

Det skal også her nævnes, at den almindelige velstandsudvikling kan 
påvirke de forskellige generationers lyst og behov for at være på arbejds-
markedet. Der er således en tendens til, at højere velstand både giver sig 
udtryk i et ønske om en højere materiel levestandard såvel som mere fritid 
(se også Bonke og Christensen, 2018).

Af det følgende fremgår det, at der har været væsentlige ændringer i for-
skellige aldersgruppers beskæftigelse siden år 2000. Der er således en ten-
dens til, at de unge arbejder mindre end tidligere, mens de ældre arbejder 
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mere.15 En mulig forklaring på begge forhold er som nævnt et højere ud-
dannelsesniveau. For de ældres vedkommende er der dog flere andre muli-
ge forklaringer på, at de arbejder mere end tidligere (se Larsen og Pedersen, 
2015 og Bingley m.fl., 2016). En er, at de reformer, der har været, og ikke 
mindst efterlønsreformerne, har bidraget til at øge deres tilskyndelse til at 
forblive på arbejdsmarkedet. En anden mulig årsag er, at sundhedstilstan-
den er forbedret blandt ældre, hvilket øger deres muligheder og motivation 
for at forblive på arbejdsmarkedet. Og en tredje mulig forklaring er, at ar-
bejdsmarkedet har ændret sig i retning af at give ældre bedre muligheder 
for at fastholde deres beskæftigelse.

I dette kapitel ses der på, hvordan ændringerne i forskellige aldersgrup-
pers beskæftigelse har påvirket det gennemsnitlige antal år, der med aktu-
elle beskæftigelsesfrekvenser kan forventes, at en person arbejder over et 
livsforløb. Det fremgår, at på trods af store ændringer i de unges og de æl-
dres arbejdsmarkedsdeltagelse er dette antal år tilsyneladende ret konstant 
omkring de 34 år.

Disse beregnede antal års beskæftigelse gælder for en gennemsnitsper-
son, men der er stor variation over forskellige befolkningsgrupper – og 
i særdeleshed over køn og uddannelsesgrupper. Da der er personer, der 
praktisk taget aldrig er i beskæftigelse, er de 34 år også lavere, end hvad der 
er typisk for personer, der er aktive på arbejdsmarkedet.

Fokus i kapitlet er beskæftigelsen set over et livsforløb, og hvordan 
den varierer over forskellige demografiske grupper, men relateret til dette 
spørgsmål er, hvordan beskæftigelsen varierer over generationer indenfor 
familier. Eller med andre ord: Er der en sammenhæng mellem børns og 
forældres beskæftigelse. Dette emne behandles kort i slutningen af kapitlet. 
Det fremgår, at der er sammenhæng. Børn er i højere grad i beskæftigelse, 
når de er mellem 35 og 40 år, hvis deres forældre var i beskæftigelse, da de 
havde samme alder.

Resten af kapitlet er struktureret som følger: I afsnit 4.2 afdækkes den 
overordnede sammenhæng mellem beskæftigelse og alder. I afsnit 4.3 ses 
der mere specifikt på ydergrupperne på arbejdsmarkedet – de unge og de 
ældre. I afsnit 4.4 behandles betydningen af uddannelse, og i afsnit 4.5 er 
der fokus på sammenhængen over generationer. Endelig er der i afsnit 4.6 
en konklusion.

15  En mulig hypotese, der med mellemrum er fremført, er, at der er en sammenhæng mellem de 
ældre og de unges beskæftigelse. Hvis de ældre f.eks. arbejder mere, kan det blive vanskeligere for 
de unge at finde beskæftigelse, og de ender derfor med at arbejde mindre. Hvorvidt der er en sådan 
sammenhæng, er bl.a. analyseret af Bingley m.fl. (2010), og de finder ret entydigt, at det ikke er 
tilfældet. Hvis der er en tendens til noget, er det nærmere, at der er en positiv sammenhæng mellem 
beskæftigelsen for unge og ældre på arbejdsmarkedet.
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4.2. Beskæftigelsesfrekvenser og alder

I figur 4.1 er vist, hvordan beskæftigelsesfrekvenser varierer med alderen i 
2016.

Figur 4.1. Beskæftigelsesfrekvens og alder, 2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Som forventet ses det, at beskæftigelsesfrekvenserne er relativt lave for 
de unge på arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. skyldes, at der er en del under 
uddannelse. Beskæftigelsen topper i første halvdel af 40’erne, hvorefter den 
falder, og det gælder især fra 60-årsalderen og frem. Det ses også, at for 
næsten alle aldersgrupper – bortset fra de yngste – ligger beskæftigelsesfre-
kvensen for mænd over den for kvinder.

Som det også er fremgået af tidligere kapitler, har beskæftigelses-
frekvenserne ændret sig over tiden. Hvordan beskæftigelsesfrekvenserne 
har ændret sig for de forskellige aldersgrupper mellem år 2000 og 2016, er 
illustreret i figur 4.2. Her er det igen vigtigt at pointere, at ændringerne i 
beskæftigelsesfrekvenser også påvirkes af databrud i 2003 og 2008 (se dis-
kussionen i kapitel 1). Databruddene giver således anledning til, at de målte 
beskæftigelsesfrekvenser falder, og det gælder især for de unge. De reelle 
fald i beskæftigelsesfrekvenserne for de unge vil således være mindre, end 
hvad der fremgår i det følgende. 

En del af forklaringen på de ændringer, der ses i figur 4.2, er, at indvandrere 
fylder mere på det danske arbejdsmarked (se også kapitel 3), og i særdeleshed 
indvandrere fra ikke-vestlige lande har en beskæftigelsesfrekvens, der er lave-
re end for etniske danskere. En stigning i andelen af indvandrere i befolknin-
gen vil derfor bidrage til, at den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens falder.
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Figur 4.2. Ændring i beskæftigelsesfrekvenser mellem 2000 og 2016  
– sammenhæng med alder

-0,30 

-0,20 

-0,10 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Alle Mænd Kvinder

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

I figur 4.3 er derfor vist de tilsvarende kurver, men kun for etniske dan-
skere. Som forventet er faldet i beskæftigelsesfrekvenserne lidt mindre, når 
der kun ses på etniske danskere, men det generelle forløb i figur 4.3 ligner 
meget forløbet i figur 4.2. Der har været et fald i beskæftigelsesfrekvenser 
for de yngre aldersgrupper og en stigning for de ældre.

Figur 4.3. Ændring i beskæftigelsesfrekvenser mellem 2000 og 2016 for etniske 
danskere – sammenhæng med alder
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.



67

4.  Beskæftigelsens variation over livet

Det tyder overordnet set på, at der er sket et skift i retning af, at man 
arbejder mindre som ung og mere som ældre. Et interessant spørgsmål er, 
om stigningen som ældre kompenserer faldet som ung, eller om ændrin-
gen også har påvirket det samlede antal års beskæftigelse, en gennemsnitlig 
person har over livsforløbet. 

For at besvare dette spørgsmål tages der udgangspunkt i en 18-årig per-
son, der antages at realisere de gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvenser, 
der gælder for personer med forskellige aldre. Dvs. det antages, at når den 
18-årige f.eks. er 50 år, vil beskæftigelsesfrekvensen være som for de nuvæ-
rende 50-årige. Derved tegnes et øjebliksbillede af beskæftigelsen over livet 
for et ”tænkt” livsforløb, som det ser ud lige nu. I dette livsforløb skal der 
korrigeres for, at den 18-årige kun med en vis sandsynlighed opnår at blive 
50 år.16 I figur 4.4 er det vist, hvordan det gennemsnitlige antal års beskæf-
tigelse over et ”tænkt” livsforløb har varieret fra 1985 til 2016.

Figur 4.4. Forventet gennemsnitlig antal års beskæftigelse for etniske danskere 
over et tænkt livsløb fra 18 til 64 år, 1985-2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at med de aktuelle beskæftigelsesfrekvenser svarer det til, at 
mændene i gennemsnit forventes at arbejde godt 35 år, fra de er 18, til de 
er 64 år, mens kvinderne forventes at arbejde godt 34 år. For mændenes 
vedkommende har niveauet for antal års beskæftigelse været forholdsvis 

16  For at korrigere for overlevelsessandsynligheder anvendes overlevelsessandsynligheden i 
Danmark fra året før til indeværende år. Dvs. i f.eks. 2016 udnyttes overlevelsessandsynlighederne fra 
18 til 19 år, fra 19 til 20 år osv. mellem 2015 og 2016. Overlevelse defineres ved, at man er registreret i 
danske registre, hvilket betyder, at man er i live og fortsat bor i Danmark – dvs. man ikke er død eller 
udvandret.
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konstant siden slutningen af 80’erne. For kvindernes vedkommende har 
der til gengæld været en tendens til, at antal års beskæftigelse har været 
voksende – især frem til slutningen af 90’erne. For både mænds og kvinders 
vedkommende er der en tydelig konjunkturvariation. Hvis beskæftigelses-
frekvenserne i 2008 var de gældende, svarer det til, at kvinderne kunne 
forventes at arbejde ca. 36 år, mens mændene kunne forventes at arbejde 
lidt over 36,5 år.

Set over hele perioden fra år 1985 til 2016 har der for befolkningen som 
helhed tilsyneladende været en tendens til en stigning i det forventede antal 
års beskæftigelse – især fra slutningen af 80’erne og fremefter. I perioden 
siden år 2000, som er den, der især fokuseres på i denne bog, har der været 
konjunkturvariation uden en klar tendens i udviklingen i niveauet. 

4.3. Ind- og afgang fra arbejdsmarkedet har ændret sig
De største ændringer i beskæftigelsesfrekvenser er sket for de unge og de 
ældre på arbejdsmarkedet, og i dette afsnit ses der mere detaljeret på de 
unges indgang på arbejdsmarkedet og de ældres afgang. Som udgangs-
punkt vises udviklingen for begge køn under ét, mens der i appendiks fin-
des de tilsvarende opgørelser for mænd og kvinder hver for sig.

Der har været en række analyser, der har set på de unge og de ældres be-
skæftigelse. I Finansministeriet (2017) ses der på de ældre, og det fremgår, 
at der har været en markant stigning i de ældres beskæftigelsesfrekvens. 
Det gælder både for dem under pensionsalderen og for dem over. Fra ana-
lysen fremgår det også, at for de ældre på arbejdsmarkedet er mere uddan-
nelse forbundet med en højere beskæftigelsesfrekvens, men det er blandt de 
ufaglærte ældre, at der har været den største stigning siden 2008. 
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De unges indgang

Figur 4.5 viser, hvordan beskæftigelsen har udviklet sig for tre forskellige 
kohorter på arbejdsmarkedet, der er 20 år i henholdsvis 1985, 1995 og 2000.

Figur 4.5. Beskæftigelsesfrekvenser for kohorter af unge
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det fremgår, at de unge i 1985 i høj grad er på arbejdsmarkedet som 
20-årige – og allerede som 22-årige er næsten 80 procent i beskæftigelse. 
For de unge, der er 20 år i år 1995 er det til gengæld kun 75 procent, der er i 
beskæftigelse som 22-årige. Yderligere er der sket endnu et fald for dem, der 
var 20 år i 2000 – her er det 72 procent, der er i beskæftigelse som 22-årige. 
Også dette peger i retning af, at de yngre i lavere grad er i beskæftigelse.

Hvis der ses på beskæftigelsen i 20’erne som helhed (fra 20 til 29 år), 
er der dog kun små forskelle på de tre kohorter. Det skyldes i høj grad, 
at årgang 2000 oplever en stor beskæftigelsesfremgang i midten af 20’erne 
på grund af den kraftige højkonjunktur inden finanskrisen. Årgang 2000 
arbejdede således i 20’erne i gennemsnit kun 2 måneder mindre end de to 
andre årgange, der arbejdede stort set lige meget.

Fra figur 4.5a i appendiks ses, at det især er de unge mænds indgang 
på arbejdsmarkedet, der har ændret sig. For årgang 1985 er beskæftigel-
sesfrekvensen 82 procent allerede som 20-årig. Årgang 2000 opnår først 
denne beskæftigelsesfrekvens i midten af 20’erne. Ses der på beskæftigelsen 
i 20’erne, arbejder årgang 2000 3 måneder mindre end de to andre årgange.

For kvinderne gælder det, at årgang 2000 i 20’erne i gennemsnit arbej-
der stort set det samme som kvinderne fra årgang 1995 og 1 måned mindre 
end årgang 1985.
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De ældres afgang

Hvis vi i stedet vender os imod de ældre på arbejdsmarkedet, er der reelt 
sket endnu større ændringer i beskæftigelsesfrekvenserne. 

I figur 4.6 vises således, hvordan beskæftigelsen har udviklet sig for de 
tre kohorter på arbejdsmarkedet, der var 64 år i henholdsvis år 2000, 2010 
og 2016. Disse årgange er fulgt tilbage i tiden, til de var 49 år. Det er igen 
vigtigt at understrege, at de forskellige kohorter er udsat for forskellig kon-
junkturpåvirkning.

Figur 4.6. Beskæftigelsesfrekvenser for kohorter af ældre
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Der er sket en klar ændring i retning af, at de ældre årgange bliver læn-
gere tid på arbejdsmarkedet. For årgang 2000’s vedkommende (dvs. de, der 
var 64 år i år 2000) er det således kun 66 procent, der er i beskæftigelse som 
57-årige, for årgang 2010’s vedkommende er det 75 procent, mens det for 
årgang 2016’s vedkommende er 76 procent. Disse forskelle betyder, at der 
har været store ændringer i den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for 
55-64-årige. 

Disse ændringer svarer til, at årgang 2016 i gennemsnit arbejder 5 må-
neder mere end årgang 2010 og 17 måneder mere end årgang 2000 i disse 
ti år.

De mest markante ændringer er sket for kvindernes vedkommende. For 
mændene svarer ændringerne til, at dem mellem 55 og 64 år fra årgang 
2016 i gennemsnit arbejder 2 måneder mere end mændene fra årgang 2010 
og 12 måneder mere end mændene fra årgang 2000. For kvindernes ved-
kommende svarer det til gengæld til, at kvinderne fra årgang 2016 i gen-
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nemsnit arbejder 8 måneder mere end kvinderne fra årgang 2010 og 23 
måneder mere end årgang 2000.

Sammenlignes mændene med kvinderne fra samme årgang, svarer det 
til, at mændene fra årgang 2016 arbejder 9 måneder mere end kvinderne 
fra samme årgang, når de er mellem 55 og 64 år; mændene fra årgang 2010 
arbejder 15 måneder mere end kvinderne fra samme årgang; og mænde-
ne fra årgang 2000 arbejder 20 måneder mere end kvinderne fra samme 
årgang.

Tendensen til, at de ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet, kan 
naturligvis skyldes flere forskellige forhold, og der er tre oplagte forklarin-
ger, som ifølge et studie af Larsen og Pedersen fra 2015 alle bidrager til den 
overordnede tendens (se også Bingley m.fl., 2016). For det første har der 
været reformer, der har søgt i højere grad at fastholde de ældre på arbejds-
markedet – det gælder ikke mindst ændringerne i forhold til at komme på 
efterløn. For det andet har der været en kraftig stigning i de ældres uddan-
nelsesniveau, og ved længere uddannelse forbliver man typisk længere tid 
på arbejdsmarkedet. For det tredje har de ældre fået en forbedret sundhed, 
og dermed er de i højere grad i stand til at forblive på arbejdsmarkedet. En 
fjerde mulighed er, at udviklingen på arbejdsmarkedet i højere grad har 
gjort det muligt for de ældre at fastholde deres beskæftigelse. Det er i øvrigt 
bemærkelsesværdigt, at det ikke kun er i Danmark, men i en lang række 
europæiske lande, at der i samme tidsperiode har været en tendens til, at de 
ældre i højere grad er i beskæftigelse (se kapitel 6).

Selvom der har været en stigning i de ældres deltagelse på arbejdsmar-
kedet, er niveauet for mændenes vedkommende fortsat noget lavere, end 
det var i slutningen af 70’erne – dvs. inden efterlønsordningen blev indført i 
1979. Samtidig er sundheden blandt ældre forbedret. Det er baggrunden for, 
at Bingley m.fl. (2016) estimerer, at der er en ikke-udnyttet arbejdskapacitet 
blandt de 55-69-årige, hvis de ældre kommer op på samme niveau som i 
slutningen af 70’erne. For mændenes vedkommende er det ca. 5 yderligere 
arbejdsår i gennemsnit, og for kvindernes vedkommende er det ca. 5,5 år.

4.4. Betydningen af uddannelse
I ovenstående har der været fokus på den gennemsnitlige dansker, men del-
tagelsen på arbejdsmarkedet varierer med uddannelsesniveau. I f.eks. Bæk-
gaard og Helsø (2018) ses således på, hvordan erhvervsdeltagelse varierer 
med uddannelsesniveau – og i særdeleshed i hvor høj grad, der er en så-
kaldt displacement-effekt. Denne effekt dækker over, at erhvervdeltagelsen 
er voksende med uddannelsesniveauet (se også Finansministeriet, 2018). 
En mulig forklaring på dette er, at uddannelse i sig selv styrker deltagel-
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se på arbejdsmarkedet, men en anden er, at det er de ”stærkeste”, der får 
en uddannelse. Når flere får en uddannelse, vil det alt andet lige betyde, 
at erhvervsfrekvensen kan falde for alle uddannelsesgrupper. For de lavest 
uddannede, fordi det bliver svagere grupper, der ikke får en uddannelse – og 
for de højest uddannede, fordi det er svagere grupper end tidligere, der får 
en uddannelse. Bækgård og Helsø finder, at der er en ”displacement”-effekt, 
men den gælder kun for de lavest uddannede – og til en vis grad for dem 
med en erhvervsfaglig uddannelse. Der er til gengæld ikke meget, der tyder 
på, at erhvervsfrekvensen for gruppen med videregående uddannelse i sær-
lig høj grad påvirkes af, at der er flere, der får en videregående uddannelse.

I dette afsnit fokuseres på, hvordan beskæftigelsen hen over livet varie-
rer med uddannelsesniveau, og som illustration af betydningen af uddan-
nelse viser figur 4.7, hvordan beskæftigelsesfrekvenser varierer med alder 
for en lavtuddannet gruppe, der har grundskole som højeste uddannelse, 
og for en højtuddannet gruppe med lang videregående uddannelse.

Figur 4.7. Beskæftigelsesfrekvenser for højt- og lavtuddannede i 2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

For alle aldersgrupper er der stor forskel på lavt- og højtuddannedes 
beskæftigelse. Det er dog interessant at bemærke, at forskellen er mindre 
for personer i 50’erne end for yngre personer. Dette er formodentlig delvis 
en konsekvens af, at de kohorter af lavt uddannede, der er i 50’erne, gen-
nemsnitlig set er en stærkere gruppe end de kohorter af lavt uddannede, 
der er i 30’erne og 40’erne. I kapitel 5 ses der nærmere på, hvorvidt det er 
tilfældet, at der har været denne udvikling i retning af, at de ufaglærte er en 
gruppe, der i voksende grad består af personer, der står svagere i forhold til 
arbejdsmarkedet.
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I afsnit 4.3 fremgik det, at de seneste kohorter af ældre trækker sig se-
nere tilbage fra arbejdsmarkedet end tidligere kohorter. Spørgsmålet er, om 
der er en uddannelsesmæssig variation i disse ændringer. I figur 4.8 er det 
derfor illustreret, hvordan beskæftigelsesfrekvenserne varierer med alderen 
for to kohorter af ældre – dem, der var 64 år i år 2000, og dem, der var 64 år 
i år 2016 – og for to uddannelsesgrupper: dem med grundskole som højeste 
uddannelse og dem med lang videregående uddannelse.

Figur 4.8. Beskæftigelsesfrekvenser for kohorter af ældre lavt- og højtuddannede 
under 75 år

a. Grundskoleuddannelse
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b. Lang videregående uddannelse
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For både de højt- og de lavtuddannede fremgår det, at den seneste 
kohorte har en tendens til at trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet 
end den tidligere. Men det fremgår også klart, at den største ændring mel-
lem kohorter ses for de lavtuddannede. Dvs. blandt de ældre er det især de 
lavtuddannede, der har ændret adfærd i forhold til senere tilbagetrækning 
fra arbejdsmarkedet. Dette skal naturligvis tillige ses på baggrund af, at der 
også er en klar tendens til, at de lavtuddannede trækker sig tidligere tilbage 
fra arbejdsmarkedet end de højtuddannede.

4.5. Beskæftigelsesfrekvensers variation over generationer
I de foregående afsnit er det vist, hvordan beskæftigelsen varierer over livet 
– og hvordan denne variation har ændret sig. En anden væsentlig tidsmæs-
sig variation i beskæftigelsesfrekvenser er variationen over generationer, 
hvilket kort behandles i dette afsnit.

I forhold til variationen over generationer er social arv helt centralt. Det 
er således velkendt, at der er social arv omkring både uddannelse og ind-
komst (se f.eks. Landersø og Heckman (2017)). Spørgsmålet er, om der er 
en tilsvarende social arv i beskæftigelsesfrekvenser.

I figur 4.9 er det vist, hvordan børnenes beskæftigelsesfrekvens som 
35-40-årige varierer med farens beskæftigelsesfrekvens som 35-årig. 

Figur 4.9. Børns beskæftigelsesfrekvens som 35-40-årige – afhængighed af farens 
beskæftigelsesfrekvens som 35-årig, 2000-2016
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Note: Der rapporteres koefficient til farens beskæftigelsesfrekvens i regression, hvor der kun medtages 
farens beskæftigelsesfrekvens og en konstant. Skyggerne angiver signifikansniveauer på 95 %.

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Der vælges at fokusere på sammenhængen mellem farens og børnenes 
beskæftigelsesfrekvens, da det har været mere almindeligt, at moren var 
hjemmegående end faren. Hvis der i stedet anvendes morens beskæftigelse, 
findes tilsvarende sammenhænge som i forhold til farens, men sammen-
hængen er knap så tydelig. Da den etniske sammensætning ændrer sig en 
del i løbet af perioden, er der udelukkende anvendt data for personer med 
dansk oprindelse. 

Det ses, at der er en klar afhængighed mellem børns og forældres be-
skæftigelsesfrekvens. I 2016 er denne afhængighed næsten ens for kvinder 
og mænd, og figuren viser f.eks., at hvis faren har haft en beskæftigelsesfre-
kvens, der var 0,1 (dvs. 10 procentpoint) højere, vil det smitte af med en be-
skæftigelsesfrekvens på børnene, der er 0,013 højere. Det er interessant, at 
der efter krisen tilsyneladende er en voksende afhængighed mellem farens 
og børnenes beskæftigelsesfrekvenser.

Det er velkendt, at der er stor afsmitning af forældres uddannelse på 
børns uddannelsesvalg. Og da beskæftigelsesfrekvenser varierer meget 
over uddannelsesniveau, er spørgsmålet, om afhængigheden mellem børns 
og forældres beskæftigelsesfrekvens udelukkende virker gennem uddan-
nelsesniveau. I figur 4.10 rapporteres derfor afhængigheden mellem børns 
og farens beskæftigelsesfrekvens, når der kontrolleres for farens såvel som 
børnenes eget uddannelsesniveau.

Figur 4.10. Børns beskæftigelsesfrekvens som 35-40-årige – afhængig af farens 
beskæftigelsesfrekvens som 35-årig, når der er kontrolleret for farens og barnets 
eget uddannelsesniveau, 2000-2016
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Note: Der rapporteres koefficient til farens beskæftigelsesfrekvens i regression, hvor der ud over 
farens beskæftigelsesfrekvens medtages farens uddannelsesniveau, barnets uddannelsesniveau og en 
konstant. Skyggerne angiver signifikansniveauer på 95 %.

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Det fremgår, at sammenhængen er næsten lige så markant, som når der 
ikke kontrolleres for uddannelse. 

4.6. Konklusion
I dette kapitel er det analyseret, hvordan beskæftigelsen varierer over li-
vet. Det fremgår, at beskæftigelsesfrekvensen er forholdsvis lav blandt de 
unge og de ældre – og den topper omkring 40-årsalderen. Der har været en 
tendens til, at de unges beskæftigelsesfrekvens har været faldende, hvilket 
hænger sammen med, at de i højere grad tager en uddannelse. Til gengæld 
har der også været en klar tendens til, at beskæftigelsesfrekvenserne for de 
ældre har været voksende. Lidt mere overraskende er det, at beskæftigelses-
frekvenserne har været svagt faldende for, hvad man kan kalde for arbejds-
markedets kernegrupper, der er mellem 30 og 50 år gamle. 

Hvis man gør regnskabet op og anvender de aktuelle beskæftigelsesfre-
kvenser som rettesnor for, hvor meget en person forventes at arbejde på 
forskellige alderstrin, så er det forventede antal års beskæftigelse i perioden 
mellem 18 og 64 år stort set det samme i år 2016 som i år 2000. I år 2000 er 
den forventede livsbeskæftigelse opgjort på denne måde 34 år, mens den i 
år 2016 er på knap 35 år. For kvindernes vedkommende har der været en 
tendens til en stigning i antal års beskæftigelse, mens det har været mere 
konstant for mændene. 

Der er stor forskel på, hvor meget personer med forskellige uddannelses-
niveauer arbejder på forskellige tidspunkter i livet, men de højtuddannede 
arbejder altid mere end de lavtuddannede. Det er dog bemærkelsesværdigt, 
at for de ældre på arbejdsmarkedet er det især de lavtuddannede, der har 
ændret adfærd i retning af at forblive længere tid på arbejdsmarkedet.

Endelig er det i kapitlet vist, at børns beskæftigelse som 35-40-årige af-
hænger af deres forældres beskæftigelse omkring samme alder. Dvs. at der 
er en klar social arv i det at være i beskæftigelse.
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Appendiks

I dette appendiks findes relevante figurer opdelt på mænd og kvinder.

Figur 4.5a. Beskæftigelsesfrekvenser for kohorter af unge mænd
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Figur 4.5b. Beskæftigelsesfrekvenser for kohorter af unge kvinder
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Figur 4.6a. Beskæftigelsesfrekvenser for kohorter af ældre mænd
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Figur 4.6b. Beskæftigelsesfrekvenser for kohorter af ældre kvinder
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5.  De ufaglærte – en særligt udfordret 
gruppe

Af Anders Hjorth-Trolle og Jan Rose Skaksen

5.1. Indledning
Det fremgår i flere kapitler i denne bog, at der har været en klar tendens 
til, at ufaglærte har fået en markant svagere tilknytning til arbejdsmarke-
det. Der kan være flere forklaringer på denne udvikling. En mulighed er, 
at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft er faldet, hvilket har presset de 
ufaglærte ud af arbejdsmarkedet (se også kapitel 7). En anden mulighed er, 
at det er blevet mindre attraktivt for ufaglærte at deltage på arbejdsmar-
kedet. Og en tredje mulig forklaring er, at sammensætningen i gruppen 
af ufaglærte er ændret i retning af en svagere gruppe, der har svært ved at 
fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Om, og eventuelt hvordan, man kan imødegå tendensen til, at ufaglærte 
i mindre grad er i beskæftigelse, afhænger i høj grad af årsagen til udviklin-
gen. Hvis det er et fald i efterspørgslen, kunne det eventuelt pege i retning 
af, at de ufaglærtes kompetenceniveau er for lavt i forhold til det gældende 
lønniveau. Hvis der er en manglende tilskyndelse til at være i beskæftigelse, 
kunne det pege i retning af, at gevinsten ved at være i beskæftigelse i for-
hold til ikke at være i beskæftigelse er for lille. Endelig, hvis det er udtryk 
for, at gruppen af ufaglærte er blevet en markant svagere gruppe, kan det 
pege i retning af et behov for ændringer indenfor arbejdsmarkedsområdet 
eller social- og sundhedsområdet for at styrke gruppens muligheder for 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

En vigtig grundfortælling i velfærdsstaten er, at uddannelse, og i det hele 
taget et højt kompetenceniveau, bidrager til høj velstand og en forholdsvis 
lige indkomstfordeling (se også Skaksen, 2018). I overensstemmelse med 
dette har der igennem årtier været en kraftig stigning i uddannelsesniveau-
et, hvilket har ført til, at gruppen af ufaglærte er blevet betragteligt mindre. 
Det er derfor oplagt, at sammensætningen af ufaglærte har ændret karak-
ter, og dermed ændret gruppens muligheder for at begå sig på arbejdsmar-
kedet. Hvis det f.eks. er tilfældet, at dem med de bedste forudsætninger for 
at begå sig på arbejdsmarkedet bliver uddannet først, vil det betyde, at jo 
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højere uddannelsesniveauet er i samfundet, desto mere udfordret en grup-
pe er de ufaglærte.17

I dette kapitel tages der udgangspunkt i hypotesen om, at de ufaglærte 
er blevet en mere selekteret gruppe, hvor mange reelt har svært ved at del-
tage på arbejdsmarkedet. En forholdsvis stor andel af personer med dårligt 
helbred, såvel som fysiske eller psykiske handikap, vil formodentlig være at 
finde blandt de ufaglærte. Det betyder, at når en større andel af befolknin-
gen får uddannelse, vil personer med dårligt helbred eller handikap udgøre 
en voksende andel af gruppen af ufaglærte. Derfor vil de ufaglærte som 
gruppe gennemsnitligt set stå svagere på arbejdsmarkedet.

I kapitlet ses der overordnet på to mål for, i hvor høj grad de ufaglærte er 
blevet en svagere gruppe. For det første ses der på deres arbejdsmarkedstil-
knytning og for det andet på deres sundhed. 

Med hensyn til arbejdsmarkedstilknytning ses der på, hvor stor en andel 
af de ufaglærte i forhold til mere uddannede, der reelt er blevet afkoblet på 
arbejdsmarkedet målt ved, at de er helt udenfor beskæftigelse i mindst 5 år 
i træk. I DØR (2017) foretages en relateret analyse, idet der ses på langvarig 
forsørgelse defineret som personer, der indenfor mindst 4 af de foregåen-
de 5 år har været offentligt forsørget, når der ses bort fra SU. I analysen 
fra DØR indgår personer med en lille eller meget ustabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet i gruppen af de særligt udfordrede, hvorimod der i vores 
analyse kun indgår personer, der er helt væk fra arbejdsmarkedet i mindst 
5 år. 

Med hensyn til sundhed ses der på de ufaglærtes hospitalsindlæggelser 
i forhold til andre grupper. Endelig ses der på dødelighed i forhold til an-
dre grupper. Antal hospitalsindlæggelser og dødelighed giver information 
om, hvorvidt sundheden blandt gruppen af ufaglærte er blevet dårligere 
i forhold til, hvad der gælder for andre grupper. Det er her interessant, at 
man også i USA finder en faldende beskæftigelse blandt lavt uddannede. 
Og her er det en udbredt hypotese, at udviklingen skyldes dårligere sund-
hed i gruppen af især lavtuddannede mænd (se f.eks. Krueger, 2017 og Case 
og Deaton, 2017). I DØR (2018) laves en lignende analyse, der viser, at 
de ufaglærte i voksende grad er en selekteret gruppe med hensyn til både 
sundhed og social baggrund.

Der har i de seneste årtier været en indvandring til Danmark af både 
vestlige og ikke-vestlige indvandrere. For så vidt angår de ikke-vestlige ind-
vandrere, er en langt større andel ufaglærte, end tilfældet er for etniske dan-
skere (se Schultz-Nielsen og Skaksen, 2017). Det betyder, at sammensæt-
ningen af gruppen af ufaglærte er ændret i retning af, at en voksende andel 

17  Et højere uddannelsesniveau vil også betyde, at de uddannedes forudsætninger gennemsnitligt 
set falder i forhold til at begå sig på arbejdsmarkedet (se Bækgaard og Helsø, 2018).
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har en ikke-vestlig baggrund. Da de ikke-vestlige indvandreres arbejds-
markedstilknytning og sundhed kan være en særskilt historie i forhold til, 
hvad der gælder for etniske danskere, vælger vi i dette kapitel udelukkende 
at fokusere på etniske danskere. 

Det viser sig, at de ufaglærte er en klart svagere gruppe på arbejdsmar-
kedet end de uddannede. Det gælder, når der ses på deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet, og det gælder, når der ses på deres sundhed i form af ho-
spitalsindlæggelser og dødelighed. Det viser sig også, at de ufaglærte med 
tiden er blevet en markant svagere gruppe. Det gælder både, når der ses 
på deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og når der ses på deres sundhed. 
Analysen peger i retning af, at der er et forholdsvist konstant antal af særligt 
udfordrede i befolkningen, som fylder mere og mere i gruppen af ufaglær-
te, som i sig selv bliver mindre og mindre. Det peger også i retning af, at 
der er en gruppe af ufaglærte, som det vil kræve en ekstra stor indsats at få 
tilknyttet arbejdsmarkedet.

I afsnit 5.2 præsenteres opbygningen af analysen, og der ses på udvik-
lingen i andelen af ufaglærte i befolkningen og deres beskæftigelse. I afsnit 
5.3 ses der nærmere på de ufaglærtes arbejdsmarkedstilknytning. I afsnit 
5.4 ses på sundhedsforhold og specifikt på hospitalsbesøg og dødelighed.  
Endelig er der en konklusion i afsnit 5.5. 

5.2. Udviklingen i andelen af ufaglærte og deres beskæftigelse
I det følgende anvendes registerdata fra Danmarks Statistik. Beskæftigelse 
er således defineret efter standarder fra Danmarks Statistik og inkluderer 
alle, som er i arbejde uafhængigt af timetal. En person er således ubeskæf-
tiget, hvis vedkommende enten er arbejdsløs eller udenfor arbejdsstyrken. 
Som diskuteret i kapitel 1 har Danmarks Statistik ændret indsamlingsme-
tode af data for beskæftigelse, der gør, at der i 2003, men især i 2009, er 
databrud. 

Ufaglærte er defineret som personer, der har grundskole som længste 
uddannelse. Alle med en højere uddannelse end grundskolen er define-
ret som uddannede. Det er vigtigt at understrege, at personer, der har en 
studentereksamen, i dette kapitel regnes for at være ”uddannede”. I andre 
kapitler i denne bog er personer, der har en studentereksamen som længste 
uddannelse, henregnet som ufaglærte, da de netop ikke har en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse. Det er dog oplagt, at personer med stu-
dentereksamen er en stærkere gruppe på arbejdsmarkedet end de personer, 
der kun har en grundskoleuddannelse. Og vi vil i analysen her fokusere på 
den gruppe på arbejdsmarkedet, der potentielt set udgør den mest udfor-
drede. Endelig fokuseres der i analysen udelukkende på etniske danskere.
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For at undgå at blande resultaterne sammen med sammensætningsef-
fekter på alder er alle analyser foretaget for 4 aldersgrupper: 30-34-, 40-44-, 
50-54- og 60-64-årige. Da der kan være stor forskel på mænd og kvinders 
arbejdsmarkedstilknytning såvel som sundhed, fortages analyserne også 
for mænd og kvinder hver for sig.

I figur 5.1 vises udviklingen i antallet af ufaglærte i forskellige alders-
grupper i befolkningen. I A-delen af figuren vises antallet af ufaglærte 
mænd og i B-delen antallet af ufaglærte kvinder.

Figur 5.1. Antal ufaglærte indenfor aldersgrupper, 2000-2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at der har været et stort fald i antallet af ufaglærte indenfor alle 
aldersgrupper. Det gælder både for mænd og kvinder, omend faldet er størst 
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for kvinder. Det ses også, at antallet i en årgang, der er ufaglærte, er lavest for 
de yngste aldersgruppers vedkommende, hvilket afspejler udviklingen med 
færre ufaglærte i hver ny kohorte. Det er dog bemærkelsesværdigt, at siden 
2012 har antallet af 30-34-årige stort set været konstant – dvs. faldet i antallet 
af ufaglærte er næsten stoppet for de yngste grupper på arbejdsmarkedet.

Figur 5.1 viser udviklingen i antallet af ufaglærte, men hvor meget de 
ufaglærte reelt fylder på arbejdsmarkedet, illustreres bedst ved udviklingen 
i andelen af ufaglærte indenfor de forskellige aldersgrupper. Udviklingen i 
disse andele vises i figur 5.2.

Figur 5.2. Andelen af ufaglærte i aldersgrupper, 2000-2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Udviklingen i andelen af ufaglærte bekræfter udviklingen i antallet i fi-
gur 5.1. Andelen af ufaglærte er mindst i de yngre årgange, og andelene er 
faldende over tiden, især for kvinder. For de 30-34-åriges vedkommende 
har der dog siden 2012 været en svag stigning i andelen, der er ufaglærte.

Vores fokus er på udviklingen i beskæftigelsen, og i figur 5.3 ses udvik-
lingen i andelen af de ufaglærte, der ikke er i beskæftigelse i et givet år. 

Figur 5.3. Andel ubeskæftigede ufaglærte, 2000-2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

For de ældste ufaglærtes vedkommende er det 49 procent af mændene 
og over 62 procent af kvinderne, der er ubeskæftiget. For de 30-34-åriges 
vedkommende er det 39 procent af mændene og 58 procent af kvinderne, 
der er ubeskæftiget. Det ses også, at for de ældstes vedkommende har der 
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været en klar tendens til, at en faldende andel er ubeskæftiget. For alle øv-
rige aldersgruppers vedkommende er en voksende andel ubeskæftiget. Det 
gælder især efter finanskrisen, og der er ikke noget, der tyder på, at den 
nuværende mere gunstige konjunktursituation har vendt udviklingen.

I figur 5.4 vises udviklingen i de ufaglærtes beskæftigelse i forhold til an-
dre gruppers – dvs. beskæftigelsesgapet mellem ufaglærte og uddannede. 

Figur 5.4. Beskæftigelsesgap mellem uddannede og ufaglærte, 2000-2016

Fo
rs

ke
l i

 a
nd

el
 u

be
sk

æ
fti

ge
de

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

30-34-årige 40-44-årige 50-54-årige 60-64-årige

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35
a. Mænd

Fo
rs

ke
l i

 a
nd

el
 u

be
sk

æ
fti

ge
de

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

30-34-årige 40-44-årige 50-54-årige 60-64-årige

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45
b. Kvinder

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

For alle aldersgrupper er der et stort beskæftigelsesgap mellem uddan-
nede og ufaglærte og på nær for 60-64-årige også et vedvarende voksende 
gap. Især efter finanskrisen vokser beskæftigelsesgapene meget, og i 2016 
er beskæftigelsesgapet mellem uddannede og ufaglærte 30-34-årige såle-
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des 28 procentpoint for mændenes vedkommende og 42 procentpoint for 
kvindernes. 

5.3. Ufaglærte uden arbejdsmarkedstilknytning
Der kan være forskellige årsager til, at nogle grupper på arbejdsmarkedet 
har en mindre stabil jobsituation end andre, hvilket også vil give sig udslag 
i forskelle i andelen, der i et givet år har beskæftigelse. I forhold til velfærds-
statens finansiering, og i forhold til de enkeltes egne muligheder, er det sær-
ligt problematisk, hvis der er store grupper, der reelt ikke har en tilknytning 
til arbejdsmarkedet. I dette afsnit ses der på, hvor stor en andel af de ufag-
lærte, der ikke har en arbejdsmarkedstilknytning, forstået som, at de ikke 
er i beskæftigelse mindst 5 år i træk. I figur 5.5 er vist udviklingen i andelen 
af de ufaglærte, der ifølge denne definition er udenfor arbejdsmarkedet.

For den ældste gruppes vedkommende er andelen, der er langvarigt 
udenfor arbejdsmarkedet, faldende, og det gælder især for kvinderne. I år 
2000 er der således 56 procent af de 60-64-årige kvinder, der er langvarigt 
udenfor arbejdsmarkedet, i år 2016 er det 36 procent. For de øvrige alders-
grupper er tendensen, at andelen, der er langvarigt udenfor arbejdsmarke-
det, er voksende. Det gælder både for mænd og kvinder, men udviklingen 
er mest markant for kvinderne. I år 2000 var der således 14 procent at de 
40-44-årige ufaglærte kvinder, der var langvarigt udenfor arbejdsmarkedet 
– denne andel er i 2016 vokset til 34 procent. 
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Figur 5.5. Andel ufaglærte, der er langvarigt udenfor arbejdsmarkedet,  
2000-2016
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Note: Langvarigt ubeskæftigede er defineret som personer uden beskæftigelse 5 år i træk.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

At udviklingen er specielt kraftig for de ufaglærte, bekræftes af figur 5.6, 
der illustrerer udviklingen i gapet mellem ufaglærte og uddannede, der er 
langvarigt udenfor arbejdsmarkedet.
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Figur 5.6. Langvarigt udenfor arbejdsmarkedet, gapet mellem ufaglærte og 
uddannede, 2000-2016
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Note: Langvarigt ubeskæftigede er defineret som personer uden beskæftigelse 5 år i træk.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at især for de yngre aldersgruppers vedkommende er de ufag-
lærte i langt højere grad langvarigt udenfor arbejdsmarkedet end de ud-
dannede. Det ses også, at bortset for de ældre kvinders vedkommende er 
der en tendens til, at de ufaglærte i voksende grad er udenfor arbejdsmar-
kedet i forhold til de uddannede.

En af de mulige forklaringer på, at de ufaglærte i voksende grad er lang-
varigt udenfor arbejdsmarkedet, er, at der er en forholdsvis fast andel af be-
folkningen, der af forskellige årsager – ikke mindst helbredsmæssige – har 
meget svært ved at passe et arbejde. Denne gruppe vil i høj grad være ufag-
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lærte, og når gruppen af ufaglærte i det hele taget falder, vil dem med store 
udfordringer udgøre en voksende andel. Hvorvidt denne hypotese holder, 
kan til en vis grad afklares ved at se på antallet af ufaglærte, der er langva-
rigt udenfor arbejdsmarkedet. Hvis dette antal er forholdsvis konstant, er 
det en vis indikation af hypotesens validitet.

I figur 5.7 er det illustreret, hvordan antallet af langvarigt ubeskæftigede 
ufaglærte har udviklet sig over tiden.

Figur 5.7. Antal ufaglærte, der er langvarigt udenfor arbejdsmarkedet,  
2000-2016
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Note: Langvarigt ubeskæftigede er defineret som personer uden beskæftigelse 5 år i træk.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Det ses, at på trods af, at antallet af ufaglærte er faldet med ca. 40 pro-
cent i perioden 2000 til 2016 (se figur 5.1), har der ikke været et systema-
tisk fald i antallet af ufaglærte, der er langvarigt ubeskæftigede, bortset fra 
blandt 60-64-årige kvinder. Set over hele perioden er antallet af langva-
rigt ubeskæftigede forholdsvis konstant, dog med en tendens til, at antallet 
vokser for de yngste aldersgruppers vedkommende efter 2012. Det giver 
dermed en tydelig indikation af, at der er et antal personer, der kun meget 
vanskeligt kan beskæftiges, og de udgør en voksende andel af en faldende 
gruppe af ufaglærte. Det er i øvrigt meget bemærkelsesværdigt, at antallet 
af ufaglærte, der er helt udenfor arbejdsmarkedet, er voksende siden 2012 
– dvs. de bedre konjunkturer har tilsyneladende ikke formået at mindske 
størrelsen af denne gruppe.

5.4. Ufaglærtes sundhed
En mulig forklaring på, at de ufaglærte i voksende omfang står udenfor 
arbejdsmarkedet, er, at det i højere grad er en gruppe, der er sundhedsmæs-
sigt udfordret. I f.eks. USA er der også en voksende gruppe af ufaglærte, der 
står udenfor arbejdsmarkedet, og her peger analyser på, at en væsentlig del 
af forklaringen er en forværring af sundheden for denne gruppe (se f.eks. 
Krueger, 2017 og Case og Deaton, 2017). 

Det første mål for sundhed, der ses på i dette afsnit, er indlæggelser 
på hospital.18 Der ses specifikt på antal indlæggelser i det pågældende år 
i forhold til gruppens størrelse. Ambulante patienter og deldøgnsindlæg-
gelser er ikke medtaget, ligesom indlæggelser i forbindelse med fødsler og 
graviditet er udeladt. Da et ændret antal hospitalsbesøg pr. person både 
kan være udtryk for en ændret sundhed og en ændret praksis i forhold til 
indlæggelser, ses der på hospitalsbesøg for ufaglærte i forhold til, hvad der 
gælder for uddannede. I figur 5.8 vises udviklingen siden år 2000.

18  I DØR (2018) ses der også på de ufaglærtes hospitalsindlæggelser.
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Figur 5.8. Antal hospitalsbesøg pr. person for ufaglærte i forhold til uddannede, 
2000-2016
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Note: Der vises det gennemsnitlige antal hospitalsindlæggelser i året for ufaglærte i forhold til 
uddannede.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det fremgår, at de ufaglærte meget oftere er på hospital end uddannede. 
For både de 30-34- og de 40-44-årige er det mere end dobbelt så ofte for 
både mænd og kvinders vedkommende. Denne tilsyneladende oversygelig-
hed blandt ufaglærte er blevet markant forværret siden år 2000.

Et andet, og måske mere ultimativt mål for sundhedstilstand, er døde-
lighed. Hvor stor en andel af en aldersgruppe er døde i forhold til året før? 
I figur 5.9 vises, hvordan dødeligheden har udviklet sig for de forskellige 
aldersgrupper af ufaglærte i forhold til uddannede.
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Figur 5.9. Dødelighed for ufaglærte i forhold til uddannede, 2000-2016
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Note: Der vises den gennemsnitlige dødelighed i året for ufaglærte i forhold til uddannede.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det fremgår, at dødeligheden for de ufaglærte er markant højere end for 
de uddannede. Det gælder for både mænd og kvinder, og det gælder for alle 
aldersgrupper. For de 50-54-årige er dødeligheden i 2016 således mere end 
dobbelt så høj for ufaglærte som for uddannede. Det ses også, at der er en 
klar tendens til, at dødeligheden i perioden er voksende for de ufaglærte i 
forhold til de uddannede. Det skal i øvrigt bemærkes, at de meget volatile 
tal for overdødeligheden for de 30-34-årige ufaglærte skyldes, at dødelighe-
den absolut set er meget lille for denne aldersgruppe, så få ekstra dødsfald 
i en gruppe i et år kan få relativt stor betydning for de relative tal. Dette 
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ændrer dog ikke ved konklusionen i dette afsnit. De ufaglærtes sundhed 
er markant dårligere end de uddannedes, og forskellene er klart voksende.

5.5. Konklusion
Beskæftigelsen af de ufaglærte er faldet betragteligt i forhold til beskæfti-
gelsen af uddannede. En oplagt hypotese på en mulig årsag til dette er, at 
gruppen af ufaglærte er blevet mindre og derfor mere selekteret.

Analysen i dette kapitel støtter i høj grad hypotesen om, at de ufaglærte 
med tiden er blevet en svagere gruppe i forhold til resten af arbejdsmarke-
det. Der har således været en kraftig stigning i andelen af ufaglærte, der er 
langvarigt væk fra arbejdsmarkedet – en stigning, der er markant højere 
end for uddannede. Det er således bemærkelsesværdigt, at på trods af den 
forbedrede konjunktursituation siden år 2012 har andelen og antallet af 
ufaglærte, der er langvarigt væk fra arbejdsmarkedet, også været voksende 
i de senere år, når der ses bort fra de ældste grupper.

Analysen viser også, at på trods af, at gruppen af ufaglærte er blevet 
meget mindre, er antallet af ufaglærte, der er langvarigt væk fra arbejds-
markedet, ret konstant. Det støtter en hypotese om, at der er en forholdsvis 
konstant gruppe i befolkningen, som af helbredsmæssige årsager eller an-
dre årsager er svær at få i beskæftigelse. Denne gruppe vil i høj grad være 
ufaglærte, og når antallet af ufaglærte falder, vil gruppen, det er meget van-
skeligt at få i beskæftigelse, udgøre en voksende andel af de ufaglærte.

De ufaglærtes sundhed er forringet i forhold til andre gruppers. Det ses 
ved, at der har været en relativt stor stigning i de ufaglærtes hospitalsind-
læggelser og i deres dødelighed i forhold til, hvad der er tilfældet for andre 
grupper. 
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6.  Beskæftigelsen i Danmark i et 
internationalt perspektiv

Af Torben M. Andersen

6.1. Indledning
Centrale målsætninger er knyttet til beskæftigelsesudviklingen. Livskvali-
tet i dets mange dimensioner, herunder uafhængighed og selvkontrol, er 
tæt knyttet til den enkeltes beskæftigelse, indkomst og arbejdsforhold. På 
samfundsplan er et højt beskæftigelsesniveau afgørende for at opretholde 
et højt velstandsniveau, men også for at sikre en rimelig lige indkomstfor-
deling. Endelig er en høj beskæftigelsesfrekvens af stor betydning for de 
offentlige finanser. 

Arbejdsudbud og beskæftigelse har været omdrejningspunktet for en 
lang række reformer i Danmark indenfor de senere år. Alle overførselsind-
komster og skattesystemet er blevet reformeret for at styrke arbejdsudbud 
og beskæftigelse. Hovedmotivet bag reformerne har i første omgang været 
at sikre finanspolitisk holdbarhed, hvor en forøgelse af tilbagetræknings-
alderen har været et centralt element. Senere har fokus rettet sig mod at 
mindske antallet af overførselsmodtagere blandt personer i den arbejds-
dygtige alder.

Der er store forskelle i arbejdsudbud og beskæftigelse på tværs af lande. 
Det er velkendt, at arbejdsmarkedsdeltagelsen i Danmark og de øvrige nor-
diske lande er høj i international sammenligning, især for kvinder. Forskel-
lene på tværs af lande har afstedkommet en intensiv diskussion af årsagerne 
til disse forskelle og udviklingstendenserne. 

Dette kapitel giver en oversigt over beskæftigelsen i Danmark i et in-
ternationalt perspektiv. Det er interessant at betragte forskelle og ligheder 
mellem Danmark og relevante sammenligningslande som grundlag for at 
identificere et eventuelt potentiale for at styrke beskæftigelsen. Endvidere 
giver det mulighed for at vurdere, på hvilke områder Danmark adskiller 
sig, og hvilke udviklingstræk der er generelle. Gennemgående sammenlig-
nes beskæftigelsesfrekvenser19 – aggregeret og disaggregeret – da dette mål 
er nemmest at sammenligne på tværs af lande. Ledighedsrater afhænger af 

19  Den primære datakilde er www.oecd-ilbrary.org. De fleste figurer rapporterer data for de 23 
”gamle” OECD-lande.
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institutionelle forhold, som har betydning for blandt andet den registrerede 
arbejdsstyrke, og er derfor mindre sammenlignelige. 

Kapitlet indledes i afsnit 6.2 med at fastlægge nogle generelle facts i for-
hold til beskæftigelse, hvorefter Danmark i afsnit 6.3 sammenlignes med 
OECD-lande. Afsnit 6.4 ser nærmere på udviklingen for specifikke grup-
per, mens afsnit 6.5 giver nogle opsummerende kommentarer.

6.2. Arbejdsudbud og beskæftigelse – stylized facts
På tværs af OECD-lande er der en række fællestræk – stylized facts – knyt-
tet til beskæftigelsen, både i forhold til niveauer og udvikling over de sidste 
50-60 år, se f.eks. OECD (2017), Blundell m.fl. (2013), Boppart og Krusell 
(2016) og Bick m.fl. (2016a, b). I det følgende sammenfattes disse centrale 
stylized facts.

Alders- og kønsafhængige beskæftigelsesfrekvenser

Beskæftigelsen – målt ved deltagelse eller timer over året – afhænger af al-
der i et omvendt U-forløb (se også kapitel 4), dvs. først stigende og siden 
faldende med alderen, jf. figur 6.1. Halerne i det omvendte U-forløb afspej-
ler dels indgangen til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, dels tilbage-
trækning fra arbejdsmarkedet. Det er et fællestræk på tværs af OECD-lan-
de, at beskæftigelsesfrekvenserne for alle alderstrin er højere for mænd end 
for kvinder. 

Variationer i beskæftigelsesfrekvenserne målt ved standardafvigelsen 
fremgår også af figur 6.1. Det er et fællestræk, at variationerne både over 
tid og på tværs af OECD-lande har et aldersafhængigt U-forløb med den 
højeste variation for unge og ældre og den laveste variation for aldersgrup-
pen 30-40 år. Særligt for mændene er der et tydeligt U-forløb op til ca. 60- 
årsalderen. Faldet i variabiliteten for de ældre grupper skyldes udfasningen 
af arbejdslivet. Variationer i beskæftigelsen påvirker således især de yngre 
og ældre aldersgrupper, mens beskæftigelsesfrekvenserne for de ”midald-
rende” er ret stabile over tid.
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Figur 6.1. Beskæftigelsesfrekvenser og alder – kvinder og mænd, OECD,  
1990-2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.

Der er forskelle i ”halerne” af det omvendte U-forløb for beskæftigelses-
frekvenserne på tværs af lande, hvilket afspejler forskelle i relation til an-
delene af unge under uddannelse, men også om unge studerer og arbejder 
samtidig (Blundell m.fl. (2013)), samt betydningen af indretningen af pen-
sionssystemer i forhold til tilbagetrækningsalder m.m. På tværs af lande er 
der meget lidt forskel i beskæftigelsesfrekvensen for ”prime age”. I de senere 
år har der været en generel tendens til stigninger i beskæftigelsen for ældre 
(+55-årige), jf. afsnit 6.4.

Der er en markant uddannelsesgradient i beskæftigelsen, uanset om 
denne vurderes ud fra beskæftigelsesfrekvensen, antal arbejdstimer eller 
tilbagetrækningsalder m.m. Dette er illustreret i figur 6.2, der viser beskæf-
tigelsesfrekvenser på tværs af uddannelsesgrupper for OECD-lande. For 
alle lande er beskæftigelsesfrekvenserne klart stigende i uddannelse. For-
skelle i beskæftigelsesfrekvenser mellem uddannelsesgrupper er ret ens på 
tværs af OECD-lande, mens niveauet hænger sammen med det generelle 
niveau for beskæftigelsesfrekvenserne.
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Figur 6.2. Gennemsnitlige uddannelsesafhængige beskæftigelsesfrekvenser, 
OECD, 2015
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dary or post-secondary nor tertiary”, og høj svarer til ”tertiary” uddannelse. 
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.

Trends i beskæftigelse og arbejdstid 

For alle OECD-lande har beskæftigelsesfrekvenserne for mænd været fal-
dende, mens de har været stigende for kvinder over tid, jf. figur 6.3. Lige-
ledes har der været et trendfald i den årlige gennemsnitlige arbejdstid, dog 
med landeforskelle i fordelingen mellem ugentlig arbejdstid og ferieuger.20 
Bick m.fl. (2016b) benytter surveydata21 til at sondre mellem ugentlig ar-
bejdstid og antal uger arbejdet. De finder, at der er en negativ sammen-
hæng mellem ugentlig arbejdstid og beskæftigelsesfrekvens, men ingen 
sammenhæng mellem beskæftigelsesfrekvens og antal uger arbejdet eller 
mellem antal uger arbejdet og ugentlig arbejdstid.  

20  På tværs af lande har der været et trendfald i arbejdstiden (omkring 0,5 procent om året). Nogle 
studier finder, at USA og Canada har haft uændret arbejdstid – særligt i perioden 1980-2000 – når 
arbejdstiden er målt ved timer per befolkning i arbejdsduelig alder. Dette måler ikke arbejdstid per 
arbejder men et mix mellem dette og deltagelsesandelen (participation rate). Forskellige datakilder 
giver forskellige konklusioner mht. udviklingen i gennemsnitlig årlig arbejdstid i USA, jf. f.eks. 
Blundell m.fl. (2013), Bick m.fl. (2016a, b) og Boppart og Krusell (2016), men sidstnævnte viser 
et fald i ugentlig arbejdstid for personer ansat udenfor landbruget. Når det samlede arbejdsinput 
har været relativt konstant i USA i de senere år, skyldes det således primært en stigning i 
beskæftigelsesfrekvensen.
21  Surveydata viser typisk større forskelle i arbejdstid mellem USA og Europa end 
nationalregnskabsdata. Benyttes sidstnævnte data, implicerer det samtidig, at forskelle i produktivitet 
per arbejdstime mellem USA og Europa mindskes.
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Det skal bemærkes, at arbejdstiden er opgjort med en vis usikkerhed og 
kan være svær at sammenligne på tværs af lande. For nogle jobs er der ikke 
en klart defineret arbejdstid, hvilket er en af årsagerne til usikkerhed om 
opgørelserne.

Figur 6.3. Trends i beskæftigelsesfrekvenser og arbejdstid, OECD-gennemsnit, 
1970-2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.

Indkomsteffekter

Gennemsnitligt antal arbejdede timer for beskæftigede er negativt korre-
leret med indkomstniveauet per capita, jf. figur 6.4. En tilsvarende sam-
menhæng findes mellem arbejdstimer og arbejdskraftsproduktivitet. Dette 
gælder både over tid i enkelte lande, se Boppart og Krusell (2016), og i 
cross-country-studier baseret på surveydata, se Bick m.fl. (2016a). Sådanne 
studier viser, at den årlige arbejdstid per beskæftiget er systematisk lavere i 
højindkomstlande end i mellem- og lavindkomstlande. Dette gælder både 
mænd og kvinder, på tværs af uddannelsesgrupper samt i forhold til den 
ekstensive og intensive margin. Velstandsstigninger fordeles således mel-
lem øget forbrug og øget fritid. 
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Figur 6.4. Per capita-indkomst og arbejdsindsats per person i arbejdsduelig alder
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.

6.3. Beskæftigelse i international sammenligning

De generelle træk ved beskæftigelsen i Danmark belyses i det følgende, og 
næste afsnit ser nærmere på beskæftigelsen for specifikke grupper: ufag-
lærte, ældre samt indvandrere.

Samlet arbejdsindsats

Karakteristikken af befolkningens samlede arbejdsindsats afgrænses i det 
følgende til beskæftigelsen for befolkningen i den arbejdsduelige alder22 

(typisk 15-65 år).23 Der sondres mellem arbejdsudbud/beskæftigelse langs 
den ekstensive og intensive margin. Den ekstensive margin opgør, hvor stor 
en andel af befolkningen der er i beskæftigelse. Den intensive margin an-
giver antallet af arbejdede timer over året for de beskæftigede. For begge 
dimensioner kan der gøres en række underopdelinger på grundlag af køn, 
alder, herkomst, uddannelse m.m., jf. nedenfor.

22  For at vurdere per capita-indkomsten er det relevant at se på beskæftigelsen som andel af 
hele befolkningen. Ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv er det mere relevant at se det i forhold til 
befolkningen i den arbejdsduelige alder.
23  Denne aldersgruppe er standard for internationale sammenligninger og benyttes derfor her.
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Den samlede arbejdsindsats per person i den arbejdsduelige alder er 
definitorisk lig produktet af andelen i beskæftigelse (beskæftigelsesfrekven-
sen) og det gennemsnitlige faktiske antal arbejdstimer per beskæftiget. Den 
gennemsnitlige arbejdsindsats målt i timer per person i den arbejdsduelige 
alder kan derfor opsplittes i den ekstensive (beskæftigelsesfrekvensen) og 
intensive (arbejdstid) komponent.24 En sådan opdeling er vist i figur 6.5 for 
OECD-lande i 2016. 

Figur 6.5. Isokvant for arbejdsindsats – timer og deltagelse – OECD-lande og 
USA-benchmark, 2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.

Forskellige kombinationer af beskæftigelsesfrekvenser og arbejdstid kan 
give det samme totale arbejdsinput per person i den arbejdsduelige alder. 
Den fuldt optrukne linje angiver de kombinationer – en såkaldt isokvant 
– af beskæftigelsesfrekvenser og arbejdstid, der giver samme samlede ar-
bejdsinput som i USA. Danmark er placeret under denne isokvant, og har 
dermed en mindre samlet arbejdsindsats per person i den arbejdsduelige al-
der end USA. Selvom beskæftigelsesfrekvensen er højere end i USA, er den 
årlige gennemsnitlige arbejdstid så meget lavere, at den samlede arbejdsind-
sats er under niveauet i USA. Danmark er placeret på niveau med Norge og 
Holland, men har et lavere samlet arbejdsinput end f.eks. Sverige og Østrig.

24  Arbejdsindsats (L) per person i befolkningen (N) kan dekomponeres som følger: L/N = (A/N)
(E/A)(R/E)(H/R), hvor L = samlet arbejdsindsats målt i timer, N = befolkningen, A = arbejdsstyrken, 
E = antal beskæftigede, R = raske (ikke-sygemeldte), H= samlet antal arbejdstimer. Figur 6.5 
plotter (A/N)(E/A)(R/E) x 100 (andel af befolkningen i beskæftigelse) og H/R (gns.arbejdstid for 
beskæftigede), og produktet heraf er L/N  x 100, dvs. isokvanter i forholdet intensiv og ekstensiv 
margin.
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Figur 6.6. Beskæftigelsesfrekvenser - kvinder og mænd, 2016 (15-64 år)
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Note: Den rette 45-graders linje angiver punkter med samme beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvin-
der. Afstanden til linjen viser, hvor meget kvindernes erhvervsfrekvenser er lavere end for mændene.
Datakilde: www.oecd-ilbrary.org.

Den høje beskæftigelsesfrekvens i Danmark gælder for begge køn, men 
særligt kvinderne har en høj beskæftigelsesfrekvens i international sammen-
ligning, jf. figur 6.6. Sammenlignet med OECD-lande har Danmark den 10. 
højeste beskæftigelsesfrekvens for mænd og den 5. højeste for kvinder. For 
alle lande er der en højere beskæftigelsesfrekvens for mænd end kvinder, 
samtidig er der en positiv korrelation, således at lande med en høj beskæf-
tigelsesfrekvens for mænd også har en høj beskæftigelsesfrekvens for kvin-
der. Den gennemsnitlige årlige arbejdstid i Danmark er imidlertid blandt de 
laveste i OECD og dermed langt under OECD-gennemsnittet, jf. figur 6.7. 

Figur 6.7. Gennemsnitlig årlig arbejdstid – OECD-lande, 2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.
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De aldersafhængige beskæftigelsesfrekvenser sammenlignes i figur 6.8 
med OECD-gennemsnittet samt det maksimale og minimale niveau fundet 
for noget OECD-land for en given aldersgruppe. For begge køn gælder, at 
beskæftigelsesfrekvensen er over OECD-gennemsnittet for alle aldersgrup-
per, undtagen for unge mænd samt ældre kvinder og mænd (60+ år).

Figur 6.8. Aldersafhængig beskæftigelsesfrekvens
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Givet forskelle i indgangs- og tilbagetrækningsaldre er det relevant at 
sammenligne det samlede antal år, man kan forvente at være aktiv på ar-
bejdsmarkedet.25 Dette er gjort i figur 6.9 for EU-lande (samt EØS-lande). 
I et samlet livsperspektiv er arbejdsmarkedsdeltagelsen høj i Danmark i 
forhold til andre lande. Dette livscyklusperspektiv skal ses i sammenhæng 
med indretningen af velfærds- og pensionssystemer, hvor den nordiske vel-
færdsmodel forudsætter en høj beskæftigelsesfrekvens og en balance over 
livet mellem bidrag til og træk på velfærdsordninger.

Figur 6.9. Antal år på arbejdsmarkedet 
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Note: Angiver det antal år, en person ved 15-årsalderen kan forvente at være aktiv på arbejdsmarke-
det. EU15 samt Island, Norge og Schweiz.
Kilde: Eurostat.

Arbejdstid og deltid

En væsentlig årsag til den lavere gennemsnitlige arbejdstid i Danmark er, 
at en stor andel – særligt kvinder – arbejder på deltid, se figur 6.10. Del-
tidsarbejde kan være både frivilligt og ufrivilligt. Et frivilligt valg af deltid 
kan være motiveret i at sikre en bedre balance mellem arbejde og familie, 
hvilket kan bidrage til at forklare en høj andel blandt kvinder. Deltid un-
derstøtter i så fald arbejdsmarkedsdeltagelse, og i fravær af denne mulighed 
ville de pågældende eventuelt vælge at stå udenfor arbejdsmarkedet. Deltid 
kan også være ufrivilligt og udgør derfor et uudnyttet arbejdskraftpotentia-
le givet ved forskellen i arbejdstimer mellem deltid og fuldtid. 

25  Det er her målt som det typiske antal år på arbejdsmarkedet. I kapitel 4 beregnes til gengæld det 
gennemsnitlige antal års beskæftigelse for en danskers livsforløb, hvilket er noget lavere.
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Når begge partnere er på arbejdsmarkedet, kunne man forvente, at 
arbejdstiden for den enkelte er lavere sammenlignet med et traditionelt 
kønsrollemønster, hvor kun manden går på arbejde. Med andre ord er det 
familiens samlede arbejdstid, der er afgørende, og ikke opdelingen. Dette 
giver et forklaringsbidrag, men kan ikke fuldstændig forklare den lavere 
gennemsnitlige arbejdstid i Danmark. Til eksempel er kvindernes beskæfti-
gelsesfrekvens højere i Sverige, men den gennemsnitlige arbejdstid er også 
højere, og andelen på deltid er ikke så høj som i Danmark.

Figur 6.10. Andel i deltidsbeskæftigelse, 2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.

6.4. Beskæftigelsen for specifikke grupper

Det følgende ser nærmere på beskæftigelsen for specifikke grupper: de lavt 
uddannede, indvandrere samt ældre.

Uddannelse – lavt uddannede

Den høje beskæftigelsesfrekvens i Danmark – og de øvrige nordiske lande 
– skal ses i sammenhæng med en relativt sammenpresset lønstruktur. Det-
te kunne forventes særligt at påvirke beskæftigelsesmulighederne for lavt 
uddannede grundet dels relativt høje minimumslønninger, dels et relativt 
generøst socialt sikkerhedsnet. Selvom lønuligheden i Danmark er blandt 
de laveste i OECD, er beskæftigelsesfrekvensen for lavt uddannede blandt 
de højeste, jf. figur 6.11. På tværs af lande er der ikke nogen sammenhæng 
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mellem lønulighed og beskæftigelse for lavt uddannede. Dette gælder også 
beskæftigelsen for lavt uddannede i forhold til deltagelsesskatten målt en-
ten ved den økonomiske gevinst ved overgang fra dagpenge til beskæftigel-
se eller fra sociale ydelser til beskæftigelse. Dette viser ikke, at økonomiske 
incitamenter er uden betydning, men at beskæftigelsen også påvirkes af 
mange andre forhold. I en nordisk sammenhæng er det vigtigt, at selvom 
de sociale ydelser er relativt høje, er der ikke tale om et passivt (borger-
løns-) system, da der er knyttet en række arbejdsmarkedsorienterede krav 
til modtagelse af de sociale ydelser. 

Andelen af beskæftigede med lav løn (under 2/3 af medianlønnen) ud-
gør ca. 8 procent i Danmark, hvilket er blandt de laveste i OECD. Godt 
5 procent blandt de beskæftigede var i 2016 i risiko for at være ”working 
poor”, det 4. laveste niveau i EU, ifølge opgørelse fra EUROSTAT. 

Figur 6.11. Lønulighed (D5/D1) og beskæftigelsesfrekvenser for personer med lav 
uddannelse
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Note: Lønulighed målt ved D5/D1-ratio (dvs. medianløn i forhold til løn ved 1. decil) for bruttoløn-
ninger (2015 eller senest tilgængelige observation) og beskæftigelsesfrekvensen i 2015 opgjort for 
personer med lav uddannelse.

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.

Herkomst

Indvandreres stilling på arbejdsmarkedet er en særlig central problemstil-
ling i lyset af, at gruppen af indvandrere og efterkommere udgør en sta-
dig stigende andel af befolkningen. Analysen af indvandreres position på 
arbejdsmarkedet baseres ofte på såkaldte beskæftigelsesgaps, dvs. forskel-
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le i beskæftigelsesfrekvenser mellem f.eks. immigranter og den nationale 
befolkning. I sådanne sammenligninger fremstår de nordiske lande typisk 
med et stort beskæftigelsesefterslæb for indvandrere fra lavindkomstlande, 
særligt kvinder. Det fremgår af figur 6.12, der viser beskæftigelsesfrekven-
ser i EU-lande for henholdsvis indvandrere fra ikke-EU28-lande og den 
nationale befolkning. De nordiske lande har et stort gap mellem beskæf-
tigelsesfrekvenserne for indvandrere og den nationale befolkning. Dette  
giver imidlertid ikke noget billede af de enkelte landes evne til at sikre ar-
bejdsmarkedsintegration af indvandrere. Betragtes niveauet for indvan-
drernes beskæftigelsesfrekvens, er det ikke påfaldende lavt for de nordiske 
lande, og for kvinder overstiger det EU-gennemsnittet (dog ikke for Fin-
land). Beskæftigelsesgapet er således ikke noget godt mål for arbejdsmar-
kedsintegrationen af indvandrere i absolut forstand, men siger noget om 
ambitionsniveauet. I de nordiske lande er beskæftigelsesfrekvenserne høje, 
jf. ovenfor, og derfor er kravet for at nå samme beskæftigelsesfrekvenser 
som den øvrige befolkning større (særligt for kvinder) end i andre lande. 

Figur 6.12. Beskæftigelsesfrekvenser og herkomst – Danmark og EU-lande, 2016

0

50

100

Kvinder

0

50

100

Mænd

Pr
oc

en
t

Danmark Finland Norge Sverige

Født i landet

Født udenfor EU28

EU-gennemsnit, født i landet

EU-gennemsnit, født uden for EU28

Danmark Finland Norge Sverige

Født i landet

Født udenfor EU28

EU-gennemsnit, født i landet

EU-gennemsnit, født uden for EU28

EU EU

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Eurostat.

Det høje ambitionsniveau for beskæftigelsen i de nordiske lande skal 
endvidere ses i sammenhæng med to afgørende forhold ved den nordiske 
model og særligt samspillet mellem velfærdsordninger og arbejdsmarke-
det. For det første implicerer de fordelingspolitiske ambitioner, at ”working 
poor” ikke er en option; jobs til meget lave lønninger accepteres ikke, jf. 
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ovenfor. Dette er afspejlet i høje mindstelønninger (fastlagt ved lov eller 
forhandling). Niveauet for de sociale ydelser står i forhold til lønningerne 
og er derfor også relativt højt. Forudsætningen for, at dette er foreneligt 
med et højt beskæftigelsesniveau, er et højt kvalifikationsniveau. Ved at sik-
re, at en tilstrækkelig stor andel af befolkningen har tilstrækkelige kvalifika-
tioner til, at de kan få et arbejde med en løn svarende til eller over de gæl-
dende mindstelønninger, kan et højt beskæftigelsesniveau forenes med de 
fordelingspolitiske ambitioner. En høj beskæftigelse i de nordiske lande er 
således ikke tilvejebragt ved at acceptere meget lave lønninger. Indvandrere 
kan blive ”fanget” i dette system, såfremt de ikke har kvalifikationer, der 
er minimumslønningerne værd. Denne gruppe kan derfor være begrænset 
fra efterspørgselssiden, da der ved de givne lønninger ikke er efterspørgsel 
efter de pågældende grundet et lavt kvalifikationsniveau. En international 
sammenligning viser også, jf. figur 6.13, en relativt klar sammenhæng, hvor 
lande med ambitiøse fordelingsmålsætninger (her målt ved lille andel af 
”working poor”) har et større beskæftigelsesgap end lande med mindre am-
bitiøse fordelingsmålsætninger.

For det andet kan der være et incitamentsproblem grundet relativt høje 
sociale ydelser. Betydningen af de økonomiske incitamenter af at være i 
beskæftigelse kan have andre effekter for indvandrere end for andre befolk-
ningsgrupper. Dels kan referencepunktet i forhold til levestandard i høje-
re grad være påvirket af vilkårene i hjemlandet, dels kan andre kønsrol-
lemønstre (normer og kultur) have betydning, særligt i forhold til kvinders 
arbejdsmarkedsdeltagelse. Beskæftigelsen for disse grupper kan også være 
påvirket af diskriminering. 

Tilbagetrækning

Beskæftigelsesfrekvenserne for ældre (personer over 60 år) varierer betyde-
ligt på tværs af OECD-lande, både for mænd og kvinder, jf. figur 6.1. Den 
cykliske variation er også højere for denne gruppe, dvs. de påvirkes mere 
af udsving i økonomien. Risikoen for ledighed er ikke større, men sand-
synligheden for at komme tilbage i beskæftigelse er lavere end for andre 
aldersgrupper.

Det er velkendt, at den faktiske tilbagetrækningsalder er stærkt afhæn-
gig af den officielle pensionsalder. Der er en betydelig koncentration (”bun-
ching”) af tilbagetrækning omkring den officielle pensionsalder, jf. f.eks. 
Gruber og Wise (2004). For Danmark har den effektive tilbagetræknings-
alder været lav (også sammenlignet med Norge og Sverige), hvilket hænger 
sammen med efterlønsordningen, se f.eks. Velfærdskommissionen (2006), 
DØR (2017), Arnberg og Stephensen (2013, 2015), Gupta m.fl. (2004, 
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Figur 6.13. Beskæftigelsesgap for indvandrere og risiko for ”working poor”, 2016
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2010) og Pedersen og Larsen (2013). Reformer af efterlønsordningen har 
medvirket til at øge beskæftigelsen for de 60+-årige, jf. figur 6.14. Det er 
en generel tendens blandt OECD-lande, at beskæftigelsesfrekvensen for de 
60+-årige har været stigende de senere år. Forklaringsfaktorerne er øget 
uddannelse, sundhed, mindre fysisk nedslidende arbejde samt pensionsre-
former (incitamenter og muligheder), jf. f.eks. OECD (2017), Coile (2018) 
og DØR (2017).

Figur 6.14. Beskæftigelsesfrekvenser, 55-59-, 60-64- og 65-69-årige,  
DK og OECD, 2000-2017
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Udviklingen i den faktiske tilbagetrækningsalder (og pensionsalder) 
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har i en række lande ikke fulgt med udviklingen i levetiden. Som en kon-
sekvens heraf har der været en tendens til en stigende gennemsnitlig pen-
sionsperiode frem til omkring år 2000, jf. figur 6.15. I lyset af fortsat sti-
gende levetider vil uændrede tilbagetrækningsaldre (pensionsaldre) sætte 
pensionssystemerne under pres. Som en konsekvens heraf har en række 
lande øget pensionsalderen eller vedtaget fremtidige stigninger, men der 
er fortsat lande, der ikke har taget sådanne initiativer og derfor står over 
for uløste holdbarhedsproblemer. Det fremgår af figur 6.15, at den effektive 
tilbagetrækningsalder har været stigende siden år 2000, men da levetiden 
fortsat er stigende, er den gennemsnitlige pensionsperiode ca. 7 år længere 
end i midten af 1970’erne.

Figur 6.15. Tilbagetrækningsalder og forventet levetid ved 65 år for mænd og 
kvinder – 1975-2016, OECD-gennemsnit
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra OECD.

Uanset pensionssystemers finansielle grundlag – løbende finansiering 
(PAYG) eller opsparingsbaseret – er der en budgetmæssig sammenhæng 
mellem bidrag/skat, pensionsperiode (tilbagetrækningsalder i forhold til 
levetid) og pensionsydelsen. En længere pensionsperiode vil kræve enten 
et højere bidrag eller en lavere årlig pensionsydelse. Den præcise sammen-
hæng afhænger af den nærmere indretning af pensionssystemet, og det 
konkrete valg af tilpasningsretning afhænger af politiske præferencer.

Landesammenligninger af tilbagetrækningsaldre – aktuelt og fremti-
digt – må derfor ses i forhold til pensionssystemets indretning, særligt bi-
drag- og ydelsesniveauet. Figur 6.16 viser fremtidige tilbagetrækningsald-
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re og pensionernes gennemsnitlige dækningsgrader for EU-landene. Det 
fremgår, at cirka halvdelen af EU-landene fortsat har en pensionsalder på 
65 år, og der er ikke truffet beslutning om at hæve den. Den anden halv-
del vil fremadrettet have en pensionsalder over 65 år. Sammenligninger af 
dækningsgrader og tilbagetrækningsaldre vanskeliggøres af det faktum, at 
mange lande har uløste holdbarhedsproblemer. De forventede niveauer for 
pensionernes dækningsgrader og tilbagetrækningsalderen er ikke i alle til-
fælde finansielt holdbare givet bidrags-/skattesatser. I figuren er lande uden 
et væsentligt holdbarhedsproblem markeret med sort og de øvrige med 
rødt. Det fremgår, at en række lande med høje dækningsgrader og/eller 
lave tilbagetrækningsaldre ikke har et finansielt holdbart system. Kun få 
lande står ikke overfor et væsentligt holdbarhedsproblem, og for de lande 
er der en positiv sammenhæng mellem dækningsgrad og tilbagetræknings-
alder; lande med en høj dækningsgrad har også en høj tilbagetræknings-
alder. På basis af vedtagne reformer vil Danmark fremadrettet have en af 
de højeste tilbagetrækningsaldre i EU, men også et af de højeste niveauer 
for pensionernes dækningsgrad, samtidig med at kravene til finanspolitisk 
holdbarhed overholdes, se Økonomi- og Indenrigsministeriet (2018) og 
DØR (2017). 

Figur 6.16. Gennemsnitlig tilbagetrækningsalder og dækningsgrad for pensioner, 
EU-lande, 2053
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Kilde: European Commission (2016, 2018).
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Tilbagetrækningsbeslutningen er ofte fra fuldtidsbeskæftigelse til pensi-
onering og ikke en gradvis udfasning af arbejdslivet. Dette kan i et vist om-
fang forklares af faste omkostninger – både for lønmodtager og arbejdsgi-
ver – ved at bestride et job. Disse faste omkostninger gør det derfor mindre 
attraktivt med lave arbejdstider, og derfor bliver tilbagetrækningsbeslut-
ningen ofte en 0-1-beslutning, se f.eks. Rogerson og Wallenius (2013). Den 
tilbageværende horisont for arbejdsmarkedsdeltagelse kan også påvirke 
både søgeadfærden i tilfælde af ledighed og arbejdsgiverens tilbøjelighed til 
at ansætte mere modne medarbejdere. I et fremadrettet perspektiv med et 
stigende antal ældre er det et spørgsmål, om bedre muligheder for fleksibel 
tilbagetrækning vil kunne fastholde nogle længere tid på arbejdsmarkedet 
eller fremskynde tilbagetrækning. Dette rejser spørgsmålet, om mulighe-
den for deltidsarbejde styrker eller mindsker den samlede beskæftigelse?

6.5. Konklusion
Forskelle i beskæftigelsen har været relativt bestandig på tværs af lande 
trods konjunkturmæssige udsving. Det understreger, at strukturelle for-
hold spiller en afgørende rolle, men på kort sigt påvirkes beskæftigelsen af 
konjunkturudviklingen. Strukturelle forandringer og reformer har derfor 
en afgørende betydning for beskæftigelsesudviklingen.

Det danske arbejdsmarked kan ofte anskues fra to forskellige vinkler. 
Set fra beskæftigelsessiden har Danmark en af de højeste beskæftigelses-
frekvenser i OECD. Set fra et velfærdsperspektiv har vi en højere andel af 
ydelsesmodtagere – selvom antallet har været faldende de senere år – end 
de fleste andre lande. Disse forskelle afspejler indretningen af velfærds-
systemer, og i de nordiske lande har de fleste uden et job rettighed til en 
social ydelse af en eller anden form. Derfor kan en høj beskæftigelsesfre-
kvens observeres samtidig med en høj andel af ydelsesmodtagere. Dette 
understreger også, hvorfor en høj beskæftigelsesfrekvens er helt central for 
velfærdssamfundets finansiering – faldende beskæftigelse vil både øge de 
sociale udgifter og reducere skatteindtægterne.

Derfor har der i de senere år været stort fokus i den økonomiske politik 
på at øge beskæftigelsen – primært via en øget tilbagetrækningsalder – for 
at sikre holdbare offentlige finanser trods en aldrende befolkning. I et frem-
adrettet perspektiv vil det være afgørende at sikre, at dette også realiseres. 
Levetiden er stigende, og mange oplever sund aldring, hvilket muliggør se-
nere tilbagetrækning, mens øget pensionsopsparing og ændrede præferen-
cer kan trække i modsat retning. I den sammenhæng skal det dog nævnes, 
at den effektive tilbagetrækningsalder i Danmark aktuelt ikke er høj (i 2016 
under OECD-gennemsnittet) og lavere end i f.eks. Sverige og Norge.
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Fremadrettet må øgede velstandsstigninger forventes at lægge et nedad-
gående pres på arbejdstiden – kortere arbejdsuge, længere ferier m.m. – så 
velstandsstigningerne fordeles mellem forbrug og fritid. Dette vil i sig selv 
give et nedadgående pres på den samlede beskæftigelse målt i arbejdstimer, 
men det vil være modsvaret af øget produktivitet. Faldende arbejdstid vil 
dog have en selvstændig negativ effekt på de offentlige finanser. I udgangs-
situationen er arbejdstiden lav i Danmark – også set i forhold til de nordi-
ske nabolande – og derfor er dette en særlig udfordring.

En høj beskæftigelsesfrekvens kan særligt udfordres af specifikke grup-
per med mere vanskelige muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, 
særligt lavt uddannede og indvandrere. For begge grupper er både incita-
menter og kvalifikationer af betydning, og givet forandringer på arbejds-
markedet vil det være en stor fremadrettet udfordring at fastholde og øge 
beskæftigelsen for disse grupper. Dette er også en forudsætning for at sikre 
en relativt lige indkomstfordeling. 
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7.  Efterspørgsel efter arbejdskraft og 
teknologiske ændringer

Af Jan Rose Skaksen 

7.1. Indledning
I denne bog er der især fokus på, hvordan beskæftigelsen har udviklet sig 
for forskellige grupper i samfundet afhængigt af alder, uddannelse og et-
nicitet. Det betyder, at de fleste analyser ser på ændringer på udbudssiden 
af arbejdsmarkedet. Forholdene på efterspørgselssiden af arbejdsmarkedet 
kan dog også spille en vigtig rolle i forhold til at forklare udviklingen i be-
skæftigelsen (se f.eks. boks 1.2).

Det er således på efterspørgselssiden, at man skal finde forklaringerne 
på de op- og nedture i beskæftigelsen, der opstår over tiden som følge af 
konjunkturudviklingen. Det fremgår f.eks. flere steder i bogen, at beskæf-
tigelsen var usædvanlig høj for stort set alle typer af arbejdskraft på toppen 
af højkonjunkturen, der sluttede i 2008. Frem til 2008 var der voksende ak-
tivitet i samfundsøkonomien, der gav sig udslag i en voksende efterspørg-
sel efter arbejdskraft og dermed en voksende beskæftigelse. På tilsvarende 
måde er den nuværende forholdsvis høje beskæftigelse i det mindste delvist 
et resultat af en stor efterspørgsel som følge af den igangværende højkon-
junktur (se også kapitel 2). Under krisen efter 2008 faldt aktiviteten vold-
somt i mange brancher og ikke mindst indenfor byggeriet. Dermed faldt 
beskæftigelsen, og arbejdsløsheden voksede. På tilsvarende måde vil den 
nuværende høje beskæftigelse blive afløst af en lavkonjunktur med falden-
de efterspørgsel og dermed faldende beskæftigelse. 

I dette kapitel er fokus netop på efterspørgselssiden af arbejdsmarkedet, 
men dog ikke på konjunkturernes påvirkning af det overordnede beskæf-
tigelsesniveau. Til gengæld vil der i tråd med resten af bogen analyseres på 
mere langsigtede strukturelle ændringer, men i modsætning til de øvrige 
kapitler vil udgangspunktet være ændringer i efterspørgslen efter forskelli-
ge typer af arbejdskraft.

Der er for tiden meget diskussion om konsekvenserne af den tekno-
logiske udvikling, og om den er på vej til at overflødiggøre visse typer af 
arbejdskraft (se f.eks. McKinsey & Company, 2017). Det er dog på ingen 
måde noget nyt, at der er en teknologisk udvikling, der fører til, at det sam-
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me kan produceres med færre ansatte. Den væsentligste årsag til, at velstan-
den er vokset enormt siden industrialiseringen er netop, at den teknologi-
ske udvikling har ført til store produktivitetsstigninger. Et vigtigt spørgsmål 
er dog, om den teknologiske udvikling er til gunst eller ugunst for særlige 
grupper på arbejdsmarkedet. I de seneste årtier er der således meget, der 
tyder på, at den teknologiske udvikling relativt set har været til gunst for de 
højtuddannede og relativt set til ugunst for de lavtuddannede – en udvik-
ling, der er gået under betegnelsen ”skill biased technological change” eller 
SBTC (se f.eks. Malchow-Møller og Skaksen, 2003). Nedenfor vil der være 
fokus på netop dette spørgsmål: I hvor høj grad har der været SBTC, og 
hvad karakteriserer de brancher, hvor det i særlig grad har været tilfældet? 
Det skal pointeres, at SBTC i denne analyse kan dække over reelle teknolo-
giske ændringer – eller andre årsager til, at produktionsprocessen ændres i 
en branche. Andre årsager kan f.eks. være, at de dele af produktionen, der 
især anvender lavtuddannet arbejdskraft, outsources til udlandet (se f.eks. 
Skaksen og Sørensen, 2001).

Overordnet set viser analysen, at der har været SBTC, som har øget ef-
terspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft. Dermed er SBTC en væsentlig 
forklaring på, at det har været muligt at beskæftige de mange ekstra højtud-
dannede, der er kommet i perioden. SBTC har været højere efter finanskri-
sen end før, og dermed tyder det ikke på, at SBTC er på vej ned i tempo.

Resten af kapitlet er opbygget på følgende måde: I afsnit 7.2 er der en kort 
diskussion af, hvad tidligere analyser har konkluderet omkring betydningen 
af globaliseringen og den teknologiske udvikling. I afsnit 7.3 er der en ana-
lyse af den branchefordelte SBTC i Danmark siden år 2000, og i afsnit 7.4 ses 
der så på, hvordan efterspørgselssiden har tilpasset sig det voksende udbud 
af højtuddannet arbejdskraft. Endelig er der en konklusion i afsnit 7.5.

7.2. Betydningen af globaliseringen og den teknologiske 
udvikling

Med jævne mellemrum opstår der en udbredt frygt for, at den teknologiske 
udvikling i stort omfang gør arbejdskraft overflødig, eller i det mindste gør 
visse typer af arbejdskraft overflødige (se f.eks. Mokyr m.fl., 2015). Der er 
også klare eksempler fra den danske historie, hvor den teknologiske udvik-
ling har ført til, at eksisterende jobfunktioner i løbet af en kortere årrække 
er blevet næsten helt udfaset. Et eksempel er typograffaget, hvor en ny tek-
nologi med fotosats blev taget i brug i slutningen af 70’erne og begyndelsen 
af 80’erne. Denne nye teknologi betød, at den tidligere jobfunktion som 
typograf stort set forsvandt i løbet af en kort årrække. For tiden er der igen 
diskussion om, hvorvidt den teknologiske udvikling er i gang med at over-
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flødiggøre mange eksisterende job. I en rapport fra McKinsey & Company 
(2017) estimeres der således et automatiseringspotentiale på 40 procent. 
Dvs. ifølge rapporten er der 40 procent af de nuværende danske job, der 
kan automatiseres med allerede kendt teknologi. Hvis dette potentiale re-
aliseres i løbet af kort tid, vil det i det mindste i en tilpasningsfase kunne 
have stor betydning for arbejdsmarkedet.

En anden eventuel trussel mod job i den vestlige verden, der med jævne 
mellemrum diskuteres, er globaliseringen (se f.eks. Feenstra og Hanson, 
2003 og Helpman, 2016). En hypotese er, at international handel med især 
ikke-vestlige lande fører til, at produktion af visse varer og tjenester – og 
især dem, der produceres ved brug af relativt lavtuddannet arbejdskraft 
– ikke er tilstrækkelig konkurrencedygtig i vestlige lande som Danmark. 
Det skyldes, at lønninger til især lavtuddannet arbejdskraft er relativt høje 
i forhold til, hvad der er tilfældet i andre lande. En anden hypotese er, at 
virksomheder i vestlige lande vælger at outsource produktion – og dermed 
flytte job – til ikke-vestlige lande, hvor lønningerne er lavere for derved 
at forbedre deres konkurrenceevne. Et godt dansk eksempel på, at handel 
med og outsourcing til ikke-vestlige lande har ført til, at en jobtype mere 
eller mindre forsvandt i løbet af en kortere årrække, er syerskerne i tekstil-
industrien i Midtjylland, der i løbet af 70’erne og 80’erne stort set forsvandt.

Inden for den økonomiske forskning startede en stor bølge af analyser 
i løbet af 90’erne, der så på, hvordan globaliseringen og den teknologiske 
udvikling påvirkede arbejdsmarkedet. Den umiddelbare inspiration for 
denne forskning var, at man i USA i løbet af 70’erne og 80’erne oplevede, at 
lønningerne til højtuddannet arbejdskraft voksede i forhold til lønningerne 
til lavtuddannet arbejdskraft. Og dette skete samtidig med, at udbuddet af 
højtuddannet arbejdskraft voksede i forhold til udbuddet af lavtuddannet 
arbejdskraft (se f.eks. Katz og Murphy, 1992). Under normale omstændig-
heder vil man forvente, at et voksende udbud af en bestemt type arbejds-
kraft i forhold til andre typer fører til, at lønnen for den pågældende type af 
arbejdskraft falder i forhold til andre typer. Dette skete ikke for den højtud-
dannede arbejdskraft, og det generelle billede lige siden er, at udbuddet af 
højtuddannet arbejdskraft er vokset i mange lande, uden at lønnen er faldet 
for højtuddannet arbejdskraft i forhold til lavtuddannet, men i mange til-
fælde vokset (se f.eks. Van Reenen, 2011).

Årsagen til, at lønnen til højtuddannet arbejdskraft ikke er faldet, er, at 
efterspørgslen også er vokset, hvilket har tenderet imod at hæve lønnen på 
højtuddannet arbejdskraft. Der har således været et opadgående pres på de 
højtuddannedes lønninger på grund af en større efterspørgsel, men samti-
dig også et nedadgående pres som følge af et større udbud. Nettoresultatet 
har været, at lønningerne til højtuddannede i forhold til lavtuddannede i 
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mange lande har tenderet imod at vokse – dvs. i disse tilfælde har stignin-
gen i efterspørgslen vundet kapløbet med stigningen i udbuddet (se også 
Goldin og Katz, 2009).

Der har i mange år været en intens diskussion om, hvorvidt den større 
efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft i forhold til lavtuddannet – og 
dermed en tendens til voksende lønulighed – især skyldtes globalisering 
eller den teknologiske udvikling (se f.eks. Helpman, 2016). Den alminde-
lige opfattelse synes nu at være, at både globalisering og den teknologiske 
udvikling har bidraget, men den teknologiske udvikling har formodentlig 
spillet den væsentligste rolle (se Helpman, 2016 eller OECD, 2011). Re-
elt kan det dog være vanskeligt at adskille betydningen af globalisering og 
teknologiske fremskridt, da mange teknologiske fremskridt i høj grad er et 
resultat af globaliseringen, og dele af globaliseringen er et resultat af tekno-
logiske fremskridt (se Acemoglu, 2013).

I dette kapitel fokuseres netop på betydningen af den teknologiske ud-
vikling – og i særdeleshed på om den har ændret sammensætningen i ef-
terspørgslen efter arbejdskraft i retning af højtuddannede – dvs. i hvilket 
omfang, der har været såkaldt ”skill biased technological change” (SBTC). I 
det følgende afsnit vil det blive estimeret, indenfor hvilke brancher der især 
har været SBTC siden år 2000. 

7.3. Skill biased teknologiske fremskridt (SBTC) i brancher
I dette afsnit estimeres niveauet af SBTC på brancheniveau. Analysen ba-
seres på en antagelse om, at virksomhederne vælger den sammensætning 
af forskellige typer arbejdskraft, der sikrer de lavest mulige omkostninger. 
Da denne antagelse forekommer mindre oplagt for den offentlige end den 
private sektor, anvendes som udgangspunkt kun data fra den private sek-
tor, omend der også rapporteres resultater, hvor brancher fra den offentlige 
sektor inddrages. De øvrige detaljer omkring data og metode er givet i ap-
pendiks.

Udgangspunktet er, at der estimeres SBTC, men outsourcing, hvor dele 
af produktionsprocessen flyttes udenfor den indenlandske branche, kan re-
elt have samme effekt (se f.eks. Skaksen og Sørensen, 2001). Det skyldes, 
at outsourcing kan betyde, at produktionsprocessen for de aktiviteter, der 
bliver tilbage i branchen, er væsentlig anderledes end for de aktiviteter, der 
flyttes udenfor branchen. 

Der anvendes en opdeling med 107 brancher i den private sektor.26 Det 
antages, at disse brancher producerer ved hjælp af kapital, højtuddannet 

26  I de tilfælde, hvor den offentlige sektor inddrages, er der 128 brancher.
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arbejdskraft og lavtuddannet arbejdskraft. I beregningerne er den højtud-
dannede arbejdskraft ansatte med en videregående uddannelse, mens den 
lavtuddannede arbejdskraft er ansatte, der er ufaglærte eller faglærte.

Beregningerne baseres på, at når sammensætningen mellem højt- og 
lavtuddannede ændres indenfor brancher, kan det skyldes tre forhold: At 
lønforholdet mellem højt- og lavtuddannede ændres; at den ene type ar-
bejdskraft er blevet mere produktiv i forhold til den anden type; eller SBTC.  
I appendiks er det vist, hvordan effekten af SBTC estimeres, når der tages 
hensyn til betydningen af de øvrige forhold.

Der estimeres SBTC for to perioder. Periode 1 (2000 til 2008) er peri-
oden frem til toppen af højkonjunkturen i 2008, mens periode 2 (2009 til 
2016) er perioden fra starten af lavkonjunkturen og frem til 2016.

I tabel 7.1 er årlig SBTC angivet for de 5 større brancher med højest 
SBTC i alt i løbet af de to perioder samt de 5 større brancher med lavest 
SBTC i alt over de to perioder.27 I tabellen vises også årlig SBTC i alt for alle 
brancher i den private sektor og årlig SBTC i alt, når også den offentlige 
sektor inddrages i estimationerne.

Tabel 7.1. Årlig SBTC – top 5 og bund 5 større brancher i privat sektor,  
2000-2016

      
Andel 

HU 
2000

Andel 
HU 
2008

Andel 
HU 
2016

Årlig 
SBTC 
00-08

Årlig 
SBTC 
09-16

Årlig 
SBTC 
00-16

Advokatvirksomhed 0,36 0,52 0,61 0,11 0,10 0,10

Medicinalindustri 0,53 0,61 0,67 0,07 0,09 0,08

Virksomhedskonsulenter 0,55 0,65 0,58 0,13 0,02 0,08

Forskning og udvikling 0,64 0,73 0,73 0,12 0,02 0,07
Fremst. af andet  
elektronisk udstyr 0,32 0,44 0,56 0,04 0,1 0,07

Trykkerier mv. 0,08 0,1 0,15 0 0,01 0,01

Bilværksteder mv. 0,04 0,04 0,05 0 0,01 0
Detailh. med beklædning 
og fodtøj 0,04 0,06 0,11 0 0 0

Bygningsinstallation 0,13 0,13 0,15 0 0,01 0

Skibsfart 0,36 0,37 0,41 0 -0,06 -0,03

I alt, privat sektor 0,17 0,23 0,30 0,02 0,03 0,02

I alt, inkl. offentlig sektor 0,19 0,33 0,41 0,02 0,05 0,03

Note: Andel HU er andelen af beskæftigede med kort-, mellemlang- eller langvideregående uddannelse.
Top 5 og bund 5 er fundet blandt brancher med mere end 10.000 ansatte i 2009.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

27  En større branche er defineret som en branche med mere end 10.000 ansatte i 2009.
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Hvis der ses på den private sektor under et, har der over hele perioden 
været SBTC på 0,02 om året. Det betyder, at teknologiske ændringer har 
bidraget til at øge efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft i forhold 
til lavtuddannet med 2 procentpoint om året. SBTC har været positiv i beg-
ge perioder, men størst efter finanskrisen. I Malchow-Møller og Skaksen 
(2003) estimeres SBTC for hele økonomien, inklusive den offentlige sektor. 
De finder, at SBTC i både 80’erne og 90’erne var 4 procentpoint. I tabel 7.1. 
er der også rapporteret SBTC for hele økonomien, og det ses, at SBTC in-
den finanskrisen kun var på det halve af niveauet i 80’erne og 90’erne – men 
til gengæld har niveauet været på 5 procentpoint efter finanskrisen.

Top 5 brancher i privat sektor med hensyn til årlig SBTC er en blanding 
af brancher i fremstillingssektor og servicesektor, men de 4 øverste er ka-
rakteriseret ved at være meget videnstunge – idet en stor andel af de ansatte 
har en lang videregående uddannelse. Bund 5 er en blanding af forskellige 
typer af brancher, som har det til fælles, at de er langt mindre videnstunge 
end top 5 brancherne. Det tyder umiddelbart på, at SBTC især forekom-
mer i brancher, der i forvejen anvender meget højt uddannet arbejdskraft. 
I hvor høj grad det er tilfældet, fremgår af tabel 7.2, der viser sammenhæng 
mellem SBTC og andelen af de beskæftigede med en lang videregående 
uddannelse i udgangsåret.

Tabel 7.2. Sammenhæng mellem SBTC og andel med lang videregående 
uddannelse i udgangsåret, privat sektor, 2000-2016

SBTC i P1 SBTC i P2 SBTC ialt

LVU-andel i 2000 0,205*** 0,221***

LVU-andel i 2009   0,210***

Konstant 0,00727*** 0,0143*** 0,0126***

Noterettelser	til	kapitel	7	
	

Note	til	Tabel	7.2:	

Note:	I	tabellen	rapporteres	β	fra	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&' = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%4555 + 𝜀𝜀%,	og	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&4 = 𝛼𝛼 +
𝛽𝛽 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%4557 + 𝜀𝜀%.***	angiver	signifikans	på	1	procent	signifikansniveau.	
	

	

Note	tilTabel	7.3:	

Note:		I	tabellen	rapporteres	β	fra	∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%&: = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&: + 𝜀𝜀%,	***	angiver	signifikans	på	1	procent	
signifikansniveau.	

	

Note	til	Tabel	7.5	

Note:	Der	rapporteres	β	fra	∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%&: = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&: + 𝜀𝜀%.	***	angiver	signifikans	på	1	procent	
signifikansniveau.	
	

	

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Fra tabellen fremgår det klart, at SBTC især foregår i de brancher, der i 
forvejen anvender højtuddannet arbejdskraft. Hvis andelen af højtuddan-
nede i en branche vokser med 10 procentpoint svarer det til, at SBTC vok-
ser med 2 procentpoint om året – dvs. lige så meget som gennemsnittet af 
SBTC. Sammenhængen mellem højtuddannet arbejdskraft og SBTC ses i 
øvrigt at være stort set ens i de to perioder.

En vigtig kilde til produktivitetsstigninger er teknologiske fremskridt. 
Det er dog teoretisk set uklart, om produktivitetsstigninger mindsker eller 
øger beskæftigelsen. På den ene side vil produktivitetsstigninger betyde, at 



125

7.  Efterspørgsel efter arbejdskraft og teknologiske ændringer

samme mængde kan produceres ved hjælp af mindre arbejdskraft, men på 
den anden side kan produktivitetsstigninger styrke konkurrenceevnen og 
dermed bidrage til, at der kan sælges mere (se også Acemoglu og Restrepo, 
2018). Dertil kommer, at der i dette kapitel ikke ses på niveauet af produk-
tivitetsstigninger, men derimod på, hvorvidt eventuelle produktivitetsstig-
ninger har været skill-biased. Det er derfor teoretisk set uklart, om der er 
en sammenhæng mellem SBTC og udviklingen i beskæftigelsen, og hvis 
der er en sammenhæng, hvordan denne er.

I tabel 7.3 er det vist, hvad sammenhængen har været mellem SBTC i de 
enkelte brancher og udviklingen i den totale beskæftigelse.

Tabel 7.3. Sammenhæng mellem vækst i beskæftigelse og SBTC i privat sektor, 
2000-2016

Vækst i P1 Vækst i P2 Vækst i alt

SBTC i P1 4,211***

SBTC i P2   1,602***

SBTC i alt   6,992***

Konstant -0,141*** -0,135*** -0,318***

Noterettelser	til	kapitel	7	
	

Note	til	Tabel	7.2:	

Note:	I	tabellen	rapporteres	β	fra	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&' = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%4555 + 𝜀𝜀%,	og	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&4 = 𝛼𝛼 +
𝛽𝛽 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%4557 + 𝜀𝜀%.***	angiver	signifikans	på	1	procent	signifikansniveau.	
	

	

Note	tilTabel	7.3:	

Note:		I	tabellen	rapporteres	β	fra	∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%&: = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&: + 𝜀𝜀%,	***	angiver	signifikans	på	1	procent	
signifikansniveau.	

	

Note	til	Tabel	7.5	

Note:	Der	rapporteres	β	fra	∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%&: = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&: + 𝜀𝜀%.	***	angiver	signifikans	på	1	procent	
signifikansniveau.	
	

	

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at det især er i brancher med SBTC, at der har været vækst i 
beskæftigelsen. Den beregnede sammenhæng er ikke kausal, men en stig-
ning i SBTC på 1 procentpoint (dvs. ca. halvdelen af det gennemsnitlige 
SBTC) er forbundet med en vækst i beskæftigelsen på ca. 7 procent over 
hele perioden fra 2000 til 2016 svarende til en årlig vækst på 0,4 procent. 
Sammenhængen mellem SBTC og vækst ses i begge perioder, men den kla-
reste sammenhæng ses inden finanskrisen. 

7.4. Tilpasningen til flere højtuddannede
Efter at have konstateret, at der har været SBTC siden år 2000, og især i 
perioden fra 2009 til 2016, vender vi tilbage til udbuddet af arbejdskraft. 

Af figur 7.1 fremgår det, hvordan sammensætningen af beskæftigelsen 
har været på forskellige uddannelsestyper i år 2000 og 2016.
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Figur 7.1. Fordelingen af beskæftigelsen på uddannelsestyper, 2000 og 2016
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Der har været en stor stigning i andelen af de beskæftigede, der har en 
videregående uddannelse – og i særdeleshed i andelen med en lang vide-
regående uddannelse. I perioden fra 2000 til 2016 er der næsten sket en 
tredobling i andelen med LVU. I år 2000 var der således ca. 5 procent af de 
beskæftigede, der havde en lang videregående uddannelse. Denne andel er 
i 2016 vokset til ca. 14 procent. I den private sektor er andelen vokset fra ca. 
4 til ca. 12 procent.

En måde, hvorpå arbejdsmarkedet kan tilpasses denne stigning, er, at 
lønningerne falder for de typer af arbejdskraft, der er kommet mere af i for-
hold til lønningerne for andre typer arbejdskraft, men som det fremgik af 
figur 1.9 har det ikke været tilfældet. Forholdet mellem timelønningerne til 
forskellige uddannelsesgrupper har været stort set konstant siden år 2000. 

I forhold til, hvordan tilpasningen til det højere uddannelsesniveau er 
foregået, er det interessant, om tilpasningen især er sket ved, at uddannel-
sesniveauet er vokset i de enkelte brancher, eller tilpasningen især er sket 
ved, at de brancher, der anvender højtuddannet arbejdskraft, er vokset i 
forhold til andre brancher. I tabel 7.4 er stigningen i andelen med lang vi-
deregående uddannelse dekomponeret i ændringen som følge af øget ud-
dannelsesniveau indenfor brancher og ændringen som følge af branchefor-
skydninger.
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Tabel 7.4. Ændring i LVU-andel opdelt på bidrag indenfor brancher og mellem 
brancher i privat sektor, 2000-2016

2000 til 2008 2009 til 2016 2000 til 2016

Mellem brancher 0,00756 0,00531 0,01434

Indenfor brancher 0,02116  0,02783 0,05242

Interaktion 0,00185  0,00099 0,00558

Ialt 0,03057 0,03413 0,07235

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at tilpasningen til at anvende mere arbejdskraft med lang vide-
regående uddannelse både er sket ved, at man indenfor den enkelte bran-
che anvender mere arbejdskraft med lang videregående uddannelse og ved, 
at de brancher, der anvender meget arbejdskraft med lang videregående 
uddannelse, er vokset i størrelse. Tilpasningen er dog i langt overvejende 
grad sket indenfor brancher, idet 72 procent af tilpasningen er sket inden-
for brancher, mens 20 procent er sket ved, at de brancher, der anvender 
meget højt uddannet arbejdskraft, er vokset.28

Indenfor brancher er det oplagt, at SBTC har spillet en vigtig rolle ved 
efterspørgselssidens tilpasning til flere højtuddannede. I tabel 7.5 vises så-
ledes, hvordan ændringen i andelen af de beskæftigede, der har en lang 
videregående uddannelse, afhænger af SBTC i branchen.

Tabel 7.5. Sammenhæng mellem ændret beskæftigelse af højtuddannede og 
SBTC i privat sektor, 2000-2016

Δ LVU-andel i P1 Δ LVU-andel iP2 Δ LVU-andel i alt

SBTC i P1 0,791***

SBTC i P2   0,681***

SBTC i alt   1,748***

Konstant 0,00883*** 0,00633*** 0,0142***

Noterettelser	til	kapitel	7	
	

Note	til	Tabel	7.2:	

Note:	I	tabellen	rapporteres	β	fra	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&' = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%4555 + 𝜀𝜀%,	og	𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&4 = 𝛼𝛼 +
𝛽𝛽 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%4557 + 𝜀𝜀%.***	angiver	signifikans	på	1	procent	signifikansniveau.	
	

	

Note	tilTabel	7.3:	

Note:		I	tabellen	rapporteres	β	fra	∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%&: = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&: + 𝜀𝜀%,	***	angiver	signifikans	på	1	procent	
signifikansniveau.	

	

Note	til	Tabel	7.5	

Note:	Der	rapporteres	β	fra	∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎%&: = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&: + 𝜀𝜀%.	***	angiver	signifikans	på	1	procent	
signifikansniveau.	
	

	
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det positive konstantled viser, at der generelt i brancher i den private 
sektor har været en tendens til at anvende flere beskæftigede med lang vi-
deregående uddannelse. Det er dog især i brancher med SBTC, at der har 
været en stigning i anvendelsen af beskæftigede med lang videregående ud-
dannelse. Da SBTC har været ca. 2 procentpoint pr. år set over hele perio-

28  De sidste 8 procent er et interaktionsled, der ikke klart kan henføres til de andre to 
tilpasningsmuligheder.
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den, svarer det til, at det har forøget andelen af dem med lang videregående 
uddannelse med ca. 3,5 procentpoint, hvilket er ca. 45 procent af den stig-
ning, der har været i den private sektor i anvendelsen af arbejdskraft med 
lang videregående uddannelse.

7.5. Konklusion
Dette kapitel har set på efterspørgselssiden af arbejdsmarkedet, og i sær-
deleshed hvorvidt der har været SBTC, der har øget efterspørgslen efter 
højt uddannet arbejdskraft. Det viser sig, at der har været SBTC, og det har 
været lidt højere efter finanskrisen end før. Niveauet efter finanskrisen er i 
øvrigt på niveau med det, der er fundet for tidligere årtier.

Der er stor branchevariation i SBTC, og det er især i videnstunge bran-
cher, at SBTC er høj. I toppen, hvad angår SBTC, ligger advokatbranchen 
og medicinalindustrien, og i bunden ligger skibsfart, bygningsinstallation 
og detailhandel.

Hvad angår økonomiens tilpasning til anvendelse af arbejdskraft med 
lang videregående uddannelse, er noget af tilpasningen (20 procent) fore-
gået ved, at brancher, der anvender meget arbejdskraft med lang videregå-
ende uddannelse, er vokset i størrelse i forhold til andre brancher. Den stør-
ste tilpasning (72 procent) er dog foregået ved, at de enkelte brancher har 
forøget deres anvendelse af arbejdskraft med lang videregående uddannelse 
i forhold til andre typer arbejdskraft. I forhold til denne uddannelsesopgra-
dering indenfor brancher har SBTC spillet en væsentlig rolle. I den private 
sektor kan SBTC således forklare en stigning i anvendelse af arbejdskraft 
med lang videregående uddannelse i forhold til andre typer arbejdskraft 
på 3,5 procentpoint, hvilket er ca. 45 procent af den forøgelse, der er sket.
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Appendiks

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Mal-
chow-Møller og Skaksen, 2003).

Produktionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt 
uddannet arbejdskraft (HU) og lavtuddannet arbejdskraft (LU). Kapital 
antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant skalaaf-
kast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være 
translog.

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højt-
uddannet arbejdskraft kan det udledes, at

hvor 
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i branche k.
Som udgangspunkt har vi fem typer arbejdskraft: Ufaglærte (U), fag-

lærte (F), KVU, MVU og LVU (inklusive ph.d.). Disse fem typer samles i to 
overordnede kategorier: LU (lavtuddannet) = ufaglærte + faglærte og HU 
(højtuddannet) = KVU+MVU+LVU.

Data inddeles i to perioder. P1: 2000 til 2008 og P2: 2009 til 2016. Diffe-
rencerne i ovenstående estimation defineres over disse to perioder.

Data for de to perioder pooles, men der medtages en dummyvariabel for 
P2, således at der kan opnås et estimat for SBTC for hver af de to perioder.

Til estimationen anvendes relevante timelønninger. I henholdsvis 2000, 
2008, 2009 og 2016 findes (simple) gennemsnitstimelønninger for U, F, 
KVU, MVU og LVU i de forskellige brancher. Timeløn til LU i 2000 og 
2009 (de to udgangsår i differencerne) findes som andel af LU, der er U 

9	
	

Katz,	L.	og	K.	Murphy,	1992,	Changes	in	relative	wages,	1963-1987:	supply	and	demand	factors,	Quarterly	
Journal	of	Economics	107,	35-78.	

Malchow-Møller,	N.	og	J.R.	Skaksen,	2003,	Skill-biased	technological	change	in	Denmark:	A	disaggregate	
perspective,	IZA	Discussion	Paper	752.	

Mckinsey	&	Company,	2017,	Automatiseringens	effekter	på	det	danske	arbejdsmarked,	McKinsey	&	
Company.	

Mokyr,	J.,	C.	Vickers	og	N.L.	Ziebarth,	2015,	The	History	of	Technological	Anxiety	and	the	Future	of	
Economic	Growth:	Is	this	Time	Different?	Journal	of	Economic	Perspectives	29,	31-50.	

OECD,	2011,	An	Overview	of	Growing	Income	Inequalities	in	OECD	Countries:	Main	Findings,	OECD	
Publishing,	Paris.	

Skaksen,	M.Y.	og	J.R.	Sørensen,	2001,	Should	Trade	Unions	Appreciate	Foreign	Direct	Investments,	Journal	
of	International	Economics	55,	379-390.	

Van	Reenen,	J.	(2011).	Wage	inequality.	Technology	and	Trade:	21st	century	evidence.	Labour	Economics	18,	
730-741.	

	

Appendiks	
I	dette	appendiks	beskrives	metoden	til	estimation	af	SBTC	(se	også	Malchow-Møller	og	Skaksen,	2003).	

Produktionen	antages	at	foregå	ved	hjælp	af	input	af	kapital	(K),	højt	uddannet	arbejdskraft	(HU)	og	
lavtuddannet	arbejdskraft	(LU).	Kapital	antages	at	være	en	kvasi-fast	faktor;	der	antages	at	være	konstant	
skalaafkast,	og	den	funktionelle	form	på	omkostningsfunktionen	antages	at	være	translog.	

Ved	at	minimere	omkostningerne	med	hensyn	til	brug	af	lavt-	og	højtuddannet	arbejdskraft,	kan	det	
udledes,	at	

∆𝜔𝜔% = 𝑎𝑎5 + 𝑎𝑎'∆𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤%
>?

𝑤𝑤%
@? + 𝑎𝑎4∆ ln

𝐾𝐾%
𝑌𝑌%

+	𝜖𝜖% 	

hvor	∆	er	differensoperatoren,	𝜔𝜔% 	er	andelen	af	lønsummen,	der	går	til	højtuddannet	arbejdskraft	i	
branche	k,	𝑤𝑤%

>?	er	lønnen	til	højtuddannet	arbejdskraft	i	branche	k,	og	tilsvarende	er	𝑤𝑤%
@?	lønnen	til	

lavtuddannet	arbejdskraft.	𝐾𝐾% 	er	mængden	af	kapital,	𝑌𝑌% 	er	output,	og		𝜖𝜖% 	er	et	fejlled.	

Eftersom	vi	ikke	har	kapitaldata	på	brancheniveau,	antages	kapital-output	forholdet	at	være	konstant	på	

brancheniveau	–	dvs.	∆ ln FG
HG
	=	0.	Det	betyder,	at	

∆𝜔𝜔% = 𝑎𝑎5 + 𝑎𝑎'∆𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤%
>?

𝑤𝑤%
@? +	𝜖𝜖% 	

9	
	

Katz,	L.	og	K.	Murphy,	1992,	Changes	in	relative	wages,	1963-1987:	supply	and	demand	factors,	Quarterly	
Journal	of	Economics	107,	35-78.	

Malchow-Møller,	N.	og	J.R.	Skaksen,	2003,	Skill-biased	technological	change	in	Denmark:	A	disaggregate	
perspective,	IZA	Discussion	Paper	752.	

Mckinsey	&	Company,	2017,	Automatiseringens	effekter	på	det	danske	arbejdsmarked,	McKinsey	&	
Company.	

Mokyr,	J.,	C.	Vickers	og	N.L.	Ziebarth,	2015,	The	History	of	Technological	Anxiety	and	the	Future	of	
Economic	Growth:	Is	this	Time	Different?	Journal	of	Economic	Perspectives	29,	31-50.	

OECD,	2011,	An	Overview	of	Growing	Income	Inequalities	in	OECD	Countries:	Main	Findings,	OECD	
Publishing,	Paris.	

Skaksen,	M.Y.	og	J.R.	Sørensen,	2001,	Should	Trade	Unions	Appreciate	Foreign	Direct	Investments,	Journal	
of	International	Economics	55,	379-390.	

Van	Reenen,	J.	(2011).	Wage	inequality.	Technology	and	Trade:	21st	century	evidence.	Labour	Economics	18,	
730-741.	

	

Appendiks	
I	dette	appendiks	beskrives	metoden	til	estimation	af	SBTC	(se	også	Malchow-Møller	og	Skaksen,	2003).	

Produktionen	antages	at	foregå	ved	hjælp	af	input	af	kapital	(K),	højt	uddannet	arbejdskraft	(HU)	og	
lavtuddannet	arbejdskraft	(LU).	Kapital	antages	at	være	en	kvasi-fast	faktor;	der	antages	at	være	konstant	
skalaafkast,	og	den	funktionelle	form	på	omkostningsfunktionen	antages	at	være	translog.	

Ved	at	minimere	omkostningerne	med	hensyn	til	brug	af	lavt-	og	højtuddannet	arbejdskraft,	kan	det	
udledes,	at	

∆𝜔𝜔% = 𝑎𝑎5 + 𝑎𝑎'∆𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤%
>?

𝑤𝑤%
@? + 𝑎𝑎4∆ ln

𝐾𝐾%
𝑌𝑌%

+	𝜖𝜖% 	

hvor	∆	er	differensoperatoren,	𝜔𝜔% 	er	andelen	af	lønsummen,	der	går	til	højtuddannet	arbejdskraft	i	
branche	k,	𝑤𝑤%

>?	er	lønnen	til	højtuddannet	arbejdskraft	i	branche	k,	og	tilsvarende	er	𝑤𝑤%
@?	lønnen	til	

lavtuddannet	arbejdskraft.	𝐾𝐾% 	er	mængden	af	kapital,	𝑌𝑌% 	er	output,	og		𝜖𝜖% 	er	et	fejlled.	

Eftersom	vi	ikke	har	kapitaldata	på	brancheniveau,	antages	kapital-output	forholdet	at	være	konstant	på	

brancheniveau	–	dvs.	∆ ln FG
HG
	=	0.	Det	betyder,	at	

∆𝜔𝜔% = 𝑎𝑎5 + 𝑎𝑎'∆𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤%
>?

𝑤𝑤%
@? +	𝜖𝜖% 	



131
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gange timeløn til U + andel, der er F gange timeløn til F. På tilsvarende 
måde findes timeløn til HU.

I forhold til slutårene i differencerne (2008 og 2016) anvendes beskæf-
tigelsesvægtene for henholdsvis 2000 og 2009. Dvs. for at beregne time-
lønnen til LU i 2008 anvendes timelønninger til U og F i 2008, men disse 
sammenvejes med andel af LU, der er U i 2000 og andel, der er F i 2000. 
Timelønningerne til HU i 2008 beregnes på tilsvarende måde. Og timeløn-
ningerne til LU og HU i 2016 beregnes på tilsvarende måde ved at benytte 
beskæftigelsesvægte fra 2009. Der anvendes disse faste vægte i differencer-
ne for at sikre, at ændringerne i timelønningerne i højere grad er reelle og 
ikke dækker over, at der er sket et skifte i sammensætningen mellem hen-
holdsvis U og F, for så vidt angår LU, eller sammensætningen mellem KVU, 
MVU og LVU for så vidt angår HU.

Med hensyn til brancheopdeling anvendes DB07, der er en dansk bran-
cheopdeling, der bygger på EU’s brancheklassifikation NACE. Der anven-
des standardgrupperingen med 128 brancher. Da brancherne har meget 
forskellige størrelser, estimeres ovenstående vægtet med antal ansatte i den 
enkelte branche. Dvs. store brancher tillægges større vægt end små bran-
cher.

Den årlige branchespecifikke SBTC findes som:

hvor 

10	
	

Ved	brug	af	branchedata	estimeres	𝑎𝑎5 	og	𝑎𝑎'	ved	hjælp	af	OLS.	𝑎𝑎5 	er	et	estimat	for	den	gennemsnitlige	
SBTC,	mens	𝑎𝑎5 + 	𝜖𝜖% 	er	et	estimat	af	SBTC	i	branche	k.	

Som	udgangspunkt	har	vi	fem	typer	arbejdskraft:	Ufaglærte	(U),	faglærte	(F),	KVU,	MVU	og	LVU	(inklusive	
ph.d.).	Disse	fem	typer	samles	i	to	overordnede	kategorier:	LU	(lavt	uddannet)	=	ufaglærte	+	faglærte	og	HU	
(højtuddannet)	=	KVU+MVU+LVU.	

Data	inddeles	i	to	perioder.	P1:	2000	til	2008	og	P2:	2009	til	2016.	Bemærk,	at	data	fra	2008	til	2009	
udelades	på	grund	af	databrud	i	RAS,	som	er	den	primære	datakilde.	Differencerne	i	ovenstående	
estimation	defineres	over	disse	to	perioder.	

Data	for	de	to	perioder	pooles,	men	der	medtages	en	dummyvariabel	for	P2	således,	at	der	kan	opnås	et	
estimat	for	SBTC	for	hver	af	de	to	perioder.	

Til	estimationen	anvendes	relevante	timelønninger.	I	henholdsvis	2000,	2008,	2009	og	2016	findes	(simple)	
gennemsnitstimelønninger	for	U,	F,	KVU,	MVU	og	LVU	i	de	forskellige	brancher.	Timeløn	til	LU	i	2000	og	
2009	(de	to	udgangsår	i	differencerne)	findes	som	andel	af	LU,	der	er	U	gange	timeløn	til	U	+	andel,	der	er	F	
gange	timeløn	til	F.	På	tilsvarende	måde	findes	timeløn	til	HU.	

I	forhold	til	slutårene	i	differencerne	(2008	og	2016)	anvendes	beskæftigelsesvægtene	for	henholdsvis	2000	
og	2009.	Dvs.	for	at	beregne	timelønnen	til	LU	i	2008	anvendes	timelønninger	til	U	og	F	i	2008,	men	disse	
sammenvejes	med	andel	af	LU,	der	er	U	i	2000	og	andel,	der	er	F	i	2000.	Timelønningerne	til	HU	i	2008	
beregnes	på	tilsvarende	måde.	Og	timelønningerne	til	LU	og	HU	i	2016	beregnes	på	tilsvarende	måde	ved	at	
benytte	beskæftigelsesvægte	fra	2009.	Der	anvendes	disse	faste	vægte	i	differencerne	for	at	sikre,	at	
ændringerne	i	timelønningerne	i	højere	grad	er	reelle	og	ikke	dækker	over,	at	der	er	sket	et	skifte	i	
sammensætningen	mellem	henholdsvis	U	og	F,	for	så	vidt	angår	LU,	eller	sammensætningen	mellem	KVU,	
MVU	og	LVU	for	så	vidt	angår	HU.	

Med	hensyn	til	brancheopdeling	anvendes	DB07,	der	er	en	dansk	brancheopdeling,	der	bygger	på	EU’s	
brancheklassifikation	NACE.	Der	anvendes	standardgrupperingen	med	128	brancher.	Da	brancherne	har	
meget	forskellige	størrelser,	estimeres	ovenstående	vægtet	med	antal	ansatte	i	den	enkelte	branche.	Dvs.	
store	brancher	tillægges	større	vægt	end	små	brancher.	

Den	årlige	branchespecifikke	SBTC	findes	som:	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&' =
𝑎𝑎5 + 𝜖𝜖%&'

8
	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&4 =
𝑎𝑎5 + 𝐷𝐷&4 + 𝜖𝜖%&4

7
	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%LMNO =
𝑎𝑎5 + 𝜖𝜖%&' + 𝑎𝑎5 + 𝐷𝐷&4 + 𝜖𝜖%&4

15
	

hvor	𝐷𝐷&4er	en	dummyvariabel	for	periode	2.	Resultatet	af	estimationerne	er	gengivet	i	nedenstående	
tabel.	

 er en dummyvariabel for periode 2. Resultatet af estimationerne 
er gengivet i nedenstående tabel.
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Ved	brug	af	branchedata	estimeres	𝑎𝑎5 	og	𝑎𝑎'	ved	hjælp	af	OLS.	𝑎𝑎5 	er	et	estimat	for	den	gennemsnitlige	
SBTC,	mens	𝑎𝑎5 + 	𝜖𝜖% 	er	et	estimat	af	SBTC	i	branche	k.	

Som	udgangspunkt	har	vi	fem	typer	arbejdskraft:	Ufaglærte	(U),	faglærte	(F),	KVU,	MVU	og	LVU	(inklusive	
ph.d.).	Disse	fem	typer	samles	i	to	overordnede	kategorier:	LU	(lavt	uddannet)	=	ufaglærte	+	faglærte	og	HU	
(højtuddannet)	=	KVU+MVU+LVU.	

Data	inddeles	i	to	perioder.	P1:	2000	til	2008	og	P2:	2009	til	2016.	Bemærk,	at	data	fra	2008	til	2009	
udelades	på	grund	af	databrud	i	RAS,	som	er	den	primære	datakilde.	Differencerne	i	ovenstående	
estimation	defineres	over	disse	to	perioder.	

Data	for	de	to	perioder	pooles,	men	der	medtages	en	dummyvariabel	for	P2	således,	at	der	kan	opnås	et	
estimat	for	SBTC	for	hver	af	de	to	perioder.	

Til	estimationen	anvendes	relevante	timelønninger.	I	henholdsvis	2000,	2008,	2009	og	2016	findes	(simple)	
gennemsnitstimelønninger	for	U,	F,	KVU,	MVU	og	LVU	i	de	forskellige	brancher.	Timeløn	til	LU	i	2000	og	
2009	(de	to	udgangsår	i	differencerne)	findes	som	andel	af	LU,	der	er	U	gange	timeløn	til	U	+	andel,	der	er	F	
gange	timeløn	til	F.	På	tilsvarende	måde	findes	timeløn	til	HU.	

I	forhold	til	slutårene	i	differencerne	(2008	og	2016)	anvendes	beskæftigelsesvægtene	for	henholdsvis	2000	
og	2009.	Dvs.	for	at	beregne	timelønnen	til	LU	i	2008	anvendes	timelønninger	til	U	og	F	i	2008,	men	disse	
sammenvejes	med	andel	af	LU,	der	er	U	i	2000	og	andel,	der	er	F	i	2000.	Timelønningerne	til	HU	i	2008	
beregnes	på	tilsvarende	måde.	Og	timelønningerne	til	LU	og	HU	i	2016	beregnes	på	tilsvarende	måde	ved	at	
benytte	beskæftigelsesvægte	fra	2009.	Der	anvendes	disse	faste	vægte	i	differencerne	for	at	sikre,	at	
ændringerne	i	timelønningerne	i	højere	grad	er	reelle	og	ikke	dækker	over,	at	der	er	sket	et	skifte	i	
sammensætningen	mellem	henholdsvis	U	og	F,	for	så	vidt	angår	LU,	eller	sammensætningen	mellem	KVU,	
MVU	og	LVU	for	så	vidt	angår	HU.	

Med	hensyn	til	brancheopdeling	anvendes	DB07,	der	er	en	dansk	brancheopdeling,	der	bygger	på	EU’s	
brancheklassifikation	NACE.	Der	anvendes	standardgrupperingen	med	128	brancher.	Da	brancherne	har	
meget	forskellige	størrelser,	estimeres	ovenstående	vægtet	med	antal	ansatte	i	den	enkelte	branche.	Dvs.	
store	brancher	tillægges	større	vægt	end	små	brancher.	

Den	årlige	branchespecifikke	SBTC	findes	som:	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&' =
𝑎𝑎5 + 𝜖𝜖%&'

8
	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&4 =
𝑎𝑎5 + 𝐷𝐷&4 + 𝜖𝜖%&4

7
	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%LMNO =
𝑎𝑎5 + 𝜖𝜖%&' + 𝑎𝑎5 + 𝐷𝐷&4 + 𝜖𝜖%&4

15
	

hvor	𝐷𝐷&4er	en	dummyvariabel	for	periode	2.	Resultatet	af	estimationerne	er	gengivet	i	nedenstående	
tabel.	
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Tabel 7.A. Koefficienter i estimationsligning

(1) (2)
SBTC_Alle SBTC_Privat
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Appendiks	
I	dette	appendiks	beskrives	metoden	til	estimation	af	SBTC	(se	også	Malchow-Møller	og	Skaksen,	2003).	

Produktionen	antages	at	foregå	ved	hjælp	af	input	af	kapital	(K),	højt	uddannet	arbejdskraft	(HU)	og	
lavtuddannet	arbejdskraft	(LU).	Kapital	antages	at	være	en	kvasi-fast	faktor;	der	antages	at	være	konstant	
skalaafkast,	og	den	funktionelle	form	på	omkostningsfunktionen	antages	at	være	translog.	

Ved	at	minimere	omkostningerne	med	hensyn	til	brug	af	lavt-	og	højtuddannet	arbejdskraft,	kan	det	
udledes,	at	

∆𝜔𝜔% = 𝑎𝑎5 + 𝑎𝑎'∆𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤%
>?

𝑤𝑤%
@? + 𝑎𝑎4∆ ln

𝐾𝐾%
𝑌𝑌%

+	𝜖𝜖% 	

hvor	∆	er	differensoperatoren,	𝜔𝜔% 	er	andelen	af	lønsummen,	der	går	til	højtuddannet	arbejdskraft	i	
branche	k,	𝑤𝑤%

>?	er	lønnen	til	højtuddannet	arbejdskraft	i	branche	k,	og	tilsvarende	er	𝑤𝑤%
@?	lønnen	til	

lavtuddannet	arbejdskraft.	𝐾𝐾% 	er	mængden	af	kapital,	𝑌𝑌% 	er	output,	og		𝜖𝜖% 	er	et	fejlled.	

Eftersom	vi	ikke	har	kapitaldata	på	brancheniveau,	antages	kapital-output	forholdet	at	være	konstant	på	

brancheniveau	–	dvs.	∆ ln FG
HG
	=	0.	Det	betyder,	at	

∆𝜔𝜔% = 𝑎𝑎5 + 𝑎𝑎'∆𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤%
>?

𝑤𝑤%
@? +	𝜖𝜖% 	 -1,155*** -0,691***

(0,00179) (0,00150)
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Ved	brug	af	branchedata	estimeres	𝑎𝑎5 	og	𝑎𝑎'	ved	hjælp	af	OLS.	𝑎𝑎5 	er	et	estimat	for	den	gennemsnitlige	
SBTC,	mens	𝑎𝑎5 + 	𝜖𝜖% 	er	et	estimat	af	SBTC	i	branche	k.	

Som	udgangspunkt	har	vi	fem	typer	arbejdskraft:	Ufaglærte	(U),	faglærte	(F),	KVU,	MVU	og	LVU	(inklusive	
ph.d.).	Disse	fem	typer	samles	i	to	overordnede	kategorier:	LU	(lavt	uddannet)	=	ufaglærte	+	faglærte	og	HU	
(højtuddannet)	=	KVU+MVU+LVU.	

Data	inddeles	i	to	perioder.	P1:	2000	til	2008	og	P2:	2009	til	2016.	Bemærk,	at	data	fra	2008	til	2009	
udelades	på	grund	af	databrud	i	RAS,	som	er	den	primære	datakilde.	Differencerne	i	ovenstående	
estimation	defineres	over	disse	to	perioder.	

Data	for	de	to	perioder	pooles,	men	der	medtages	en	dummyvariabel	for	P2	således,	at	der	kan	opnås	et	
estimat	for	SBTC	for	hver	af	de	to	perioder.	

Til	estimationen	anvendes	relevante	timelønninger.	I	henholdsvis	2000,	2008,	2009	og	2016	findes	(simple)	
gennemsnitstimelønninger	for	U,	F,	KVU,	MVU	og	LVU	i	de	forskellige	brancher.	Timeløn	til	LU	i	2000	og	
2009	(de	to	udgangsår	i	differencerne)	findes	som	andel	af	LU,	der	er	U	gange	timeløn	til	U	+	andel,	der	er	F	
gange	timeløn	til	F.	På	tilsvarende	måde	findes	timeløn	til	HU.	

I	forhold	til	slutårene	i	differencerne	(2008	og	2016)	anvendes	beskæftigelsesvægtene	for	henholdsvis	2000	
og	2009.	Dvs.	for	at	beregne	timelønnen	til	LU	i	2008	anvendes	timelønninger	til	U	og	F	i	2008,	men	disse	
sammenvejes	med	andel	af	LU,	der	er	U	i	2000	og	andel,	der	er	F	i	2000.	Timelønningerne	til	HU	i	2008	
beregnes	på	tilsvarende	måde.	Og	timelønningerne	til	LU	og	HU	i	2016	beregnes	på	tilsvarende	måde	ved	at	
benytte	beskæftigelsesvægte	fra	2009.	Der	anvendes	disse	faste	vægte	i	differencerne	for	at	sikre,	at	
ændringerne	i	timelønningerne	i	højere	grad	er	reelle	og	ikke	dækker	over,	at	der	er	sket	et	skifte	i	
sammensætningen	mellem	henholdsvis	U	og	F,	for	så	vidt	angår	LU,	eller	sammensætningen	mellem	KVU,	
MVU	og	LVU	for	så	vidt	angår	HU.	

Med	hensyn	til	brancheopdeling	anvendes	DB07,	der	er	en	dansk	brancheopdeling,	der	bygger	på	EU’s	
brancheklassifikation	NACE.	Der	anvendes	standardgrupperingen	med	128	brancher.	Da	brancherne	har	
meget	forskellige	størrelser,	estimeres	ovenstående	vægtet	med	antal	ansatte	i	den	enkelte	branche.	Dvs.	
store	brancher	tillægges	større	vægt	end	små	brancher.	

Den	årlige	branchespecifikke	SBTC	findes	som:	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&' =
𝑎𝑎5 + 𝜖𝜖%&'

8
	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%&4 =
𝑎𝑎5 + 𝐷𝐷&4 + 𝜖𝜖%&4

7
	

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆%LMNO =
𝑎𝑎5 + 𝜖𝜖%&' + 𝑎𝑎5 + 𝐷𝐷&4 + 𝜖𝜖%&4

15
	

hvor	𝐷𝐷&4er	en	dummyvariabel	for	periode	2.	Resultatet	af	estimationerne	er	gengivet	i	nedenstående	
tabel.	

0,159*** 0,0758***

(0,000207) (0,000183)
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Appendiks	
I	dette	appendiks	beskrives	metoden	til	estimation	af	SBTC	(se	også	Malchow-Møller	og	Skaksen,	2003).	

Produktionen	antages	at	foregå	ved	hjælp	af	input	af	kapital	(K),	højt	uddannet	arbejdskraft	(HU)	og	
lavtuddannet	arbejdskraft	(LU).	Kapital	antages	at	være	en	kvasi-fast	faktor;	der	antages	at	være	konstant	
skalaafkast,	og	den	funktionelle	form	på	omkostningsfunktionen	antages	at	være	translog.	

Ved	at	minimere	omkostningerne	med	hensyn	til	brug	af	lavt-	og	højtuddannet	arbejdskraft,	kan	det	
udledes,	at	

∆𝜔𝜔% = 𝑎𝑎5 + 𝑎𝑎'∆𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤%
>?

𝑤𝑤%
@? + 𝑎𝑎4∆ ln

𝐾𝐾%
𝑌𝑌%

+	𝜖𝜖% 	

hvor	∆	er	differensoperatoren,	𝜔𝜔% 	er	andelen	af	lønsummen,	der	går	til	højtuddannet	arbejdskraft	i	
branche	k,	𝑤𝑤%

>?	er	lønnen	til	højtuddannet	arbejdskraft	i	branche	k,	og	tilsvarende	er	𝑤𝑤%
@?	lønnen	til	

lavtuddannet	arbejdskraft.	𝐾𝐾% 	er	mængden	af	kapital,	𝑌𝑌% 	er	output,	og		𝜖𝜖% 	er	et	fejlled.	

Eftersom	vi	ikke	har	kapitaldata	på	brancheniveau,	antages	kapital-output	forholdet	at	være	konstant	på	

brancheniveau	–	dvs.	∆ ln FG
HG
	=	0.	Det	betyder,	at	

∆𝜔𝜔% = 𝑎𝑎5 + 𝑎𝑎'∆𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤%
>?

𝑤𝑤%
@? +	𝜖𝜖% 	 0,159*** 0,129***

(0,000150) (0,000119)
 N 256 214

Note: Standardafvigelser i parentes. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

I søjle 1 rapporteres resultaterne, når alle brancher inkluderes, og i søjle 
2 når kun brancher fra den private sektor inkluderes. Det positive kon-
stantled (a0) viser, at SBTC i gennemsnit har været positiv – og den positive 
dummyvariabel viser, at SBTC er højere i den anden periode end i den før-
ste. Endelig viser den negative værdi af a1, at der som forventet er en negativ 
sammenhæng mellem anvendelse af højtuddannet arbejdskraft i forhold til 
lavtuddannet og lønnen til højtuddannet i forhold til lavtuddannet.
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Betydning af selvstændig 
virksomhed
Af Morten Saaby og Anders Sørensen

8.1. Indledning
Formålet med dette kapitel er at undersøge, om aktiviteter som selvstændig 
på det danske arbejdsmarked er kommet til at spille en mere betydningsfuld 
rolle over de seneste årtier. Mere præcist bliver det undersøgt, om almin-
deligt beskæftigede lønmodtagere – dvs. personer, hvis primære indtægts-
kilde er indkomst fra lønansættelse – i stigende grad også har indkomst fra 
aktiviteter som selvstændig. Denne problemstilling er interessant, fordi det 
kan indikere et arbejdsmarked i forandring med et skifte væk fra traditionel 
beskæftigelse i lønansættelse som eneste indtægtskilde mod et set-up ba-
seret på aktiviteter fra både lønansættelse og selvstændig virksomhed. Det 
bliver også belyst, om aktiviteter som selvstændig i det hele taget er kom-
met til at spille en vigtigere rolle over tid. En større betydning af aktiviteter 
som selvstændig kan potentielt set påvirke beskæftigelsesfrekvensen i op-
adgående retning, hvis personer, som ikke kan opnå, eller har svært ved at 
fastholde job som lønmodtager, bliver beskæftiget som selvstændig i stedet.

I medierne nævnes det nogle gange, at flere danskere er fristet af et friere 
arbejdsliv som selvstændig. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at 
det kan være ekstraindtægt fra selvstændig virksomhed i form af foredrags-
virksomhed, konsulentarbejde og lign., som er i stigning.29 Andre gange 
nævnes det, at virksomheders omstillingsevne/fleksibilitet øges af at kunne 
få og skille sig af med arbejdskraft hurtigere. Og andre gange igen fremhæ-
ves det, at der kommer flere selvstændige på det danske arbejdsmarked i 
form af ”arme-og-ben-virksomheder”, som benyttes af virksomheder til at 
mindske lønomkostninger, og som kan føre til social dumping.30 Et begreb, 
der også benævnes som ”dependent self-employment”, hvilket typisk finder 
sted indenfor bygge- og anlægsbranchen (Böhheim & Muehlberger, 2006; 
Kautonen m.fl., 2010). Disse eksempler peger i retning af, at selvstændig 
virksomhed spiller en større rolle end tidligere. 

29 Se f.eks. https://trendsonline.dk/2016/05/17/flere-konsulenter-dropper-faste-jobs-og-bliver-
selvstaendige/
30 Se f.eks. https://www.berlingske.dk/politik/flertal-vil-stramme-reguleringen-af-pakkekoersel
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Hvis betydningen af aktiviteter som selvstændig er stigende, så er det 
dog uklart, om det er udtryk for en tendens mod et større ønske om et frie-
re, mere selvstændigt arbejdsliv, eller om det er udtryk for, at flere lønmod-
tagere bliver presset mod dårligere vilkår uden rettigheder. Uanset om den 
ene eller den anden bagvedliggende forklaring er relevant, er det en forud-
sætning for konklusionen, at personer med aktiviteter som selvstændig er i 
stigning. Det er dette aspekt, der fokuseres på i dette kapitel.

Forskellige trends kan dog pege i forskellig retning af, hvad stigende 
aktiviteter som selvstændig er udtryk for. Eksempelvis forventes det, at 
”arme-og-ben-virksomheder” især vil være at finde i brancher som trans-
port eller bygge- og anlægsvirksomhed. Aktiviteter som selvstændig, som 
er udtryk for et friere arbejdsliv, som foredragsvirksomhed og konsulent-
arbejde, er at finde i brancher indenfor forretningsservice som ”virksom-
hedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse” eller ”selvstændigt 
udøvende scenekunstnere”. På denne baggrund gennemføres en analyse af 
udviklingen i omfanget af lønmodtagere med aktiviteter som selvstændig 
på brancheniveau. Specifikt stilles der skarpt på bygge- og anlægsvirksom-
hed.

Hypotesen, som vi undersøger i det følgende, er, at aktiviteter som selv-
stændig er blevet vigtigere i dansk økonomi. Vi belyser denne hypotese 
for perioden fra 2001 til 2015, da det er for denne periode, vi har data. Vi 
vil se efter positive trends og opadgående trendbrud for aktiviteter som 
selvstændig. Vi adskiller aktiviteter som selvstændig efter to dimensioner: 
Omfanget af aktiviteten og om aktiviteten som selvstændig udføres af løn-
modtagere eller ej. 

I analysen fokuseres der alene på enkeltmandsvirksomheder som virk-
somhedsform. Vi ser bort fra selskaber, da vi ikke vurderer, at de er relevan-
te i forhold til at opfange mindre økonomisk aktivitet som selvstændig.31 
Enkeltmandsvirksomheder opdeles desuden efter det, som Danmarks sta-
tistik betegner som reelt aktive firmaer, og virksomheder, som ikke er. Vi 
betegner sidstnævnte som virksomheder med begrænset aktivitet. Vi skel-
ner kun størrelsen på virksomheder ved, om de er reelt aktive eller har be-
grænset aktivitet, da denne opdeling giver information om, hvorvidt virk-
somheder har et vist aktivitetsniveau, som kan understøtte indkomst af en 

31 Denne skelnen følger Levine and Rubinstein (2017), som opdeler nystartede virksomheder i 
anpartsselskaber og i enkeltmandsvirksomheder for at skelne mellem henholdsvis iværksættere og 
andre virksomhedsejere. De skriver: “This is a natural disaggregation given the costs and benefits 
associated with incorporation. Although incorporated business owners face additional fees and 
regulations, they benefit from the corporation’s key legal features—limited liability and a separate 
legal identity—that limit the financial and legal risk of the owners. These legal features are especially 
valuable to business owners seeking to undertake large, risky investments. In contrast, people will 
tend to choose the unincorporated legal form when these features are less important”.
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vis størrelse til ejeren. Grunden er, at vi er interesseret i antallet af virksom-
heder som mål for udbredelsen af aktiviteter som selvstændig. Kriteriet for 
at være reelt aktivt i et givet år er, at virksomheden har en omsætning, som 
overstiger en af Danmarks Statistiks branchespecifikke omsætningsgræn-
ser.32

Undersøgelsen baserer sig på et unikt registerbaseret datamateriale, der 
for det første indeholder den fulde population af enkeltmandsvirksomhe-
der i Danmark, inkl. virksomheder med lille og begrænset aktivitet (hvad 
Danmarks Statistik betegner som værende under bagatelgrænsen) i perio-
den 2001 til 2015. Noget som ikke tidligere har været tilgængeligt. For det 
andet muliggør datamaterialet en kobling mellem ejerne og enkeltmands-
virksomhederne, hvilket gør os i stand til at undersøge ejernes økonomiske 
og beskæftigelsesmæssige forhold, som er af afgørende betydning i forhold 
til at belyse vores hypotese. 

Hovedresultatet i kapitlet er, at aktiviteter som selvstændig ikke er ble-
vet vigtigere over den belyste periode. Generelt er antallet af enkeltmands-
virksomheder faldet. På trods af, at antallet af enkeltmandsvirksomheder 
med begrænset aktivitet er steget, er en stor andel af disse virksomheder 
inaktive, hvilket betyder, at de ikke har salg og ikke genererer indkomst for 
ejeren. Mindre end 45 procent af lønmodtagere, som ejer en virksomhed, 
har positive indtægter fra aktiviteter som selvstændig – og kun 60 procent 
af virksomheder med begrænset aktivitet har positivt salg. 40-50 procent af 
de bagvedliggende virksomheder er således reelt inaktive. Antallet af virk-
somheder med begrænset aktivitet, som bidrager til ejerens samlede ind-
komst, udgøres derfor kun af 50.-60.000 virksomheder – et antal, der dog 
er svagt stigende mod slutningen af analyseperioden.

Endelig skal det nævnes, at antallet af reelt aktive virksomheder in-
denfor bygge- og anlægsvirksomhed er faldende fra 2008 og frem, mens 
antallet af virksomheder med begrænset aktivitet er forholdsvis konstant. 
Der er kun 6.-7.000 virksomheder med begrænset aktivitet indenfor bygge 
og anlæg. Med disse resultater i betragtning er hovedindtrykket, at ”arme- 
og-ben-virksomheder” ikke bruges i vid udstrækning for danske lønmod-
tagere, og at omfanget ikke har været stigende. 

”Arme-og-ben-virksomheder” diskuteres også i andre europæiske lan-
de, i særdeleshed indenfor byggeriet. I den britiske byggebranche vurderede 
fagbevægelsen i 2009, at der kunne være en million selvstændige, som reelt 
er lønmodtagere. Det nævnes også, at der er store problemer i en række 
andre lande, blandt andet i Italien, Spanien, Schweiz, Belgien og Holland.33 

32 Eller mindst 0,5 fuldtidsansatte, se boks 8.1.
33 Se https://fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/6e22785e13f04119afde8e81a99a2941-20071206-
europaeisk-kamp-mod-arme-ben-firmaer.
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 Den britiske regering vurderer omvendt, at omkring 300.000 selv-
stændige kunne være ”arme-og-ben-virksomheder”, som arbejde-
de under lønmodtagerlignende forhold i 2007/2008, se HM Treasu-
ry (2009). Disse repræsenterede omkring en tredjedel af de samlede 
aktive underleverandører i branchen. Disse tal viser, hvor svært det er 
at opgøre antallet af ”arme-og-ben-virksomheder”, som i høj grad må 
baseres på vurderinger og indikatorer. Diskussionen af, hvordan udfor-
dringen af ”arme-og-ben-virksomheder” kan håndteres, foregår fortsat.34 
 

Boks 8.1. Typer af selvstændig aktivitet
Enkeltmandsvirksomhed med begrænset aktivitet: Analysen er 
begrænset til kun at fokusere på enkeltmandsvirksomheder, dvs. at 
selskaber ikke medtages i analysen. Et vigtigt aspekt af analysen er 
at undersøge udviklingen i enkeltmandsvirksomheder med begræn-
set aktivitet, som er små virksomheder, der ikke har aktiviteter på et 
niveau, der kan understøtte indkomst af en vis størrelse til ejeren. 
EU anbefaler, at virksomheder betragtes som værende reelt aktive, 
hvis der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk. Dan-
marks Statistik operationaliserer dette ved, at reelt aktive virksom-
heder defineres som virksomheder, der har haft løntimer for ansatte 
lønmodtagere svarende til mindst 0,5 årsværk, og/eller har haft en 
beregnet indtjening af en vis størrelse. Indtjeningen beregnes ud fra 
omsætningen, hvor den kritiske omsætning, der bestemmer, om en 
virksomhed er reelt aktiv, varierer meget fra branche til branche.  
Omkring halvdelen af alle 600.000 registrerede virksomheder i Dan-
mark anses derfor for at have begrænset aktivitet.

Eksempelvis kan det nævnes, at indenfor bygge- og anlægsvirk-
somhed ligger omsætningsgrænsen i 2015 på 182.000 kr. for elinstal-
lation, VVS og lign., mens murer og tagbeklædning ligger på 202.000 
kr., og tømrer- og snedkervirksomhed ligger på 204.000 kr. Af andre 
brancher kan nævnes ”selvstændigt udøvende scenekunstnere”, som 
har en omsætningsgrænse på 118.000 kr., mens ”virksomhedsråd-
givning og anden rådgivning om driftsledelse” har en omsætnings-
grænse på 154.000 kr.

Lønmodtager med aktivitet fra selvstændig virksomhed: 
Lønmodtagere, som også har indkomst fra selvstændig virksomhed 
i samme år, kan observeres i data. 

34 Se https://www.theguardian.com/business/2018/feb/07/gig-economy-workers-angry-at-lack-of-
bogus-self-employment-curbs
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Boks 8.2. Data
Analysen er udført på basis af registerdata fra Danmarks Statistik. 

Vi har fået lavet en nøgle mellem cpr-nr. og cvr-nr. for enkeltmandsvirk-
somheder og personligt ejet mindre virksomheder for 2001-2015. Dvs. en 
nøgle mellem ejer og enkeltmandsvirksomhed. Derudover måles indkomst 
for enkeltmandsvirksomhed ved ”nettooverskud af selvstændig virksomhed”, 
som indberettes på selvangivelsen. Dette kommer fra personindkomstdata. 
Endelig benyttes virksomhedsdata, som for nylig blev opdateret med både 
reelt aktive og virksomheder med begrænset aktivitet. 

Hvis en person ønsker at starte en virksomhed, er den første overvejelse, 
om det skal være en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab, f.eks. et an-
partsselskab eller et aktieselskab. Enkeltmandsvirksomheder udgør største-
delen af danske virksomheder.

Da størstedelen af små virksomheder er enkeltmandsvirksomheder, og 
fordi selskaber som hovedregel er etableret med et andet formål end at opnå 
supplerende indtægt til lønindkomst, benyttes enkeltmandsvirksomheder 
som analyseenhed i dette kapitel. For enkeltmandsvirksomheder er den ju-
ridiske enhed personen, der ejer virksomheden. På grund af dette har ejeren 
kun et firma-id til administrative formål. Dette indebærer, at en iværksætter 
med enkeltmandsvirksomhed altid vil have sin virksomhed registreret un-
der samme firma-id og vil rapportere moms til skattemyndighederne under 
dette firma-id. 

I 2014 blev to nye virksomhedstyper introduceret i Danmark. Disse kan 
potentielt påvirke analysen i dette kapitel for 2014 og 2015. De to virksom-
hedstyper er: 
• Iværksætterselskaber (IVS), som kunne etableres fra 1. januar 2014. 

Selskabsformen giver mulighed for, at iværksættere kan stifte et selskab 
med kun en krone i selskabskapital. Selskabet er dog forpligtet til at op-
spare 25 procent af overskuddet i selskabet, indtil selskabet har en sel-
skabskapital på mindst 50.000 kr.

• Personligt ejet mindre virksomhed (PMV), som kunne etableres fra 
18. september 2014. Virksomhedsformen giver mulighed for, at de helt 
små virksomheder med en omsætning under omsætningsgrænsen fra 
2002 for momsfri aktivitet på 50.000 kr. om året kan få et cvr-nr. og 
dermed en digital identitet. Fordelen ved at registrere en PMV fremfor 
at være uregistreret er, at man får et cvr-nr. Eksempelvis giver det mulig-
hed for at handle med leverandører, der kun vil sælge til virksomheder 
med cvr-nr. Herudover bliver det også muligt at kommunikere med det 
offentlige.
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Virksomheder med en omsætning på over 50.000 kr. over en 12 
måneders periode skal momsregistreres. Hvis omsætningen er min-
dre end 50.000 kr., behøver man ikke opkræve moms, men man kan 
godt. Derfor kan vores data undervurdere omfanget af meget små 
virksomheder med en omsætning på mindre end 50.000 kr. Hvis 
man omvendt havde et aktivt cvr-nr. frem til indførelsen af PMV, 
skulle man indrapportere omsætningen til skattemyndighederne ift. 
moms.

8.2. Udvikling i antallet af enkeltmandsvirksomheder
I dette afsnit beskrives udviklingen i antallet af enkeltmandsvirksomhe-
der i Danmark over perioden 2001-2015. Først præsenteres antallet af alle 
enkeltmandsvirksomheder uanset aktivitetsniveau. Herefter opdeles en-
keltmandsvirksomheder efter aktivitetsniveau, dvs. reelt aktive og med be-
grænset aktivitet – altså virksomheder med begrænset salg og ingen ansatte 
(eller mere præcist mindre end 0,5 fuldtidsansatte). 

Det samlede antal enkeltmandsvirksomheder præsenteres i figur 8.1. 
Data baserer sig på et fuldt udtræk fra Generel Firmastatistik for virksom-
heder klassificeret som værende enkeltmandsvirksomheder. Som beskrevet 
i introduktionen leder vi efter positive trends eller opadgående trendbrud 
i omfanget af selvstændige for at se, om et stigende antal individer åbner 
enkeltmandsvirksomheder. Det samlede antal enkeltmandsvirksomheder i 
Danmark har generelt været faldende fra 267.749 i 2001 til 244.978 i 2015 
svarende til et fald på 9 procent over den belyste 15-årsperiode. Antallet af 
enkeltmandsvirksomheder fluktuerer omkring en nedadgående trend med 
toppe i 2008 – startåret for den finansielle krise – og i 2014. Der er ingen 
indikationer for en positiv trend eller opadgående trendbrud set over hele 
perioden.35

35  Som beskrevet i boks 8.2 introduceres to nye virksomhedsformer – iværksætterselskaber (IVS) 
og personligt ejet mindre virksomhed (PMV) – i 2014. Vi forventer, at de to nye virksomhedsformer 
påvirker antallet af enkeltmandsvirksomheder i 2014 og 2015. Muligheden for at etablere PMV 
overtager etablering af meget små enkeltmandsvirksomheder med årlig omsætning under 
50.000 kr. Af denne grund medtages PMV i opgørelsen af antallet af enkeltmandsvirksomheder 
i 2014 og 2015. Desuden forventer vi, at nogle virksomheder, som potentielt kunne åbne som 
enkeltmandsvirksomheder med et vist aktivitetsniveau, åbner som IVS i stedet fra 2014 og frem. 
Konsekvensen af dette er, at det observerede antal enkeltmandsvirksomheder (og PMV) meget vel kan 
falde for årene 2014 og 2015.
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Figur 8.1. Antal enkeltmandsvirksomheder, 2001-2015
(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). 

ionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt uddannet arbejdskraft (HU) og 
uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Herefter opdeler vi enkeltmandsvirksomhederne i hhv. reelt aktive og 
begrænset aktive virksomheder, baseret på Danmarks Statistik bagatel-
grænse, og resultatet præsenteres i figur 8.2. 

Figur 8.2. Antal enkeltmandsvirksomheder, reelt aktive og begrænset aktivitet, 
2001-2015

(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 
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uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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Det ses, at reduktionen i det totale antal af enkeltmandsvirksomheder 
er drevet af et støt fald i antallet af reelt aktive enkeltmandsvirksomheder.36 
I modsætning hertil er antallet af enkeltmandsvirksomheder med begræn-
set aktivitet steget over tid fra omkring 113.000 i 2001 til næsten 130.000 
i 2015. I 2014 og 2015 passerer antallet af enkeltmandsvirksomheder med 
begrænset aktivitet antallet af reelt aktive enkeltmandsvirksomheder. Ud-
viklingen er kraftigt påvirket af finanskrisen med en reduktion i antallet af 
enkeltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet fra 2008 til 2011. Hvis 
man ser bort fra kriseårene, har antallet af enkeltmandsvirksomheder med 
begrænset aktivitet været stigende siden 2005. 

Samlet set finder vi, at antallet af enkeltmandsvirksomheder med be-
grænset aktivitet er steget fra 2001 til 2015, og at stigningen har været for-
holdsvis stor fra 2011 til 2015. Denne udvikling finder sted, selvom det 
samlede antal enkeltmandsvirksomheder er faldet. Spørgsmålet er, om det-
te indikerer, at flere personer således også har en ekstraindtægt for aktivi-
teter som selvstændig, eller om mange af enkeltmandsvirksomheder med 
begrænset aktivitet reelt er inaktive. Dette undersøger vi nærmere i de næ-
ste afsnit.

8.3. Mere detaljerede analyser på enkeltmandsvirksomheder
I dette afsnit ønsker vi at komme et spadestik dybere i forståelsen af enkelt-
mandsvirksomheder med begrænset aktivitet. For det første undersøger vi i 
hvilket omfang ejerne af sådanne virksomheder også er lønmodtagere – el-
ler om de repræsenterer en gruppe af personer, der står uden lønansættelse, 
og som alligevel ikke har stor aktivitet i deres enkeltmandsvirksomheder. 
For det andet belyses størrelsen af salg og indkomst fra aktiviteter som selv-
stændig for ejere af enkeltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet. 

Lønmodtager og selvstændig

Vi fokuserer på ejere af enkeltmandsvirksomheder, der har indkomst 
fra både lønarbejde og selvstændig virksomhed. For at gøre dette kobler 
vi information om ejernes beskæftigelsesforhold fra Danmark Statistiks 
IDA-database sammen med ovenstående enkeltmandsvirksomheder. Figur 
8.3 viser udviklingen i andelen af ejere af enkeltmandsvirksomheder, hvis 
primære tilknytning til arbejdsmarkedet kan kategoriseres som værende 

36  Over perioden har der været en lille stigning i andelen af reelt aktive virksomheder uden ansatte, 
men ikke i antallet. Andelen var 66 procent i 2001, mens antallet var 102.724 virksomheder. Andel og 
antal i 2015 var på henholdsvis 72 procent og 84.296 virksomheder. Denne gruppe af virksomheder er 
relevant, da den i princippet kan indeholde ”arme-og-ben-virksomheder”. Der er ingen indikation på, 
at denne gruppe er blevet vigtigere over tid.
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lønmodtager vha. Danmarks Statistiks definitioner. Det ses, at lidt mere 
end halvdelen af alle ejere af enkeltmandsvirksomheder med begrænset 
aktivitet er lønmodtagere efter 2008. Derimod modtager kun omkring 15 
procent af ejerne af reelt aktive enkeltmandsvirksomheder deres hovedind-
komst fra almindelig lønindkomst.

Dermed har halvdelen af ejere af enkeltmandsvirksomheder med be-
grænset aktivitet lønindkomst som vigtigste indtægtskilde, mens den an-
den halvdel har anden indkomst som vigtigste indtægtskilde.

Figur 8.3. Andel af ejere af enkeltmandsvirksomheder kategoriseret som 
lønmodtagere som vigtigste beskæftigelse, 2001-2015

(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). 

ionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt uddannet arbejdskraft (HU) og 
uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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Indkomst fra aktiviteter som selvstændig
Herefter vender vi blikket mod indkomst fra aktiviteter som selvstændi-
ge. Ejere af enkeltmandsvirksomheder skal indberette deres indkomst fra 
selvstændig aktivitet til skattemyndighederne, hvis de tager penge ud af 
deres virksomhed til indkomst. Denne del af den samlede indkomst for 
selvstændig virksomhed benævnes ”nettooverskud af selvstændig virksom-
hed”. I det følgende fokuserer vi på dette mål for at vurdere betydningen af 
selvstændig aktivitet for indkomst. Denne information udtrækkes fra Ind-
komststatistikregisteret.

En fordel ved dette anvendte mål er, at det er direkte sammenligneligt 
med lønindkomst, således at betydningen af selvstændig virksomhed kan 
udtrykkes som andelen af den samlede indkomst. En ulempe ved indkomst 
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fra selvstændig virksomhed er, at det ikke behøver at afspejle aktivitetsni-
veauet i en virksomhed i et givet år. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan 
nemlig opspare overskuddet og udbetale beløbet som indkomst i senere 
skatteår. Af denne grund undersøger vi også aktivitetsniveauet i enkelt-
mandsvirksomheder målt ved det samlede salg i næste underafsnit.

Er antallet af ejere af enkeltmandsvirksomheder, der har overskud fra 
selvstændige aktiviteter, stigende? Hvis ja, hvor stor en andel udgør over-
skuddet fra selvstændige aktiviteter af den samlede indkomst, og hvordan 
har denne andel udviklet sig over tid? Vi undersøger dette i de følgende 
figurer. 

I figur 8.4 præsenteres antallet af ejere med overskud fra selvstændig 
virksomhed. Det ses, at det samlede antal svarer til omkring 172.500 en-
keltmandsvirksomheder i 2001, og at dette tal falder til omkring 150.000 
et år inde i finanskrisen i 2009. Fra 2009 til 2015 stiger antallet til omkring 
155.000. Sammenlignet med figur 8.1 har omkring 60-65 procent af ejer-
ne af enkeltmandsvirksomheder indtægter fra aktiviteter som selvstændig. 
Dette betyder også, at 35-40 procent af ejerne ikke tager indkomst ud af 
deres virksomhed.

Figur 8.4. Antal ejere med overskud fra aktiviteter som selvstændig, 2001-2015
(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). 

ionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt uddannet arbejdskraft (HU) og 
uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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I figur 8.5 opsplitter vi antallet af enkeltmandsvirksomheder med ind-
komst i reelt aktive virksomheder og virksomheder med begrænset akti-
vitet. Der eksisterer mellem 100.000 og 120.000 reelt aktive virksomheder 
med ”nettooverskud af selvstændig virksomhed” svarende til, at omkring 
80 procent af ejerne af reelt aktive enkeltmandsvirksomheder har positiv 
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indkomst fra selvstændige aktiviteter. For enkeltmandsvirksomheder med 
begrænset aktivitet har 50.-60.000 virksomheder positivt ”nettooverskud 
af selvstændig virksomhed”. Det betyder, at mindre end 45 procent af ejere 
af denne virksomhedstype har positive indtægter fra selvstændig virksom-
hed, jf. figur 8.5.

I figur 8.6 præsenterer vi den samlede indkomst for ejere – dvs. ind-
komst fra både lønarbejde og selvstændig virksomhed – fra de to typer af 
enkeltmandsvirksomhed. Tallene er betinget på at have positiv indkomst 
fra selvstændig beskæftigelse. Det ses, at ejere af enkeltmandsvirksomheder 
med begrænset aktivitet har meget lavere samlet indkomst end ejere af reelt 
aktive virksomheder.

Det vigtigste resultat i dette underafsnit er, at en meget stor andel af 
virksomheder med begrænset aktivitet rent faktisk slet ikke bidrager til eje-
rens indkomst, da ingen penge trækkes ud af virksomheden.  

Figur 8.5. Andel af enkeltmandsvirksomheder med overskud fra aktiviteter som 
selvstændig, efter aktivitetsniveau, 2001-2015

(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). 

ionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt uddannet arbejdskraft (HU) og 
uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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Figur 8.6. Samlede indkomst, 2001-2015
(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). 

ionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt uddannet arbejdskraft (HU) og 
uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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Note: Figuren er betinget på positivt overskud. 
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Salg i enkeltmandsvirksomheder
I dette underafsnit undersøger vi antallet af enkeltmandsvirksomheder med 
positivt salg. Fordelen ved at benytte salg som mål for økonomisk aktivitet 
er, at målet reflekterer tidspunktet for, hvornår aktiviteten har fundet sted.37 
I figur 8.7 ses det, at 230.000 enkeltmandsvirksomheder har positivt salg i 
2001. Denne information udtrækkes fra Firmaernes køb og salg (FIKS). I 
2015 er dette tal faldet til mindre end 200.000 enkeltmandsvirksomheder. 
I figur 8.8 er virksomhederne opdelt i hhv. reelt aktive og begrænset aktive 
enkeltmandsvirksomheder.

37  Da salgsdata er beregnet på baggrund af momsindberetninger, forudsætter dette, at 
enkeltmandsvirksomheder indberetter deres moms korrekt.
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Figur 8.7. Antal enkeltmandsvirksomheder med positivt salg, 2001-2015
(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). 

ionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt uddannet arbejdskraft (HU) og 
uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Af figur 8.8 ses, at kun omkring 60 procent af enkeltmandsvirksomhe-
der med begrænsede aktiviteter har positivt salg. Dette svarer til omkring 
70.000 virksomheder stigende til 80.000 mod slutningen af perioden. Næ-
sten 100 procent af de reelt aktive enkeltmandsvirksomheder har positivt 
salg. At dette tal ikke er lig med 100 procent skyldes, at man kan være aktiv 
uden salg, så længe man har mindst ½ fuldtidsansat i året. Omkring 60 
procent af virksomheder med begrænset aktivitet har positivt salg.

Figur 8.8. Andel af virksomheder med positivt salg, opdelt på type, 2001-2015
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(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). 

ionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt uddannet arbejdskraft (HU) og 
uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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Det vigtigste resultat i dette underafsnit er, at en meget stor andel af 
virksomheder med begrænset aktivitet rent faktisk slet ikke har noget salg. 
Med andre ord er en meget stor del af disse virksomheder inaktive.  

8.4. Branche
I dette afsnit fokuserer vi på branchefordelingen af enkeltmandsvirksom-
heder og opdeler antallet af enkeltmandsvirksomheder med begrænset ak-
tivitet i tabel 8.1. Tabellen giver os mulighed for at beskrive de brancher, der 
er særligt vigtige for denne type af virksomheder.

En vigtig observation fra tabel 8.1 er, at der kun er omkring 6.000 
enkeltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet i 2001 i bygge- og 
anlægsbranchen. Dette tal stiger til omkring 7.000 i 2015. Hvis ”arme- 
og-ben-virksomheder” er en vigtig del af arbejdsmarkedet, forventer vi at 
identificere dem i denne branche. Dette er ikke tilfældet. I stedet finder 
vi størstedelen af sådanne virksomheder indenfor landbrug, skovbrug og 
fiskeri, handel og transport og i andre forretningstjenester. 

Tabel 8.1. Antal enkeltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet efter 
branche, 2001 og 2015

Branche Antal 2001  Procentændring  
2001-2015

Bygge og anlæg 6,136 16 
Ejendomshandel og udlejning 6,033 6 
Erhvervsservice 22,477 36 
Rådgivning mv. 10,315 18 
Reklame og øvr. 6,180 15 
Rejsebureauer 5,686 58 
Finansiering og forsikring 120 59 
Handel og transport mv. 27,846 -12
Industri 5,593 14 
Information og kommunikation 9,540 29 
Kultur, fritid og anden service 5,313 76 
Landbrug, skov og fiskeri 25,259 -11
Offentlig administration, under-
visning og sundhed 3,038 172
Uoplyst aktivitet 1,990 -100 
Total 113,345 13 

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Fra 2001 til 2015 har der været en stigning på 36 procent i antallet af en-
keltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet indenfor erhvervsservice. 
Dette gør branchen til den største i 2015 for enkeltmandsvirksomheder 
med begrænset aktivitet. I samme periode faldt antallet af enkeltmands-
virksomheder med begrænset aktivitet både indenfor handel og transport 
samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Andre brancher, der også oplevede en 
mærkbar stigning i samme periode, var information og kommunikation, 
offentlig administration, finansiering og forsikring samt kultur, fritid og 
anden service. Indenfor offentlig administration, undervisning og sundhed 
er antallet af enkeltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet næsten 
tredoblet i løbet af perioden.

Bygge- og anlægsvirksomhed

Til trods for, at antallet af enkeltmandsvirksomheder med begrænset ak-
tivitet i bygge- og anlægsvirksomhed ikke udgør en stor andel af det sam-
lede antal virksomheder, stiller vi alligevel skarpt på branchen i dette un-
derafsnit. Grunden er, at det især er denne branche, der er i tankerne, når 
bekymringen om ”arme-og-ben-virksomheder” fremstilles i medierne. På 
den baggrund er det af interesse at belyse udviklingen.
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I figur 8.9 præsenteres antallet af enkeltmandsvirksomheder indenfor 
bygge- og anlægsvirksomhed. Det ses, at hovedparten af enkeltmandsvirk-
somheder er reelt aktive virksomheder.38 Antallet af enkeltmandsvirksom-
heder med begrænset aktivitet er dog svagt stigende fra 2011 og frem. Men 
det er ikke af et omfang, som peger i retning af et stort problem med hånd-
værkere, som af denne årsag arbejder under dårligere vilkår.

Figur 8.9. Antal enkeltmandsvirksomheder, bygge- og anlægsbranchen,  
2001-2015

(2011). Wage inequality. Technology and Trade: 21 century evidence. Labour Economics 18, 

I dette appendiks beskrives metoden til estimation af SBTC (se også Malchow-Møller og Skaksen, 2003). 

ionen antages at foregå ved hjælp af input af kapital (K), højt uddannet arbejdskraft (HU) og 
uddannet arbejdskraft (LU). Kapital antages at være en kvasi-fast faktor; der antages at være konstant 

skalaafkast, og den funktionelle form på omkostningsfunktionen antages at være translog. 

Ved at minimere omkostningerne med hensyn til brug af lavt- og højtuddannet arbejdskraft, kan det 
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Figur 8.10 præsenterer andelen af ejere af enkeltmandsvirksomheder i 
bygge- og anlægsbranchen, der også er lønmodtagere. For ejere af enkelt-
mandsvirksomheder med begrænset aktivitet var andelen omkring 50 pro-
cent i tiden efter 2008. 

38  Af disse reelt aktive virksomheder havde 58 procent eller 10.155 ingen ansatte i 2001; i 2015 var 
dette steget til 73 procent eller 10.205 virksomheder.
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Figur 8.10. Andel lønmodtagere blandt ejere af enkeltmandsvirksomheder,  
2001-2015
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Note: Der er databrud fra 2007 til 2008, hvor Danmarks Statistik overgår til at anvende eIndkomst.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Figur 8.11 nedenfor viser, at omkring 30 procent af virksomheder med 
begrænset aktivitet i bygge- og anlægsbranchen har et positivt nettoover-
skud af selvstændig virksomhed, mens det er gældende for over 90 procent 
af de reelt aktive virksomheder.

Figur 8.11. Andel af enkeltmandsvirksomheder med overskud fra selvstændig 
virksomhed, 2001-2015
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Figur 8.12 nedenfor præsenterer andelen af enkeltmandsvirksomheder 
i bygge- og anlægsbranchen med positivt salg. Det ses, at mellem 50 og 
60 procent af enkeltmandsvirksomhederne med begrænset aktivitet har et 
positivt salg.

Figur 8.12. Andel af enkeltmandsvirksomheder med positivt salg, 2001-2015
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Det samlede indtryk af analysen for bygge- og anlægsbranchen er, at 
enkeltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet ikke er i markant stig-
ning. Dette tager vi som udtryk for, at ”arme-og-ben-virksomheder” ikke er 
et markant problem for håndværkere med dansk cpr-nr. og danske enkelt-
mandsvirksomheder. Hvor stort et problem (udenlandske) håndværkere 
med udenlandske virksomheder er – og hvordan håndværkere ansat på det 
danske arbejdsmarked med danske overenskomster påvirkes – er et andet 
spørgsmål, som ikke besvares i denne analyse.
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8.5. Konklusion

Formålet med dette kapitel er at vurdere om aktiviteter som selvstændig på 
det danske arbejdsmarked er kommet til at spille en større rolle over de se-
neste årtier. På denne måde er kapitlet et supplement til analyserne i bogens 
øvrige kapitler. For at besvare dette spørgsmål benyttes nye data for danske 
enkeltmandsvirksomheder. For det første haves en nøgle, der kobler ejer-
ne sammen med enkeltmandsvirksomhederne, og for det andet haves nye 
virksomhedsdata, som inkluderer virksomheder med begrænset aktivitet. 

Aktiviteter som selvstændig er ikke steget på det danske arbejdsmar-
ked. For reelt aktive enkeltmandsvirksomheder er antallet af virksomhe-
der faldet over perioden 2001-2015. Antallet af enkeltmandsvirksomheder 
med begrænset aktivitet er forholdsvis konstant over perioden, når inaktive 
virksomheder uden salg fraregnes. Der er dog en svag stigning i netop an-
tallet af denne type virksomheder mod slutningen af perioden. 

Vi kan ikke afgøre, om en enkeltmandsvirksomhed med begrænset ak-
tivitet er en ”arme-og-ben virksomhed”, eller om det nærmere er en virk-
somhed, som en lønansat med sideaktiviteter benytter sig af til aflønning af 
foredragsvirksomhed, konsulentarbejde etc., eller om det er en selvstændig 
med et projekt, som ikke er succesfuldt. Selvom vi ikke kan skelne mellem 
disse typer af virksomheder, gennemfører vi alligevel en analyse af udvik-
lingen i antallet af enkeltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet ud 
fra en betragtning om, at hvis der er et problem i forhold til en stor stigning 
i ”arme-og-ben-virksomheder”, vil vi kunne se en positiv trend eller opad-
gåede trendbrud i netop denne type af enkeltmandsvirksomheder.39 

Den bredere betydning af kapitlets resultater er, at ”arme-og-ben-virk-
somheder” etablerede i Danmark frem til 2015 ikke er et udbredt fænomen; 
hverken i dansk økonomi i bred forstand eller for bygge- og anlægsbran-
chen i særdeleshed. Det skal dog understreges, at dette kapitel alene har fo-
kus på danske enkeltmandsvirksomheder med begrænset aktivitet. Det vil 
sige enkeltmandsvirksomheder hjemmehørende i Danmark, som er etable-
ret af personer med dansk cpr-nr. I analysen har vi ikke belyst betydningen 
af udenlandske ”arme-og-ben-virksomheder”, som kan benyttes af private 
eller fungere som underleverandører til danske virksomheder, eksempelvis 
byggevirksomheder. 

39  Der er også den teoretiske mulighed, at ”arme-og-benvirksomheder” stiger voldsomt samtidig 
med, at enkeltmandsvirksomheder, der oprettes for at håndtere økonomisk aktivitet i form af 
foredragsvirksomhed, konsulentopgaver etc., falder meget. Således kan mulige modsatrettede trends 
for de to typer af virksomheder maskeres i den generelle udvikling. At dette skulle være tilfældet, 
anser vi dog for at være usandsynligt. 
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Af Anders Bruun Jonassen

9.1. Indledning
Det danske arbejdsmarked anses for at være særdeles velfungerende i for-
hold til, hvad der er tilfældet i mange andre lande. Flexicuritymodellen 
fremhæves ofte som en væsentlig årsag hertil (se f.eks. DØR, 2007 og DØR, 
2012). Denne model består af tre dele. Første del er, at der er ret liberale 
regler for virksomhederne i forhold til at ansætte og afskedige medarbejde-
re, som medvirker til, at virksomheder ikke begrænser deres ansættelser af 
frygt for, at det kan være svært at skille sig af med medarbejdere igen. An-
den del består af forholdsvis generøse ydelser, der skal sikre ledige et accep-
tabelt indkomstgrundlag, hvis de mister deres job. Endelig består modellen 
af en aktiv arbejdsmarkedspolitik med brug af aktivering, der har til formål 
at sikre, at arbejdsløse bevarer eller forbedrer deres kompetencer, samt ikke 
mindst, at der givet de forholdsvis høje ydelser ved ledighed er fokus på og 
motivation til at søge ny beskæftigelse. 

Der er mange virkemidler i arbejdsmarkedspolitikken, og der har si-
den midten af 1990’erne været en lang række reformer af disse virkemidler. 
Formålet med reformerne har været at øge beskæftigelsen for at bidrage til 
velfærdsstatens økonomiske holdbarhed (se DØR, 2012). En del af refor-
merne har været målrettet aktiveringsdelen, og det gælder både i forhold 
til, hvem der skal aktiveres, hvornår det skal foregå, og i hvor stort et om-
fang. En anden del af reformerne har været målrettet niveauet af de ydelser, 
man kan få, hvis man ikke er i beskæftigelse, og i hvor lang tid man kan få 
disse ydelser.

I dette kapitel ses der på den sidste gruppe af reformer målrettet de ydel-
ser, der opnås, hvis en person ikke er i beskæftigelse. I kapitlet ses der på tre 
typer af reformer, der ikke mindst adskiller sig ved, hvem de er målrettet. 
For det første er der reformer i forhold til kontanthjælpssystemet. Disse 
reformer har i høj grad været målrettet de unge på arbejdsmarkedet, og 
ændringerne har været i retning af at sænke ydelserne. For det andet ses 
der på dagpengereformen fra 2010, som forkortede den maksimale dag-
pengeperiode fra maksimalt 4 til maksimalt 2 år. Denne reform var i høj 
grad målrettet arbejdsmarkedets kernegrupper med betydning for perso-
ner med ret til dagpenge. Endelig ses der på efterlønsreformen fra 2011, 
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der bl.a. gradvist hævede aldersgrænsen for, hvornår man kunne trække sig 
tilbage på efterløn. Denne reform var i sagens natur målrettet de ældre på 
arbejdsmarkedet.

Analysen nedenfor viser, at alle tre typer af reformer har haft en virk-
ning i forhold til at mindske andelen med offentlig forsørgelse. Den lavere 
kontanthjælp til unge har fået flere unge i beskæftigelse eller uddannelse. 
Den kortere dagpengeperiode har fået flere i beskæftigelse, og de mere be-
grænsede muligheder for at komme på efterløn har fået flere ældre til at 
blive længere tid på arbejdsmarkedet. Analysen viser dog også, at størrelsen 
af effekterne er meget forskellige. Mens efterlønsreformen har haft en stor 
effekt på beskæftigelsen, er effekterne af den lavere kontanthjælp til unge og 
effekten af den kortere dagpengeperiode enten noget mere beskedne eller 
mere usikre.

Resten af kapitlet er struktureret på følgende måde: I afsnit 9.2 analy-
seres effekten af ændringer i kontanthjælp til unge, mens der i afsnit 9.3 
analyseres på konsekvenserne af forkortelser i dagpengeperiodens længde. 
I afsnit 9.4 ses der på reformen af efterlønnen, og afsnit 9.5 konkluderer.

9.2. Kontanthjælp til unge 
Kontanthjælpen spiller en særlig vigtig rolle i indkomstsikringen af den 
yngre del af arbejdsstyrken, da muligheden for at opnå indkomstsikring i 
dagpengesystemet for denne gruppe er vanskeligere end for de lidt ældre.40

Da erhvervsindkomsten er relativt lav blandt den yngre del af arbejds-
styrken, er det en central samfundsmæssig udfordring at yde en tilstræk-
kelig indkomstsikring gennem kontanthjælpssystemet uden i for høj grad 
at modarbejde tilskyndelsen til at opnå beskæftigelse eller uddannelse. I 
forsøget på at løse dette dilemma mellem indkomstsikring og incitamen-
ter til beskæftigelse og uddannelse var kontanthjælpsniveauet frem til 2014 
fastsat på et lavere niveau for unge under 25 år. Den lavere ”ungeydelse”, der 
blev indført ved en arbejdsmarkedsreform i 1996 (se DØR, 2002), sikrede 
således dels en større gevinst ved beskæftigelse, dels en mindre forskel mel-
lem kontanthjælpen og SU-ydelsen.

I dette afsnit ses der for det første på beskæftigelseseffekterne af den 
lavere ydelse til unge under 25 år. Dernæst ses der på effekten af kon-
tanthjælpsreformen 2013, der ændrede aldersgrænsen i fastsættelsen af 
kontanthjælpsniveauet. Med virkning fra januar 2014 gjaldt den lavere 

40  Retten til dagpenge kræver generelt både forudgående beskæftigelse og betalt medlemskab 
af en A-kasse. For ikke-nyuddannede unge begrænser relativt høj ledighedsrisiko, mindre fast 
arbejdsmarkedstilknytning, kortere erhvervserfaring og lavere lønindkomst derfor mulighederne for 
forsikring og øger afhængigheden af kontanthjælpssystemet.



155

9.  Arbejdsmarkedsreformer 

”ungeydelse” således for unge, frem til de fylder 30 år.41 Udover at hæve 
aldersgrænsen for at opnå den højere kontanthjælp fra 25 til 30 år sænkede 
kontanthjælpsreformen 2013 også ydelsesniveauet for ikke-enlige forsør-
gere under 30 år. 

Højere kontanthjælp ved 25 år

Dette afsnit omhandler konsekvenserne af overgangen fra ”ungeydelse” til 
”voksenydelse” ved 25 år i to forskellige perioder: Én periode før finanskri-
sen, 2000-2006 under en relativt fordelagtig konjunktursituation, og én 
periode efter, 2010-2013, præget af væsentligt lavere beskæftigelse og flere 
i både kontanthjælps- og uddannelsessystemet. I begge perioder steg kon-
tanthjælpssatsen med 55 procent, når unge ikke-forsørgere blev 25 år, mens 
forsørgere var berettiget til en højere ydelse uanset alder. 

I den første periode, 2000-2006, var der endnu ikke indført et uddan-
nelsespålæg (indførtes i løbet af 2006), hvorved understøttelsessystemets 
primære forskelsbehandling af 24-25-årige uden arbejdsløshedsforsikring 
bestod i et markant højere ydelsesniveau, når man fyldte 25 år. I den ef-
terfølgende periode, 2010-2013, efter finanskrisen ophørte både det lavere 
ydelsesniveau og kravene forbundet med uddannelsespålægget, når man 
fyldte 25 år.42 

Hvis vi først ser på årene 2000 til 2006, så blev unge udeboende uden 
børn berettiget til en stigning i kontanthjælpssatsen på 55 procent på deres 
25-års fødselsdag. Denne aldersgrænse i ydelsessystemet giver mulighed 
for at estimere effekten af den højere ydelse på andelen af unge i beskæfti-
gelse og i kontanthjælpssystemet ved at sammenligne unge umiddelbart før 
og efter de fylder 25 år.43

41 Gælder ikke i samme grad for aktivitetsparate, der kan opnå et aktivitetstillæg.
42 Årene 2007-2009 markerede vendingen fra høj- til lavkonjunktur, hvilket vanskeliggør 
effektmåling ved anvendelsen af den empiriske tilgang (regression discontinuity design), hvorfor disse 
år udelades af denne analyse.
43 For at opnå den mest direkte effekt af en given ydelsesændring udelades hjemmeboende 
personer og personer med børn af denne del af analysen. Forsørgere oplevede ingen ydelsesændring 
i forbindelse med at fylde 25 år, og hjemmeboende oplevede en kraftigere stigning, da 
ydelsesniveauet for denne gruppe var lavere end for udeboende under 25 år. For at sikre højest 
mulig sammenlignelighed over år og på tværs af flygtningestrømme, ændringer i ydelsesniveauer til 
indvandrere samt forskelle i fertilitetsmønstre og boformer m.m. fokuserer hele afsnittet desuden på 
personer af dansk oprindelse.
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Figur 9.1. viser andelen af ugifte unge af dansk oprindelse mellem 21 og 
29 år uden børn og uden anden uddannelse end grundskole, der modta-
ger kontanthjælp. Unge med grundskole som højeste fuldførte uddannelse 
er markant overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet og er samtidig den 
gruppe, hvor effekten af en højere ydelse ved 25 år er koncentreret.44 

Figur 9.1. Andele med kontanthjælp og beskæftigelse fordelt på alder (21-29 år), 
Udvalgt gruppe, 2000-2006

Pr
oc

en
t

9

11

13

15

17

19

21 22 23 24 25 26 27 28 29
Alder i år og måneder

a. Kontanthjælp

Pr
oc

en
t

49

51

53

55

57

59

21 22 23 24 25 26 27 28 29
Alder i år og måneder

b. Beskæftigelse

Note: Den udvalgte gruppe omfatter ugifte unge af dansk oprindelse mellem 21 og 29 år uden børn og 
uden anden uddannelse end grundskole. Beskæftigelse er opgjort pba. MIA-data, hvor beskæftigelse 
nulstilles i uger med SU eller løntilskud. Der betinges på, at personer opfylder kriterierne for inklu-
dering i analysen i både starten og slutningen af et år.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

44 Omkring 20 procent havde grundskole som højest fuldførte uddannelse ved 25 år.
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Figurerne viser en tydelig stigning på godt halvandet procentpoint i an-
delen af kontanthjælpsmodtagere omkring 25 år i den udvalgte gruppe og 
et tilsvarende fald i andelen med beskæftigelse. Praktisk talt hele stigningen 
i andelen, der modtager kontanthjælp, finder sted i gruppen af unge uden 
anden uddannelse end grundskole. Ser man bort fra uddannelsesniveau, er 
stigningen i andelen med kontanthjælp i befolkningen af udeboende, ugifte 
unge uden børn således på under et halvt procentpoint, uden en målbar 
effekt på andelen i beskæftigelse.45  

Størstedelen af effekten skyldes en øget overgang fra beskæftigelse til 
kontanthjælp i gruppen med de laveste lønninger og i mindre grad en la-
vere overgang fra kontanthjælp til beskæftigelse. Beskæftigelseseffekten på 
godt halvandet procent af den udvalgte befolkningsgruppe forekommer 
beskeden, men er i høj grad i overensstemmelse med lignende beskæftigel-
seselasticiteter for tilsvarende befolkningsgrupper i hhv. Frankrig og Cana-
da (Bargain & Doorley, 2011; Lemieux & Milligan, 2008).

I forbindelse med finanskrisen faldt beskæftigelsen markant blandt 
personer under 25 år i den betragtede gruppe af personer af dansk oprin-
delse med grundskoleuddannelse og uden børn. Samtidig steg andelen af 
SU-modtagere og modtagere af kontanthjælp tilsammen tilsvarende.

Uddannelsespålægget, der oprindeligt blev indført i løbet 2006 for 
jobparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse, blev i 2010 udvidet til også at omfatte de akti-
vitetsparate. Mens aldersgrænsen ved 25 år i perioden 2000-2006 kun in-
debar en stigning i kontanthjælpssatsen, indebar aldersgrænsen ved 25 år 
efterfølgende således både stigningen i ydelsesniveauet på 55 procent og 
ophør af uddannelsespålægget.46 

Figur 9.2 viser udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der 
krydser 25-årsgrænsen i perioden 2010-2013, sammenholdt med samme 
udvikling i perioden 2000-2006. 

45  Fraværet af en målbar beskæftigelseseffekt skyldes, at ændringen i den samlede beskæftigelse, 
foranlediget af faldet for gruppen med folkeskole som højeste fuldførte uddannelse er lille i forhold til 
den samlede beskæftigelse i aldersgruppen..
46  Det er vanskeligt at fastsætte bidraget fra uddannelsespålæggene i udviklingen af SU-modtagere 
under 25 år, idet andelen af SU-modtagere blandt personer under 25 år var faldende fra 2005 til 2008 
og herefter stigende allerede inden udvidelsen af uddannelsespålægget i 2010.
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Figur 9.2. Andel på kontanthjælp fordelt på alder (21-29 år), Udvalgt gruppe, 
2010-2013 sammenholdt med 2000-2006
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Note: b-delen viser de to kurver i a-delen fratrukket gennemsnittet for de to perioder.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Figur 9.2a viser, at andelen af kontanthjælpsmodtagere ved alle alders-
trin var højere i perioden 2010-2013 end i 2000-2006. På trods af denne 
niveauforskel viser figuren meget ensartede stigninger i andelen, der mod-
tager kontanthjælp umiddelbart efter at være fyldt 25 år. For at øge sam-
menligneligheden mellem de to perioder viser figur 9.2b samme udvikling, 
blot fratrukket gennemsnittet for de respektive perioder, og bekræfter de 
stort set identiske forløb i de to perioder.
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Figur 9.3a og 9.3b viser de tilsvarende udviklinger i andelen med be-
skæftigelse i de to perioder. Figur 9.3a viser, at andelen med beskæftigelse 
i perioden 2010-2013 var markant lavere end i perioden 2000-2006 for alle 
alderstrin. Det ses imidlertid også, at der i perioden 2010-2013 ikke obser-
veres det tilsvarende fald i beskæftigelsen, som kunne observeres i perio-
den 2000-2006 (jf. figur 9.3.b). 

Figur 9.3. Andelen i beskæftigelse fordelt på alder (21-29 år), Udvalgt gruppe, 
2010-2013 sammenholdt med 2000-2006
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
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I figur 9.4 vises udviklingen i andelen, der modtager SU omkring 25-års-  
grænsen i perioden 2010-2013 sammenlignet med perioden 2000-2006. 
Mens andelen med SU i perioden 2000-2006 udvikler sig jævnt hen over 
25-årsgrænsen, ses et fald i SU-modtagere ved 25-års alderen i perioden 
2010-2013.

Figur 9.4. Andelen, der modtager SU opdelt på alder (21-29 år), Udvalgt gruppe, 
2010-2013 sammenholdt med 2000-2006
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Faldet i SU-modtagere ved 25-årsalderen i perioden 2010-2013 (figur 
9.4) modsvarer faldet i beskæftigelsen i perioden 2000-2006 (figur 9.3). Så-
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ledes følger udviklingen i andelen med enten SU eller beskæftigelse hinan-
den ret nøjagtigt i de to perioder. Stigningen i kontanthjælpsmodtagere ved 
25-årsalderen (figur 9.2) kan altså forklares af et fald i beskæftigelsen i peri-
oden 2000-2006, men af et fald i SU-modtagere i perioden 2009-2013. Før 
finanskrisen havde den højere kontanthjælp således en effekt på beskæfti-
gelsen, men ingen effekt på andelen af SU-modtagere. Efter finanskrisen 
havde den højere kontanthjælp ingen effekt på beskæftigelsen, men en ef-
fekt på andelen af SU-modtagere. Dette skal ses i sammenhæng med, at en 
langt lavere andel af de betragtede 24-årige var i beskæftigelse i perioden 
efter finanskrisen.

Kontanthjælpsreformen 2013

Ovenfor blev der analyseret på konsekvenserne af det lavere kontanthjælps-
niveau til unge under 25 år, der blev introduceret ved arbejdsmarkedsrefor-
men i 1996. Metoden i analysen var at se på konsekvenserne af den forøgelse 
i kontanthjælpsniveauet, der opstod, når de unge fyldte 25 år. I det følgen-
de ses på konsekvenserne af en sænkelse af kontanthjælpsniveauet for de 
25-29-årige i kontanthjælpsreformen 2013, der trådte i kraft 1. januar 2014. 

Kontanthjælpsreformen i 2013 hævede aldersgrænsen for at opnå den 
højere ”voksenkontanthjælp” fra 25 til 30 år. Samtidig blev uddannelses-
pålægget udvidet til også at omfatte de 25-29-årige. Reformen ensartede 
dermed i vid udstrækning kontanthjælpen for personer under 30 år. Den 
primære undtagelse hertil vedrørte aktivitetsparate 25-29-årige, der kunne 
opretholde den højere ydelse ved hjælp af et aktivitetstillæg i forbindelse 
med aktivering.

For personer, der vurderedes som job- eller uddannelsesparate, sænkede 
reformen kontanthjælpsniveauet med 45 procent for udeboende 25-29-åri-
ge ikke-forsørgere uden erhvervskompetencegivende uddannelse og med 
35 procent for dem med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Før reformen var forsørgere berettiget til et højere kontanthjælpsniveau 
uanset alder. Reformens måske mest markante ændring i principperne i 
kontanthjælpssystemet vedrører derfor sænkelse af ydelsen til forsørgere 
under 30 år. Kontanthjælpsreformen 2013 sænkede ydelsesniveauet med 
42-59 procent for ikke-enlige forsørgere under 30 år uden erhvervskompe-
tencegivende uddannelse og med 33-51 procent for dem med en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse. 

Figur 9.5 viser andelen af kontanthjælpsmodtagere i aldersgrupperne 25-
29 og 30-34 år i perioden 2011-2016. Figuren viser, at andelen af 25-29-årige, 
der modtog kontanthjælp, faldt med over 1 procentpoint omkring reform-
tidspunktet i forhold til de 30-34-årige, der ikke var omfattet af reformen.
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Figur 9.5. Andel kontanthjælpsmodtagere, 25-29 og 30-34 år, 2011-2016
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Som figur 9.5 antyder, indtræffer konjunkturvendingen på arbejdsmar-
kedet i samme periode, som reformen træder i kraft, hvormed andelen 
af 30-34-årige med kontanthjælp også begynder af falde, selvom denne 
gruppe ikke var omfattet af reformen. Dette vanskeliggør til en vis grad 
adskillelsen af reformens påvirkning fra konsekvenserne af omslaget i kon-
junktursituationen, og tilføjer dermed nogen usikkerhed til størrelsen af 
reformeffekten.

På trods af denne usikkerhed er faldet på omkring 1 procentpoint for den 
samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere tilstrækkelig markant til at ude-
lukke, at det er forskellig påvirkning af vendingen i konjunkturerne, som er 
den væsentligste forklaring på indsnævringen af forskellen mellem grupperne.

Som nævnt ovenfor medførte stigningen i ydelsesniveauet ved 25 år en 
stigning på mindre end et halvt procentpoint i andelen af ydelsesmodta-
gere, og dette var uden at medtage personer med børn, der ikke oplevede 
ydelsesændringer ved 25 år.

 Således var faldet i kontanthjælpsmodtagere foranlediget af Kontant-
hjælpsreformen 2013 altså væsentligt større end den stigning, som det hø-
jere ydelsesniveau ved 25 år medførte. 

Hvis der udelukkende ses på effekterne af lavere kontanthjælpssats for 
hjemmeboende og ugifte 25-29-årige af dansk oprindelse, uden børn og 
med grundskole som højeste fuldførte uddannelse, er der et fald på om-
kring 1,5 procentpoint af gruppen på kontanthjælp med en omtrent tilsva-
rende stigning i andelen på SU. Der er til gengæld ikke en målbar effekt på 
beskæftigelsen.
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For denne gruppe er reformeffekten af lavere kontanthjælp (og intro-
duktion af uddannelsespålæg) således helt i overensstemmelse med effek-
ten af højere kontanthjælp (og ophør af uddannelsespålæg) ved 25 år i pe-
rioden 2010-2013 (se figur 9.2-9.4). 

Effekten på gruppen af personer uden børn og uden anden uddannelse 
end grundskole kan altså ikke forklare, hvorfor andelen af kontanthjælps-
modtagere falder væsentligt mere end stigningen i kontanthjælpssatsen 
ved 25-årsalderen gav anledning til at forvente. Som nævnt sænkede Kon-
tanthjælpsreformen i 2013 også ydelsesniveauet markant for 25-29-årige 
ikke-enlige forsørgere. For at få yderligere indsigt i effekterne på forskellige 
grupper viser figur 9.6 forskellen mellem andelen af 25-29- og 30-34-årige 
med kontanthjælp opdelt på grupper med og uden børn og med og uden 
anden uddannelse end grundskole.  

Tilsvarende figur 9.5 viser figur 9.6, at forskellen mellem alle 25-29- og 
alle 30-34-årige med kontanthjælp var relativt konstant frem til få måneder, 
inden kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. Her begynder 
andelen af 25-29-årige at falde relativt til de 30-34-årige til godt 1 procent-
point i forhold til før reformen. 

Figur 9.6. Andel 25-29-årige med kontanthjælp i forhold til andel 30-34-årige 
med kontanthjælp for udvalgte grupper, 2011-2016
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

 Samme udvikling er i figuren vist for personer med grundskole som 
højeste fuldførte uddannelse. Her falder niveauet med omkring 3,5 pro-
centpoint et år efter reformen. Som beskrevet var faldet blandt personer 



164

9.  Arbejdsmarkedsreformer 

med grundskoleuddannelse uden børn langt mindre (omkring 1,5 pro-
centpoint). Figur 9.6 viser, at årsagen til det større samlede fald på godt 1 
procentpoint, uanset uddannelsesniveau, skal findes i andelen af kontant-
hjælpsmodtagere med børn. Figure viser, at andelen med kontanthjælp for 
personer med børn og grundskole som højeste fuldførte uddannelse falder 
med op mod 7 procentpoint relativt til de sammenlignelige 30-34-årige.

Figur 9.7 viser udviklingen i andelen med beskæftigelse for samme 
grupper. Det ses, at der på trods af de meget markante fald for nogle af 
grupperne ikke er nogen udtalt ændring i andelen af 25-29-årige med be-
skæftigelse sammenlignet med de 30-34-årige.

Figur 9.7. Andel 25-29-årige med beskæftigelse i forhold til andel 30-34-årige 
med beskæftigelse for udvalgte grupper, 2011-2016
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Figur 9.8 viser udviklingen for samme grupper som i de to tidligere figu-
rer, men der ses i stedet på andelen af SU-modtagere. Figuren viser markante 
stigninger i andelen af 25-29-årige SU-modtagere uden anden uddannelse 
end grundskole. Ligesom faldet i andelen med kontanthjælp er stigningen i 
andelen af SU-modtagere mest udtalt blandt personer med børn, og stignin-
gen i SU-modtagere modsvarer næsten faldet i kontanthjælpsmodtagere. 
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Figur 9.8. Andel 25-29-årige med SU i forhold til andel 30-34-årige med SU for 
udvalgte grupper, 2011-2016
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Note: Gennemsnit for perioden 2010-2013 er fratrukket i alle opgørelserne. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Den ovenstående analyse har vist, at det lavere ydelsesniveau til perso-
ner under 25 år har fået unge væk fra kontanthjælp. På trods af, at der er tale 
om et betydeligt lavere kontanthjælpsniveau, har der dog været tale om for-
holdsvis beskedne ændringer i andelen, der modtager kontanthjælp. Der er 
også markant forskel på, hvad det lavere ydelsesniveau har haft en effekt på. 
I starten af den betragtede periode var effekten i høj grad på beskæftigelsen, 
mens der ingen beskæftigelseseffekt har været at finde efter finanskrisen. 
Efter finanskrisen og frem til Kontanthjælpsreformen var effekten i stedet 
på andelen med SU. Ud over konjunktursituationen kan også uddannelses-
pålæg til unge under 25 være en medvirkende forklaring til dette skift fra 
en beskæftigelseseffekt af kontanthjælpsniveauet til en uddannelseseffekt.

Kontanthjælpsreformen i 2013 gav anledning til et fald på over 1 pro-
centpoint i andelen af unge mellem 25-29 år, der var på kontanthjælp. Der 
var dog stor forskel på, hvilke grupper der blev påvirket – og den største 
effekt var for unge med børn og med grundskole som eneste uddannelse, 
hvor faldet var på 7 procentpoint. De, der kom væk fra kontanthjælp, kom 
dog ikke i beskæftigelse, men i stedet på SU, hvilket er i overensstemmelse 
med resultaterne for perioden op til reformen (2010-2013). Også i forbin-
delse med Kontanthjælpsreformen 2013 kan håndhævelsen af uddannel-
sespålægget ligeledes have spillet en væsentlig rolle.
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9.3. Dagpengereformen 2010

Dagpengereformen i 2010 udgjorde en markant ændring af det danske 
understøttelsessystem. Reformen halverede tiden, man som forsikret ledig 
havde ret til dagpenge, fra maksimalt 4 til maksimalt 2 år, og fordoblede 
genoptjeningskravet til ny dagpengeret fra et halvt til et helt år. Reformen 
blev vedtaget og implementeret i en periode med relativt høj ledighed og 
faldende beskæftigelse med den konsekvens, at mange, der ellers havde 
været berettiget til dagpenge, mistede denne ret og måtte overgå til an-
dre overførselstyper. Det gælder særligt de midlertidige foranstaltninger, 
der blev oprettet for at afbøde konsekvenserne af den kortere dagpengeret 
(Særlig uddannelsesydelse, Arbejdsmarkedsydelse og Kontantydelse).

Boks 9.1. Analyser af Dagpengereformen 2010
DØR (2013) foretog en foreløbig analyse af dagpengereformen, 

der sammenlignede afgangsrater til beskæftigelse ved sidste observe-
rede afgang fra dagpengesystemet for tre grupper med ledighedsstart 
i hhv. 2009, 2010 og 2011.

SFI (2014) udarbejdede en analyse, der i forlængelse af DØR 
(2013) ligeledes sammenlignede afgangsrater til beskæftigelse ved 
sidste observerede afgang fra dagpengesystemet for samme tre grup-
per med ledighedsstart i hhv. 2009, 2010 og 2011.

DØR (2014) udarbejdede en analyse, der i modsætning til DØR 
(2013) sammenlignede afgangsrater til beskæftigelse ved første ob-
serverede afgang og inddrog personer med ledighedsstart i 2008. 
Den detaljerede analyse bag sammenfatningen fremgår af DØRS 
Arbejdspapir 2014:3.

Dagpengekommissionen (2015) udarbejdede en delanalyse, der 
forsøger at tage højde for midlertidige beskæftigelsesforløb mellem 
første og sidste observerede afgang fra dagpengesystemet. Dagpen-
gekommissionens analyse sammenligner ledige fra 2009 med ledige 
fra 2011.

Beskæftigelsesministeriet (2016) udarbejdede en analyse i for-
længelse af Dagpengekommissionens resultater. Analysen inddrager 
tidsvarierende koefficienter for hhv. køn og alder for at tillade for-
skellig indvirkning på afgangsraterne ved forskellige ledighedslæng-
der.
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Der er udarbejdet en række analyser af dagpengereformens konsekven-
ser for beskæftigelsen (se boks 9.1). Fælles for disse bidrag er, at de alle ana-
lyserer afgangsrater fra dagpengesystemet. Mens SFI (2014) dokumenterer 
en effekt på afgangsraterne til beskæftigelse omkring tre måneder inden 
udløb af dagpengeperioden på to år, finder DØR (2014) og Dagpengekom-
missionen (2015) frem til en effekt af den kortere dagpengeperiode, der 
træder i kraft allerede 26 uger efter ledighedsstart, dvs. 1½ år inden dag-
pengeperiodens udløb.

DØR (2014) beregner en beskæftigelseseffekt på 9.600-16.800 personer 
af en ikke fuldt indfaset dagpengereform.47 På baggrund heraf vurderer 
DØR (2014) en beskæftigelseseffekt på 15.000 personer. I en sammenlig-
nelig opgørelse beregner Dagpengekommissionen (2015) derimod en be-
skæftigelseseffekt på 6.000 personer.48

Analyserne varierer kun lidt i opgørelsesmetoder, men adskiller sig altså 
betydeligt i deres konklusioner omkring konsekvenser for beskæftigelsen.49 
Resultaternes relativt store følsomhed overfor specifikke valg af kontrol-
grupper og mindre forskelle i opgørelsesmetoder peger således på behovet 
for en robusthedsanalyse af konklusionerne.50

Det bør desuden bemærkes, at forskningen ikke generelt finder belæg 
for at forvente en meget tidlig reaktion på udløb af dagpengeperioden. Et 
systematisk litteraturstudie af netop dette spørgsmål viser, at der på tværs 
af forskningsstudier kan dokumenteres en effekt på udløb af dagpengepe-
rioden fra ca. 2 måneder før udløb (Filges m.fl., 2013). Selvom det danske 
dagpengesystem, særligt før reformen, adskiller sig fra de fleste andre, for-
tjener konklusionen om en reaktion på dagpengeudløb allerede halvandet 
år inden dagpengeudløb derfor ekstra opmærksomhed. 

47  “Fuldt indfaset” hentyder til et tidspunkt, hvor de midlertidige foranstaltninger (Særlig 
uddannelsesydelse, Arbejdsmarkedsydelse og Kontantydelse) ikke længere er tilgængelige 
for personer, der mister dagpengeretten. Midlertidige ydelser var stadig tilgængelige på 
beregningstidspunktet.
48  Dagpengekommissionen (2015) beregnede herudover en forventet beskæftigelseseffekt på 
5.000 personer af afskaffelse af de midlertidige foranstaltninger, der blev oprettet for at afbøde 
konsekvenserne af den kortere dagpengeret, dvs. af en fuldt indfaset reform. Midlertidige ydelser 
var stadig tilgængelige på beregningstidspunktet. Økonomi- og Indenrigsministeriet (2018) 
peger imidlertid ikke på nogen nævneværdig ændring i afgangsraten til beskæftigelse, når man 
sammenligner grupper lige før og lige efter ophør af de midlertidige ydelser.
49  Boks 9.1 angiver forskellene i opgørelsesmetoder, og hvilke år der sammenlignes, på tværs af 
analyser. Nogle analyser baseres på afgang fra dagpenge uden at se på disse personers efterfølgende 
ledighed, mens andre analyser lader personen genindtræde i analysepopulationen ved genopstået 
ledighed.   
50  Selvom delanalysen i Dagpengekommissionen (2015) kun sammenligner 2009-ledige med 
2011-ledige, indgår 2008-ledige dog i datagrundlaget for selve dagpengemodellen sammen med 
ledighedsforløb med start frem til og med 2013. Parameterestimaterne i Dagpengemodellen er ikke 
eksplicit baseret på en indsats- og kontrolgruppe-sammenligning, men derimod baseret på tiden til 
ydelsesreduktion. Dette svarer de facto til en sammenligning af ledighedsforløb før og efter reformen, 
idet variationen i tiden til ydelsesreduktion er givet ved reformen.



168

9.  Arbejdsmarkedsreformer 

På baggrund af samme type data som tidligere analyser sammenlig-
ner dette afsnit den opnåede beskæftigelse før og efter reformen. Sam-
menligningen beror dog ikke primært på en sammenligning af forskelle i 
afgangsrater, men derimod i sammenligningen af forskelle i andelen, der 
opnår beskæftigelse. Analyser af andelen, der opnår beskæftigelse, er en al-
ternativ tilgang, som er mindre følsom overfor flere af de potentielt proble-
matiske forhold, der vedrører analysen af afgangsrater i forbindelse med 
evalueringer af Dagpengereformen i 2010.51 

Specifikt sammenlignes i det følgende den kumulerede andel, der opnår 
beskæftigelse før og efter reformen. For at minimere resultaternes afhæn-
gighed af specifikke år, der hver især kan være problematiske at sammen-
ligne med, anvender analysen et længere tidsperspektiv. Således udvides 
hidtidige datagrundlag til at inddrage ledighedsperioder med start i årene 
2004-2013, altså ti år omkring reformtidspunktet. 52

Afgangsrater og andele, der opnår beskæftigelse

Dette afsnit foretager sammenligninger af den akkumulerede andel af 
ledige, der opnår beskæftigelse før og efter reglen om en maksimal 2-årig 
dagpengeperiode trådte i kraft.53 Opgørelsen tager udgangspunkt i en grup-
pe af ledige med fuld dagpengeret. Gruppen følges over tid, og ved hver 
uge efter ledighedens start beregnes, hvor mange der samlet set har opnået 
beskæftigelse indtil da. Opgørelsen af andelen af ledige, der opnår beskæf-
tigelse, baserer sig hele tiden på den oprindelige gruppe af ledige.54

Analyser af afgangsrater adskiller sig herfra ved at måle andelen af en 
gruppe, der opnår beskæftigelse i en given uge for dem, der indtil da ikke 
har forladt gruppen. Opgørelsen af afgangsrater baserer sig således på et 
beregningsgrundlag, der løbende ændrer sig i forhold til, hvor mange der 
allerede har forladt dagpengesystemet til fordel for enten beskæftigelse, an-

51  De oplagte kilder til overvurdering af, hvor tidligt i ledighedsforløb reformen påvirker 
beskæftigelse, er utilstrækkelig fleksibilitet i håndteringen af forklarende variable, dynamisk selektion 
og gruppeforskelle i afgangen til andet end beskæftigelse.
52  Ligesom i analyserne på kontanthjælpsområdet anvendes MIA-data til opgørelser af 
beskæftigelse før 2008.
53  CIF (Cummulated Incidence Function) estimeres for personer med fuld dagpengeret ved 
ledighedsstart. Personer, der er i aldersgruppen 25-50 år ved ledighedsstart, indgår i analysen. 
Herudover betinges inkludering i analysen på, at indplaceringsdatoen er sammenfaldende med 
påbegyndt udbetaling af dagpenge i et interval på en måned omkring indplaceringsdatoen. 
Datagrundlaget består af over 2 mio. ledighedsforløb. 
54  Opgørelsen ser på første afgang fra dagpengesystemet, hvor en afgang defineres som fire 
sammenhængende uger uden dagpenge. Tid siden dagpengestart defineres som antal uger med 
ledighed. 
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den offentlig forsørgelse eller ”selvforsørgelse”.55

Figur 9.9 viser afgangsraterne til beskæftigelse for nye dagpengeforløb 
med start i perioden 2004-2013, opdelt på om ledighedsforløbet har start 
før eller efter 1. januar 2011, hvor de første ledige havde ret til en dagpen-
geperiode på maksimalt 2 år.

Figur 9.9. Afgangsrater til beskæftigelse efter og før 1. januar 2011 med 
ledighedsstart i perioden 2004-2013
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Det ses, at afgangsraten til beskæftigelse frem til omkring uge 13 efter 
dagpengestart er højest for gruppen med ledighedsstart før reformen. En 
forskel der formodentlig afspejler forskellene i konjunktursituationerne i 
de to perioder. Der observeres ingen tegn på en reaktion på den kortere 
dagpengeperiode omkring uge 26. Fra uge 13 til omkring uge 78 følger 
udviklingen i afgangsraterne for de to grupper hinanden. 

Fra omkring uge 78 opstår der mindre forskelle mellem grupperne, hvor 
afgangsraterne for gruppen med ledighedsstart efter 2011 begynder at ligge 
højest. Ved omkring 104 ugers ledighed (2 år) stiger afgangsraten markant 
for gruppen med udløb af dagpengeret på dette tidspunkt, mens udviklin-
gen er flad for gruppen med mere end 2 års dagpengeret, og viser dermed 
en klar effekt af udløb af dagpengeperioden.56

55  ”Selvforsørgelse” betegner situationen, hvor der ikke registreres modtagelse af offentlige ydelser, 
men heller ikke registreres beskæftigelse. 
56  Den pludselige afvigelse fra tendensen frem til tidspunktet for udløb af dagpengeperioden 
er tilstrækkelig kraftig til at udelukke, at stigningen i afgangsraten på dette tidspunkt skulle være 
forårsaget af andet end dagpengeperiodens udløb.   
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For samme data som afgangsraterne i figur 9.9 beregnes, viser figur 9.10 
den akkumulerede andel, der opnår beskæftigelse, fordelt på om ledigheds-
starten var hhv. før eller efter 2011. 

Figur 9.10. Akkumulerede afgange til beskæftigelse med ledighedsstart efter og 
før 1. januar 2011 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Figur 9.10 viser igen, at dagpengemodtagere med ledighedsstart før 
2011 allerede kort tid efter dagpengeforløbenes start opnår en højere andel 
med afgang til beskæftigelse end dagpengemodtagere med ledighedsstart 
efter 2011, hvilket, som nævnt, formodentlig skyldes, at konjunktursituati-
onen er forskellig i de to perioder. Denne forskel udligner sig dog over tid, 
og de to grupper ender med næsten ens andele, der har opnået afgang til 
beskæftigelse efter 2 år (104 uger). Figur 9.11 giver et nærmere indblik på 
forskellen mellem de to kurver. 

Det ses, at forskellen mellem de to grupper skabes i løbet af de første ca. 
13 uger efter ledighedsstart, hvor også afgangsraterne lå højest for gruppen 
med ledighedsstart før reformen (jf. figur 9.9). Efter omkring 13 uger er 
forskellen mellem de to grupper nået op på over 4 procentpoint. 
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Figur 9.11. Forskel i akkumulerede afgange til beskæftigelse, personer med 
ledighedsstart efter 1. januar 2011 i forhold til før
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Fra uge 13 frem til omkring uge 78 lå afgangsraterne til beskæftigelse på 
samme niveau for de to grupper (se figur 9.9). Vendepunktet omkring uge 
13 i figur 9.11 viser, at de ens afgangsrater fra uge 13 betyder, at gruppen 
med ledighedsstart efter reformen begynder at indhente det tabte terræn i 
andelen med beskæftigelse.57 Således indsnævres forskellen mellem grup-
perne løbende frem til uge 104, hvor forskellen er udlignet. Den mindre 
stigning i kurven omkring uge 104 viser bidraget til andelen, der opnår 
beskæftigelse, fra den ekstra stigning i afgangen til beskæftigelse, der fore-
kommer i forbindelse med udløb af dagpengeperioden (jf. figur 9.9). 58 

Når man sammenligner figur 9.9 og figur 9.11 ses det, at det gør en 
væsentlig forskel, om man ser på afgangsrater eller udviklingen i andelen 
af det oprindelige antal ledige, der opnår beskæftigelse i forhold til, hvor-
dan man tolker forskelle i udviklingen for de to grupper. Relativt høje af-
gangsrater ved længere ledighedsforløb skal ses i sammenhæng med lavere 

57  I gruppen med ledighedsstart efter reformen er den tilbageværende gruppe, der ikke allerede er 
afgået til enten beskæftigelse eller andet end beskæftigelse, større end i gruppen med ledighedsstart 
før reformen. Den samme afgangsrate vil derfor betyde, at en større andel af den oprindelige gruppe 
afgår til beskæftigelse i gruppen af ledige med ledighedsstart efter reformen.   
58  Selvom stigningen i afgangsraten ved uge 104 er markant (se figur 9.9), betyder dette altså kun 
lidt for andelen af ledige, der opnår beskæftigelse. Dette skyldes, at der allerede omkring 1½ år efter 
ledighedsstart er op mod 70 procent, der har forladt gruppen til beskæftigelse (jf. figur 9.10), og knap 
10 procent til andet end beskæftigelse. Den beregnede beskæftigelseseffekt af Dagpengereformen i 
2010 afhænger stærkt af, hvor tidligt efter ledighedsstart reaktionen på den kortere dagpengeperiode 
finder sted, idet en given stigning i afgangsraten ved korte ledighedsforløb omfatter langt flere 
personer end en tilsvarende stigning længere tid efter ledighedsstart. 
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afgangsrater ved korte ledighedsforløb. Højere afgangsrater ved senere le-
dighedsforløb kan således blot skyldes en indhentning af en foreløbigt lav 
andel med opnået beskæftigelse. 

Sammenligning af grupper med ledighedsstart tættere på reformtids-
punktet kan i princippet forbedre mulighederne for at vurdere, hvilke for-
skelle der kan tilskrives reformen, og ikke andre forhold, der kan opstå over 
tid i f.eks. beskæftigelsesmuligheder eller sammensætningen af ledige. 

I det følgende sammenlignes derfor personer med ledighedsstart i første 
halvår af 2011 og personer med ledighedsstart i første halvår af 2009. Ledi-
ge fra 2011 var berettiget til 2 års dagpenge, mens de ledige fra 2009 havde 
en dagpengeret på over 2 år.59

Figur 9.12 viser, at andelen, der opnåede beskæftigelse efter kort tids le-
dighed, var højere i 2009-gruppen end i 2011-gruppen. Forskellen er endnu 
større end i sammenligningen med alle ledighedsforløb før og efter 2011 (jf. 
figur 9.11). 

Hvor forskellen begyndte at indsnævre sig omkring uge 13 i sammen-
ligningen med alle ledighedsforløb fra 2004-2013, begynder indsnævrin-
gen først for alvor omkring uge 26 i sammenligningen mellem 2009- og 
2011-grupperne. Det at betragte ledighedsforløb tættere på reformtids-
punkter mindsker altså ikke den målte forskel i andelen med opnået be-
skæftigelse, men øger den tværtimod. Dette illustrerer udfordringen ved at 
skulle korrigere for forskelle mellem grupper tæt på reformen.

Den større forskel mellem grupperne hænger sammen med, at afgangs-
raterne til beskæftigelse var højere for 2009-gruppen helt frem til uge 26. 
Den relativt høje andel, der opnår beskæftigelse i løbet af de første 26 uger i 
gruppen af ledige med ledighedsstart i 2009 sammenlignet med årene efter 
reformen, fremgår også af figur 9.13, der viser andelen, der opnår beskæf-
tigelse i løbet af de første to års ledighedsperiode fordelt på året for ledig-
hedsstart i de anvendte 10 år omkring Dagpengereformen i 2010. 

59  Ved ledighedsstart var 2009-ledige berettiget til 4 års dagpenge. 2009-ledige, der fortsat var 
ledige 1-1½ år efter, fik dog i forbindelse med Dagpengereformen 2010 reduceret deres samlede 
ledighedsperiode til 3-3½ år, afhængigt af tidspunktet for ledighedsstarten. Disse to grupper er 
tidligere anvendt i analyser af dagpengereformen.
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Figur 9.12 Andele der opnår beskæftigelse for personer med ledighedsstart før og 
efter 1. januar 2011
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Figur 9.13 Andel med opnået beskæftigelse fordelt på år for ledighedsstart
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Højden på søjlerne i figur 9.13 viser andelen af ledige med ledigheds-
start i et givet år, der har opnået beskæftigelse 2 år efter, at deres dagpenge-
periode begyndte. Figuren viser, at der på tværs af konjunktursituationer 
og sammensætningen af ledige i de enkelte år kun er moderat variation i 
andelen, der ender med at opnå beskæftigelse i løbet af to år.

Hver af søjlerne i figur 9.13 er yderligere inddelt i fire dele, der hver 
repræsenterer et halvt års ledighedsperiode. Den nederste del af søjlerne 
repræsenterer andelen af gruppen, der opnår beskæftigelse i løbet af det 
første halve år efter ledighedsstart. 

Figuren viser, at variationen over år er størst i andelen, der opnår be-
skæftigelse i det første halve år af ledighedsperioden, og at denne variation 
har en klar sammenhæng med konjunktursituationen. Når grupperne med 
ledighedsstart efter 1. januar 2011 gennemsnitligt har en lavere andel, der 
opnår beskæftigelse i det første halve år efter ledighedsstart, hænger dette 
altså oplagt sammen med en forværret konjunktursituation.60

Det er også i det første halve år, at klart den største andel opnår afgang 
til beskæftigelse. Når alle grupper af ledige alligevel opnår omtrent samme 
andel, der finder beskæftigelse i løbet af to år, skyldes det, at grupper, der 
kun opnår en lav andel af beskæftigelse kort tid efter ledighedsstart, efter-

60  Når grupperne med ledighedsstart efter 1. januar 2011 samlet set ikke opnår en højere andel 
med afgang til beskæftigelse, hænger dette desuden sammen med, at en større andel af gruppen er 
afgået til andet end beskæftigelse.  
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følgende typisk har en øget andel, der finder beskæftigelse.61 
Analysen i dette afsnit viser, at Dagpengereformen gav en øget afgang 

til beskæftigelse – i det mindste tæt på udløb af dagpengeperioden. Hvor 
stor den samlede effekt har været er dog meget usikkert. Når der ses på 
udviklingen i andelen, der opnår beskæftigelse, tyder det på, at en relativt 
høj afgangsrate ved længere ledighedsforløb, for dem, der bliver ledige efter 
reformen, til en vis grad blot udligner, at de har et efterslæb i forhold til 
tidligere perioder. 

På grund af vanskelige vilkår for at sammenligne ledighedsforløb før 
og efter reformen kan det således langt fra udelukkes, at det, der i analyser 
af afgangsrater tolkes som en effekt af reformen halvandet år før udløb af 
dagpengeperioden, blot er et udtryk for det forhold, at en lav opnået be-
skæftigelse efter en kort ledighedsperiode typisk følges af en højere andel 
med opnået beskæftigelse ved længere ledighedsforløb. 62

I forhold til andelen, der opnår beskæftigelse, er der ikke den store for-
skel mellem dem, der blev ledige inden reformen, og dem, der blev det efter 
reformen, selv når man betragter grupper under forskellige konjunktursi-
tuationer og med forskellig sammensætning af ledige.63 

Analysen ovenfor peger alt i alt i retning af, at dagpengereformen har 
haft en positiv effekt på beskæftigelsen, i det mindste omkring dagpenge-
periodens udløb. Hvad den foreløbige effekt i øvrigt har været på beskæf-
tigelsen, er noget mere usikkert, og flere af de skøn, der tidligere er blevet 
offentliggjort, har formodentlig overvurderet beskæftigelseseffektens stør-
relse. Se i øvrigt Jonassen (2019) for en nærmere analyse.

9.4. Efterlønsreformen 2011
Ved efterlønsreformen i 2011 blev det besluttet gradvist at hæve alders-
grænsen for, hvornår man som efterlønsberettiget kunne trække sig tilbage. 
Efterlønsreformen adskiller sig fra de øvrige reformer i dette kapitel ved i 
mindre grad at handle om beskæftigelsesincitamenter, men i højere grad at 

61  Ser man på sammenhængen mellem niveauet for afgangsrater til beskæftigelse ved korte 
ledighedsforløb (f.eks. 5 uger) og forskellen til det efterfølgende niveau (ved f.eks. 26 uger), finder man 
en stærk negativ sammenhæng, der viser, at højere afgangsrater i starten, alt andet lige, betyder lavere 
afgangsrater senere. Dette er et udtryk for dynamisk selektion, hvor det, at personer med de bedste 
forudsætninger for beskæftigelse forlader ledighed, betyder, at de gennemsnitlige forudsætninger 
for beskæftigelse i den tilbageværende gruppe falder. Omvendt er lavere afgangsrater kort tid efter 
ledighedsstart forbundet med højere afgangsrater senere. Afgangsraterne er altså en negativ funktion 
af deres tidligere niveau. 
62  Udfordringen med at skabe sammenlignelighed på tværs af grupper forstærkes af de relativt 
begrænsede muligheder for fleksibel håndtering af forklarende variable i hidtil anvendte metoder til 
evaluering af dagpengereformen,
63  Et arbejdspapir i tilknytning til denne bog (Jonassen, 2019) går nærmere i detaljer omkring 
problematikker vedrørende sammenligning af ledighedsforløb før og efter reformen.  
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handle om adgang til ydelser. Desuden adskiller reformen sig ved at være 
målrettet de lidt ældre på arbejdsmarkedet.

En anden væsentlig forskel mellem efterlønsreformen og de øvrige ar-
bejdsmarkedsreformer er, at efterlønsreformen er målrettet personer, der 
allerede er i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformerne, men i særdeleshed 
dagpengereformen har i langt højere grad omhandlet mulighederne for at 
øge overgangen fra ledighed til beskæftigelse eller uddannelse.

Udfordringen med at få folk til at blive i eksisterende beskæftigelse er 
oplagt en anden udfordring end den, der er forbundet med at skabe øget 
beskæftigelse gennem incitamenter til personer, der i udgangspunktet er 
arbejdsløse. Forudsætningen for, at øgede incitamenter leder til beskæfti-
gelse, er således, at manglende incitamenter er en væsentlig årsag til le-
dighed, og at en styrkelse af incitamentet til beskæftigelse leder til øget 
jobsøgning. Dernæst er forudsætningen, at denne jobsøgning fører til et 
jobtilbud fra en arbejdsgiver. Denne forholdsvis komplekse vej fra ledighed 
til beskæftigelse kan være en medvirkende årsag til, at efterlønsreformen, i 
langt højere grad end f.eks. dagpengereformen i 2010, tydeligt kan vises at 
have levet op til forventningerne i forhold til øget beskæftigelse.

Figur 9.14 illustrer beskæftigelsesfrekvensen og andelen på efterløn for 
personer, der er omkring efterlønsalderen, fordelt på kohorter, der varierer 
i forhold til den gradvise forøgelse af tidspunktet for berettigelse til efterløn 
fra 60 til 64 år. Personer født i 1. halvår af 1954 var de første, der blev berørt 
af reformen. Mens personer født i 1953 eller tidligere således kunne gå på 
efterløn som 60-årige, var aldersgrænsen flyttet til 60,5 år for personer født 
i 1. halvår af 1954 og til 61 år for personer født i 2. halvår af 1954.64  

Figur 9.14a viser tydeligt, hvorledes beskæftigelsen for kohorter med 
udsat tilbagetrækningsmuligheder fortsætter på det hidtidige niveau frem 
til den nye udskudte tilbagetrækningsalder, mens figur 9.14b viser den om-
trent modsvarende udvikling i andelen af efterlønsmodtagere. 

64  Beskæftigelseseffekten af den øgede aldersgrænse for efterløn er bl.a. tidligere analyseret i DST 
(2016). 
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Figur 9.14. Beskæftigelsesfrekvensen samt andelen på efterløn for kohorter af 
personer omkring efterlønsalder
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Figur 9.15 viser andelen, der enten er beskæftiget eller modtager efter-
løn. Figuren viser stigninger i omegnen af 2 procentpoint omkring tids-
punkterne for tilbagetrækning, hvilket viser, at ikke alle, der overgår til 
efterløn, kommer fra beskæftigelse. Den resterende gruppe kommer ho-
vedsageligt fra dagpengesystemet.

Figur 9.15. Andele med enten beskæftigelse eller efterløn omkring 
efterlønsalderen, fordelt på kohorter
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Endelig viser figur 9.16 en central forudsætning for den kraftige stig-
ning i andelen af beskæftigede 60-64-årige, som gennemgået i kapitel 2. 
Figuren viser således, hvordan beskæftigelsesfrekvensen har været stigen-
de, også før reformen trådte i kraft, men med en ekstra kraftig stigning 
efter reformen. Figuren viser samtidig det beskæftigelsespotentiale, der har 
været for gruppen af 60-64-årige, sammenlignet med den lidt yngre gruppe 
af 55-59-årige. I 2008 var forskellen på hele 30 procentpoint. Siden da er 
forskellen altså indsnævret til omkring det halve. 



179

9.  Arbejdsmarkedsreformer 

Figur 9.16. Beskæftigelsesfrekvenser (fuldtidsbeskæftigede) fordelt på 
aldersgrupper, 55-59 år og 60-64 år
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Opsummerende er der ingen tvivl om, at efterlønsreformen i 2011 har 
haft en effekt på beskæftigelsen ved at fastholde beskæftigede personer over 
60 år på arbejdsmarkedet. Der er dog heller ingen tvivl om, at effekten af 
efterlønsreformen bygger ovenpå en tendens til øget beskæftigelse af de æl-
dre, som umiddelbart ikke har rod i efterlønsreformen. Samtidig var der et 
stort potentiale for at øge beskæftigelsen for personer over 60 år.

9.5. Konklusion
I dette kapitel har vi analyseret på konsekvenser af arbejdsmarkedsrefor-
mer. Der er specifikt set på reformer, der har sænket ydelsesniveauerne, 
eller muligheden for at få en ydelse, hvis man ikke er i beskæftigelse. Der 
er til gengæld ikke set på reformer, der har ændret krav til og muligheder 
for aktivering.

Der er i kapitlet set på tre typer af reformer. For det første reformer 
af kontanthjælpen, der i høj grad har været målrettet unge. For det andet 
dagpengereformen i 2010, der kan siges at være målrettet arbejdsmarkedets 
kernegrupper. For det tredje er der set på efterlønsreformen i 2011, der var 
målrettet de lidt ældre på arbejdsmarkedet.

Overordnet set har reformerne effekt i forhold til at få folk væk fra pas-
sive ydelser, men der er stor forskel i effekternes størrelse. Stigningen fra 
en lavere kontanthjælp til unge under 25 år havde en direkte beskæftigel-
seseffekt frem til 2006 på unge uden børn og med grundskolen som eneste 
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uddannelse. For denne gruppe betød den væsentligt højere kontanthjælp, 
at beskæftigelsen var ca. 1,5 procentpoint lavere. For hele gruppen af unge 
var gennemsnitseffekten dog meget lille.

Efter finanskrisen – og indførelse af et uddannelsespålæg for unge – gav 
den højere kontanthjælp til unge over 25 år ikke umiddelbart udslag i la-
vere beskæftigelse, men i stedet at færre modtog SU. I 2013 udvidede man 
det lavere kontanthjælpsniveau til unge under 30 år, hvilket tilsvarende gav 
anledning til, at flere unge modtog SU.

Dagpengereformen i 2010 har haft en positiv effekt på beskæftigelsen, 
i det mindste omkring dagpengeperiodens udløb. Det er derimod uklart, 
i hvor høj grad reformen også havde effekt på overgang til beskæftigelse i 
lang tid før dagpengeundløb. Der er meget, der peger i retning af, at flere af 
de skøn, der er blevet offentliggjort omkring beskæftigelseskonsekvenser-
ne, har overvurderet størrelsen af de foreløbige konsekvenser af dagpen-
gereformen, da de i for høj grad har henregnet en beskæftigelsesfremgang 
lang tid før udløb af maksimale dagpengeperiode til en effekt af dagpenge-
reformen. 

Efterlønsreformen i 2011 har haft en klar og betydelig effekt på beskæf-
tigelsen. Når tilbagetrækningsmuligheder bliver udsat, fortsætter beskæfti-
gelsen af de ældre således på det hidtidige niveau frem til den nye udskudte 
tilbagetrækningsalder. En væsentlig forklaring på denne forskel er, at ud-
fordringen med at få folk til at blive i eksisterende beskæftigelse oplagt er 
anderledes end den, der er forbundet med at skabe beskæftigelse gennem 
incitamenter for de ledige. Forudsætningen for, at øgede incitamenter leder 
til beskæftigelse, indebærer således, at det er manglende incitamenter, der 
er årsag til ledighed, og at en styrkelse af incitamentet til beskæftigelse leder 
til jobsøgning, og at denne jobsøgning fører til et jobtilbud fra en arbejds-
giver. Denne langt mere komplekse vej fra ledighed til beskæftigelse kan 
være medvirkende årsager til, at Efterlønsreformen, i modsætning til f.eks. 
Dagpengereformen 2010, tydeligt kan vises at have levet op til de beskæfti-
gelsesmæssige forventninger hertil.
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10. Beskæftigelsesfrekvensernes 
betydning for den økonomiske 
udvikling

Af Jan Rose Skaksen og Jeppe Elholm Madsen

10.1. Indledning
I de foregående kapitler er udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser siden år 
2000 blevet analyseret på forskellig vis. Det er fremgået, at i den nuværende 
højkonjunktur er beskæftigelsen forholdsvis høj, men der har også over pe-
rioden været mere langsigtede ændringer. Der er således en tydelig tendens 
til, at de ældre i højere grad er i beskæftigelse end tidligere, mens de unge 
er det i mindre grad. For de øvrige aldersgrupper gælder, at de i lidt mindre 
grad er i beskæftigelse end tidligere. Det gælder i særdeleshed for de lavtud-
dannede, men udviklingen findes bredt blandt mange grupper.

Som diskuteret i kapitel 1 er det vigtigt for finansieringen af velfærdssta-
ten, at der vedbliver at være en høj beskæftigelsesfrekvens på arbejdsmarke-
det som helhed, og i dette kapitel ses der nærmere på, hvor betydningsfuld 
beskæftigelsesfrekvensen faktisk er for den økonomiske udvikling. Der er 
som udgangspunkt mange muligheder for, at den aggregerede beskæftigel-
sesfrekvens fremadrettet ændres, idet beskæftigelsesfrekvenser for delgrup-
per varierer over bl.a. køn, alder, uddannelse og etnicitet. En given ændring 
i den aggregerede beskæftigelsesfrekvens kan f.eks. opstå ved, at der er en 
stor ændring for en enkelt gruppe eller små ændringer for mange grupper. I 
dette kapitel illustreres betydningen af beskæftigelsesfrekvensernes størrel-
se ved at tage udgangspunkt i, hvad de maksimalt har været siden år 2000 
for de enkelte alders- og uddannelsesgrupper. Hvad ville de økonomiske 
konsekvenser være, hvis disse beskæftigelsesfrekvenser fremadrettet kom 
op på det højeste niveau, de har været på i løbet af perioden? I beregninger-
ne ses der konkret på konsekvenserne af at hæve beskæftigelsesfrekvenser-
ne, men de kan naturligvis også anvendes i forhold til at vurdere betydning-
en af, at beskæftigelsesfrekvenserne eventuelt falder yderligere.

Det er oplagt, at det næppe er realistisk at hæve alle beskæftigelsesfre-
kvenser til deres maksimale niveau siden år 2000 – og formodentlig ikke 
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engang ønskværdigt. Det er således klart, at højkonjunkturen op til 2008 
gav anledning til beskæftigelsesfrekvenser, der for visse grupper næppe 
kan realiseres udenfor en kraftig højkonjunktur, og for de ufaglærtes ved-
kommende er gruppen blevet mindre og mere selekteret og derfor ikke lige 
så arbejdsmarkedsparat som tidligere. Dertil kommer, at når de unges be-
skæftigelsesfrekvenser er faldet, er det delvist et resultat af, at de uddanner 
sig mere, og det er derfor langt fra givet, at det er muligt eller ønskværdigt, 
at deres beskæftigelse kommer op på det niveau, det har været tidligere. 
Hvis de unge uddanner sig mindre, ville det således kunne få negative kon-
sekvenser for de fremtidige beskæftigelsesfrekvenser for de lidt ældre grup-
per (se f.eks. Finansministeriet, 2018). I kapitlet foretages derfor alternative 
beregninger af de økonomiske konsekvenser under forskellige forudsæt-
ninger omkring, hvilke beskæftigelsesfrekvenser der ændres. Formålet er 
på forskellig vis at illustrere betydningen af beskæftigelsesfrekvensernes 
niveau.

Beregningerne af de økonomiske konsekvenser foretages ved hjælp 
af den makroøkonomiske model DREAM, der er en strukturmodel for 
dansk økonomi, der anvendes til langsigtede økonomiske fremskrivnin-
ger. Modellen anvendes bl.a. til beregninger omkring den finanspolitiske 
holdbarhed (se DREAM, 2016), men den anvendes også til analyser af æn-
dringer i den økonomiske politik med fokus på de langsigtede strukturel-
le ændringer. Det er derfor oplagt at anvende modellen til beregninger af 
de makroøkonomiske konsekvenser af en strukturel ændring af forskellige 
gruppers beskæftigelsesfrekvenser. I analysen er der ikke taget stilling til, 
hvordan en eventuel stigning i beskæftigelsesfrekvenser opnås. I beregnin-
gerne i DREAM-modellen antages det, at erhvervsfrekvenserne af den ene 
eller anden grund forøges. Det kan være et resultat af reformer, men det 
kan også være et resultat af, at danskerne af andre årsager i højere grad 
kommer ud på arbejdsmarkedet og forbliver på arbejdsmarkedet. I det føl-
gende præsenteres hovedresultaterne af analysen, men detaljer kan findes 
i DREAM (2019).

Beregningerne viser, at hvis beskæftigelsesfrekvenserne for alle under-
grupper på arbejdsmarkedet kunne hæves til det højeste niveau, de har 
været på siden år 2000, ville den aggregerede beskæftigelsesfrekvens vokse 
med 8 procentpoint i forhold til 2016. Det ville forøge BNP (i 2014-kr.) 
med 100 mia. kr., beskæftigelsen ville vokse med 250.000, og de offentlige 
finanser ville permanent forbedres med 40 mia. kr. Det er dog vigtigt at 
understrege, at der her er tale om en meget stor ændring, der ville bringe de 
danske beskæftigelsesfrekvenser op i toppen af OECD – reelt kun overgået 
af Island (se kapitel 6). Det er næppe realistisk fuldt ud at nå op på dette 
niveau, da det kræver en relativt stor stigning i både unge og ufaglærtes 
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beskæftigelsesfrekvenser. En mindre og noget mere realistisk ændring er, 
at beskæftigelsesfrekvenserne hæves til deres højeste niveau for alle andre 
grupper end unge og ufaglærte – og hvor der ses bort fra de høje niveauer af 
beskæftigelsesfrekvenserne i 2006 til 2008. I dette tilfælde ville den aggre-
gerede beskæftigelsesfrekvens vokse med 2 procentpoint i forhold til 2016, 
BNP forøges med 50 mia. kr., de offentlige finanser forbedres med 20 mia. 
kr. og beskæftigelsen vokse med 78.000.

Resten af kapitlet er struktureret på følgende måde: I afsnit 10.2 ana-
lyseres det, hvad beskæftigelsesfrekvenserne fremadrettet ville være, hvis 
der tages udgangspunkt i det maksimale niveau, de har haft i de enkelte 
år siden år 2000. I afsnit 10.3 præsenteres resultaterne af at anvende disse 
alternative beskæftigelsesfrekvenser i DREAM-modellen. I afsnit 10.4 er 
der en konklusion.

10.2. Beskæftigelsesfrekvenser
For at analysere ændringer i beskæftigelsesfrekvenser tages der udgangs-
punkt i deres maksimale niveau siden år 2000. I analysen inddeles delta-
gerne på arbejdsmarkedet i 5 etniske grupper,65 8 uddannelsesgrupper for-
stået som højeste gennemførte uddannelse,66 og 49 aldersgrupper fra 16 til 
og med 64 år. Der er dog ikke personer i alle grupper. Der er f.eks. ingen 
16-årige med lange videregående uddannelser. Og der er grupper med ret 
få individer. I disse små grupper er beregninger af beskæftigelsesfrekvenser 
ret usikre, men da de enkelte grupper sammenvejes ved beregninger af de 
mere overordnede tal, vil enkelte afvigere i de små grupper ikke få nogen 
reel betydning for konklusionerne.

Grundanalysen for beskæftigelsesfrekvenserne er, at der for alle under-
grupper identificeres det højeste niveau af beskæftigelsesfrekvensen siden 
år 2000. Denne maksimale beskæftigelsesfrekvens for perioden knyttes til 
personer afhængigt af, hvilken gruppe de tilhører det pågældende år. Den 
maksimale beskæftigelsesfrekvens aggregeres op ved at beregne et gennem-
snit for hele befolkningen mellem 16 og 64 år. Databruddene i den register-
baserede arbejdsmarkedsstatistik (RAS) i 2003 og 2008, der blev omtalt i 
kapitel 1, udgør en særlig udfordring, da en del af et højere niveau for visse 
grupper kan skyldes, at beskæftigelsesfrekvenserne ikke er fuldt sammen-
lignelige over hele perioden for alle grupper. For at sikre, at ændringen i de 
beregnede beskæftigelsesfrekvenser ikke skyldes dette databrud, reduceres 

65  Grupperne er: etniske danskere, ikke-vestlige indvandrere, vestlige indvandrere, ikke-vestlige 
efterkommere og vestlige efterkommere.
66  Grupperne er: uoplyst, grundskole, almen gymnasial, erhvervsfaglig, erhvervsgymnasial, kort 
videregående, mellemlang videregående og lang videregående.
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beskæftigelsesfrekvenserne proportionalt for alle grupper, svarende til, at 
beskæftigelsen reduceres med 60.000 personer.67 Resultatet er gengivet i fi-
gur 10.1.

Figur 10.1. Faktisk og beregnede beskæftigelsesfrekvenser for de 16-64-årige, 
2000-2016
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

I figuren ses den faktiske realiserede beskæftigelsesfrekvens for de 
16-64-årige for årene 2000 til 2016. Det ses, at den er faldet fra godt 76 pro-
cent i år 2000 til knap 73 procent i år 2016. I figuren angiver ”baseline” de 
beregnede beskæftigelsesfrekvenser, hvis beskæftigelsesfrekvensen for de 
enkelte undergrupper i stedet for årets faktiske beskæftigelsesfrekvens hav-
de været på niveau med den maksimale værdi i perioden fra 2000 til 2016.68 
I 2016 betyder det, at beskæftigelsesfrekvensen ville have været knap 81 
procent i stedet for de knap 73 procent. Det skal understreges, at dette er en 
meget stor stigning i beskæftigelsesfrekvensen, der ville bringe den danske 
beskæftigelsesfrekvens op i toppen af OECD – reelt kun overgået af Island 
(se kapitel 6). Det bemærkes i øvrigt, at selvom undergrupperne for alle 
årene har samme beskæftigelsesfrekvens i ”baseline”, er der alligevel en lil-
le tendens til, at den aggregerede beskæftigelsesfrekvens er faldende over 
tiden. Dette skyldes, at befolkningssammensætningen over aldersgrupper 
ændres.

Som påvist i kapitel 5 er de ufaglærte over tiden blevet en betydelig mere 

67  For hver undergruppe ganges de fundne højeste værdier af beskæftigelsesfrekvensen med 
1-60.000/totalbeskæftigelse. 
68  Reduceret med betydningen af databrud.
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selekteret gruppe i forhold til karakteristika, der mindsker deres arbejds-
markedsparathed. Et mere realistisk fremadrettet alternativ omkring de 
ufaglærte i forhold til, hvad der antages i ”baseline”, er derfor, at det ikke 
er muligt at hæve deres beskæftigelsesfrekvens i forhold til niveauet i 2016, 
men det fortsat er muligt at hæve de øvrige gruppers. I figur 10.1 viser 
kurven ”ufaglærte fast”, hvad det betyder for den beregnede aggregerede 
beskæftigelsesfrekvens. Det ses, at den derved falder med ca. 3,5 procent-
point i forhold til baseline.

En anden særlig gruppe er de unge, som i voksende grad er under ud-
dannelse. Hvis man af denne årsag antager, at det ikke er muligt at hæve de 
16-29-åriges beskæftigelsesfrekvenser i forhold til det, der gælder i 2016, 
men det fortsat er muligt at hæve de øvrige gruppers, fås resultatet, der 
i figur 10.1 er angivet som ”16-29-årige fast”. Det ses, at den aggregerede 
beskæftigelsesfrekvens falder med ca. 4 procentpoint i forhold til baseline. 
Hvis man både fastfryser de ufaglærtes og de 16-29-åriges beskæftigelses-
frekvens på 2016-niveau, fås kurven ”ufaglærte og 16-29-årige fast”, der lig-
ger ca. 5,5 procentpoint under baseline.

Endelig kan man tage med i betragtning, at årene 2006 til 2008 var høj-
konjunkturen lige inden finanskrisen, hvor der var særligt høje og formo-
dentlig uholdbare beskæftigelsesfrekvenser. Hvis man ved udvælgelse af de 
højeste beskæftigelsesfrekvenser ser bort fra disse tre år, og samtidig fast-
fryser de ufaglærtes og de 16-29-åriges beskæftigelsesfrekvenser, fremtræ-
der kurven ”Ufaglærte, 16-29-årige fast og uden højkonjunktur”. Det ses, at 
der er yderligere et lille fald i den beregnede aggregerede beskæftigelsesfre-
kvens i forhold til ”baseline”, hvilket bringer den ned på et niveau, der er 2 
procentpoint over det faktiske niveau i 2016.

10.3. DREAM-beregninger
I dette afsnit analyseres de økonomiske konsekvenser af en realisering af 
de alternative niveauer for beskæftigelsesfrekvenser, der blev omtalt i fore-
gående afsnit. Til det brug anvendes DREAM-modellen, der som nævnt er 
en strukturmodel for dansk økonomi, der anvendes til langsigtede økono-
miske fremskrivninger. Modellen anvendes især til beregninger af den fi-
nanspolitiske holdbarhed, men den anvendes også til analyser af ændringer 
i den økonomiske politik med fokus på de langsigtede strukturelle ændrin-
ger (se DREAM, 2016). De nærmere detaljer for resultaterne i dette afsnit 
findes i DREAM (2019).

Ændringen i den aggregerede beskæftigelsesfrekvens for de 16-64-årige 
opnås reelt ved, at beskæftigelsesfrekvenserne øges lidt for store grupper på 
arbejdsmarkedet. En anden mulighed for at øge den aggregerede beskæf-
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tigelsesfrekvens er at øge beskæftigelsesfrekvenserne for særlige grupper 
med markant lavere beskæftigelsesfrekvenser end det typiske på arbejds-
markedet. En sådan gruppe, der har været stor fokus på i de seneste år, er 
de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (se f.eks. Skaksen og Jensen, 
2016). For at sammenligne effekterne af at øge beskæftigelsesfrekvenserne 
til det, der har været gældende tidligere, vil vi i det følgende sammenligne 
med, hvad der kunne opnås ved fuld integration af ikke-vestlige indvandre-
re og efterkommere. Ved fuld integration forstås, at indvandrere og efter-
kommere opnår samme beskæftigelsesfrekvens som etniske danskere med 
samme køn, alder og uddannelse.

Nedenfor rapporteres konsekvenserne af følgende ændringer i beskæf-
tigelsesfrekvenser:69

Alternativ 1 – baseline:
Den maksimale beskæftigelsesfrekvens i perioden fra 2000 til 2016 for de 
forskellige grupper defineret ud fra etnicitet, uddannelse og alder knyttes 
til personer afhængigt af, hvilken gruppe de tilhører det pågældende år.70 
Et eksperiment, der vil øge den aggregerede beskæftigelsesfrekvens med 8 
procentpoint i forhold til 2016.

Alternativ 2 – Ufaglærte og 16-29-årige fast og uden årene 2006 til 2008
Som i alternativ 1, men ved udvælgelse af maksimale beskæftigelsesfrekvenser 
ses der bort fra årene fra 2006 til 2008, og samtidig fastfryses de ufaglærtes 
og de 16-29-åriges beskæftigelsesfrekvenser på 2016-niveau. Et eksperiment, 
der vil øge den aggregerede beskæftigelsesfrekvens med 2 procentpoint i 
forhold til 2016.

Alternativ 3 – fuld integration
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres beskæftigelsesfrekvenser løftes 
til niveauet for danskere med samme køn, alder og uddannelse.

69  Vi fastholder at tale om ændringer i beskæftigelsesfrekvenser, da det har været fokus i bogen. 
I forhold til at foretage beregningerne i DREAM omsættes disse ændrede beskæftigelsesfrekvenser 
til ændrede erhvervsfrekvenser, inden de anvendes ved modelkørsler. Det skyldes, at 
beskæftigelsesfrekvenser er endogene i DREAM.
70  Der korrigeres for konsekvens af databrud.
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Hovedresultaterne fra DREAM-beregningerne er gengivet i tabel 10.1, 
hvor resultaterne er givet som procentvis forøgelse. Da det under alle om-
stændigheder må formodes, at det vil tage en vis tid at realisere en eventuelt 
højere beskæftigelse, rapporteres resultaterne for år 2025.

Tabel 10.1. Økonomiske konsekvenser af alternative niveauer af 
beskæftigelsesfrekvenser i år 2025 i procentforøgelse

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Real BNP 5,2 2,5 1,5
Holdbarhed – i procent af BNP 1,9 1,0 0,7
Beskæftigelse antal 8,8 2,7 2,1
Fuldtidsbeskæftigelse 7,1 2,8 2,0

Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-model, se DREAM (2019).

I tabel 10.2 er resultaterne angivet i absolutte størrelser – dvs. enten i 
2014-kr. eller antal beskæftigede.   

Tabel 10.2. Økonomiske konsekvenser af alternative niveauer af 
beskæftigelsesfrekvenser i 2025 i 2014-kroner eller antal

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Real BNP 100 mia. kr. 50 mia. kr. 30 mia. kr.
Holdbarhed 40 mia. kr. 20 mia. kr. 15 mia. kr.
Beskæftigelse antal 250.000 78.000 60.000
Fuldtidsbeskæftigelse 175.000 67.000 47.000

Kilde: Egne beregninger på baggrund af DREAM-model, se DREAM (2019).

Det ses således, at under alternativ 1, hvor beskæftigelsesfrekvenserne 
forøges relativ meget, også for ufaglærte og unge, vil beskæftigelsen vokse 
med hele 8,8 procent. Da ikke alle vil opnå beskæftigelse på fuld tid hele 
året, er der en lidt mindre effekt på 7,1 procent, når der ses på fuldtidsbe-
skæftigelse. Denne stigning i beskæftigelsen vil give anledning til en stig-
ning i realt BNP på 5,2 procent. Årsagen til, at stigningen i BNP er lidt 
mindre end stigningen i beskæftigelsen, er, at beskæftigelsen stiger mest for 
de relativt lavt lønnede på arbejdsmarkedet. Endelig angives de vedvarende 
konsekvenser for de offentlige finanser som ændringen i den såkaldte hold-
barhedsindikator. Denne forbedres med 1,9 procent af BNP, hvilket reelt 
betyder, at de offentlige finanser vedvarende forbedres med 1,9 procent af 
BNP.
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I absolutte tal betyder disse ændringer, at beskæftigelsen forøges med 
250.000 personer (175.000 fuldtidsbeskæftigede), BNP forbedres med 100 
mia. kr. – og de offentlige finanser forbedres med 40 mia. kr. Dvs. at der 
hvert år er 40 mia. kr. ekstra i de offentlige kasser, der kan anvendes til eks-
tra offentlig service, overførselsindkomster eller lavere skatter.

I alternativ 2, som er langt mere realistisk, ændres beskæftigelsesfre-
kvenserne langt mindre. Stigningen i antal beskæftigede er også kun 78.000, 
svarende til godt 30 procent af stigningen under alternativ 1. På trods af 
dette vokser BNP med 50 mia. kr., og de offentlige finanser forbedres med 
20 mia. kr., hvilket er halvdelen af forbedringen under alternativ 1. Der er 
i det mindste to årsager til, at det er en så relativt stor effekt på BNP og de 
offentlige finanser på trods af en noget mindre effekt på beskæftigelsen. For 
det første er stigningen under alternativ 2 i højere grad for personer med 
fuldtidsbeskæftigelse end under alternativ 1 – stigningen i antal fuldtids-
beskæftigede er således næsten 40 procent af stigningen under alternativ 
1. For det andet opnås den højere beskæftigelse under alternativ 2 i højere 
grad for personer med en relativt høj lønindkomst, og dermed har det stør-
re betydning for BNP, de betalte indkomstskatter og dermed de offentlige 
finanser.

Alternativ 3 er medtaget for at benchmarke de øvrige resultater på et 
mere ”velkendt” eksperiment – nemlig, hvad ville konsekvenserne være 
af fuld integration på arbejdsmarkedet af ikke-vestlige indvandrere og ef-
terkommere? Dvs. i dette tilfælde løftes beskæftigelsen meget for en no-
get mindre gruppe. Det ses, at alternativ 2 – dvs. tilfældet, hvor unge og 
ufaglærtes beskæftigelsesfrekvenser ikke ændres – har større økonomisk 
betydning end fuld integration. Under fuld integration forøges BNP med 
30 mia. kr., mens det er 50 mia. kr. under alternativ 2. De offentlige finanser 
forbedres med 15 mia. kr. under fuld integration, mens det er 20 mia. kr. 
under alternativ 2.

Det bør bemærkes, at de 15 mia. kr. ved fuld integration er noget min-
dre end de 33 mia. kr., som Finansministeriet finder er omkostningerne 
ved manglende integration (se Finansministeriet, 2018). Der er en række 
årsager til disse forskelle mellem DREAM-beregninger og Finansmini-
steriets beregninger, og ikke mindst, hvordan en række skattebetalinger 
henregnes til ikke-vestlige indvandrere. Det vigtige i dette kapitel er dog 
at illustrere, at konsekvenserne af at forøge beskæftigelsesfrekvenserne for 
brede grupper af befolkningen til et niveau, der har været realiseret siden år 
2000, i en række dimensioner er af mindst samme størrelsesorden som fuld 
integration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.
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10.4. Konklusion

I dette kapitel er det vist, hvad den økonomiske betydning er af beskæfti-
gelsesfrekvensernes størrelse. Det er gjort ved at tage udgangspunkt i, hvad 
konsekvenserne ville være, hvis beskæftigelsesfrekvenserne for brede grup-
per af befolkningen blev løftet til deres højeste niveau i perioden siden år 
2000. Det viser sig, at selvom det udelukkes, at det er muligt at forøge de 
unges og de ufaglærtes beskæftigelsesfrekvenser – og selvom det udeluk-
kes at nå op på de meget høje beskæftigelsesfrekvenser, der blev realiseret 
lige inden finanskrisen – vil et sådan løft i beskæftigelsesfrekvenser give et 
væsentlig bidrag til væksten i dansk økonomi. Den aggregerede beskæfti-
gelsesfrekvens vil vokse med ca. 2 procentpoint i forhold til 2016-niveau. 
Dette vil forøge BNP med ca. 2,5 procent, svarende til ca. 50 mia. kr. – og 
de offentlige finanser vil styrkes med ca. 20 mia. kr. Disse forbedringer er af 
mindst samme størrelsesorden som det, der kunne opnås ved fuld integra-
tion af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Betydningen af beskæftigelsesfrekvensernes størrelse er illustreret ved 
en forøgelse af beskæftigelsesfrekvenserne. Disse beregninger kan naturlig-
vis også illustrere, hvad et fremadrettet yderligere fald i beskæftigelsesfre-
kvenser kan have af konsekvenser for både BNP og de offentlige finanser.
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 Udgangspunktet for bogen er, at finansieringen af velfærdsstaten er afhæn-
gig af et højt beskæftigelsesniveau, og der er derfor god grund til nøje at 
overvåge udviklingen i forskellige befolkningsgruppers beskæftigelse. Bo-
gen har fokus på de mere strukturelle tendenser på arbejdsmarkedet, men 
det er en kendsgerning, at den er skrevet i en tid, hvor arbejdsmarkedet er 
præget af en gunstig konjunkturudvikling. Derfor adresserer bogen også 
den nuværende konjunktursituation.

I kapitel 1 introduceres problemstillingerne i forhold til udviklingen i 
beskæftigelsesfrekvenserne. Det diskuteres, at årsager til ændringer i be-
skæftigelsesfrekvenser både kan findes på efterspørgsels- og udbudssiden 
af arbejdsmarkedet. Det kan være svært at afgøre, hvad der er den egent-
lige årsag til eventuelle ændringer, og ambitionen med bogen er ikke at nå 
frem til en skarp opdeling af, om det er ændringer på efterspørgsels- eller 
udbudssiden, der er dominerende. I stedet er ambitionen at få et klarere 
billede af, hvad det er, der påvirker udviklingen i de danske beskæftigelses-
frekvenser, og hvad potentialet er i forhold til gennem politiske tiltag eller 
på anden måde at forøge disse beskæftigelsesfrekvenser.

I kapitel 2 ses der på arbejdsmarkedet i et aktuelt konjunkturmæssigt 
perspektiv. Den nuværende højkonjunktur sammenlignes bl.a. med den 
foregående, der kulminerede i 2008. Denne sammenligning skal ikke tages 
som et udtryk for, at situationen i 2008 var specielt attraktiv. Den nuværen-
de situation sammenlignes dog ofte med 2008, f.eks. i forhold til nye rekor-
der for niveauet af beskæftigelsen. Dertil kommer, at 2008 er interessant 
som en situation, hvor der helt oplagt var overophedning på det danske ar-
bejdsmarked. Konklusionen i kapitlet er, at den nuværende højkonjunktur 
er langt fra situationen i 2008. Beskæftigelsen målt som antal beskæftigede 
er dog højere end i 2008, men det skyldes i høj grad beskæftigelse af uden-
landske statsborgere samt 60-64-årige danskere. For de øvrige grupper på 
arbejdsmarkedet er niveauet langt under, hvad der var tilfældet i 2008.

I kapitel 3 analyseres det, hvordan udviklingen i henholdsvis sam-
mensætningen af befolkningen og de forskellige delgruppers specifikke 
beskæftigelsesfrekvenser har påvirket udviklingen i de mere aggregerede 
beskæftigelsesfrekvenser siden år 2000. I kapitlet fremgår det bl.a., at sam-
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mensætningen i befolkningen har tenderet til at give anledning til et fald i 
de aggregerede beskæftigelsesfrekvenser, idet der er blevet flere ældre, flere 
helt unge og flere ikke-vestlige indvandrere. Omvendt har tendensen til et 
øget uddannelsesniveau bidraget til, at beskæftigelsesfrekvenserne er vok-
set. Angående udviklingen i beskæftigelsesfrekvenserne for delgrupper, så 
har de for langt de fleste delgruppers vedkommende bidraget til et fald. De 
vigtige undtagelser er de ældre og ikke-vestlige indvandrere. For disse to 
grupper har der været stigninger i deres beskæftigelsesfrekvenser.

I kapitel 4 er der fokus på beskæftigelsesfrekvenser i et livscyklusper-
spektiv. Beskæftigelsesfrekvenserne er lave for unge og ældre, hvorimod de 
typisk er høje i midten af livet. De maksimale beskæftigelsesfrekvenser op-
nås således i første halvdel af 40’erne.

Der har været ændringer i retning af, at unge kommer senere i beskæf-
tigelse, og ældre trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet. På trods af 
disse ændringer for de ældre og de unge har der ikke været en klar lang-
sigtet tendens i det antal år, en gennemsnitlig person forventes at arbejde 
over livet vurderet på basis af beskæftigelsesfrekvenser for aldersgrupper i 
de enkelte år. Bortset fra konjunkturvariationer er niveauet omkring 34 år. 

I kapitlet ses der også på forskelle på beskæftigelsesfrekvenser over livet 
i forhold til uddannelsesniveau. Endelig ses der på variationen i beskæfti-
gelsesfrekvenser over generationer. Her fremgår det, at der er en klar af-
hængighed mellem børnenes og forældrenes beskæftigelsesfrekvenser – og 
denne afhængighed er over tiden blevet stærkere.

I kapitel 5 ses der specifikt på de ufaglærte. Hvem er de, og hvordan har 
de ændret sig i forhold til deres muligheder på arbejdsmarkedet? Udgangs-
punktet er, at for denne gruppe er beskæftigelsesfrekvensen styrtdykket. 
En oplagt forklaring er, at gruppen bliver mere selekteret. Men andre for-
klaringer kan være, at de ufaglærte har fået sværere ved at få et job, eller 
at de i mindre grad ønsker et. Formålet med kapitlet har været at afklare, i 
hvor høj grad udviklingen skyldes, at gruppen er blevet en svagere selekte-
ret gruppe. 

Det er oplagt, at mange af de, der af den ene eller anden grund ikke kan 
arbejde, findes blandt gruppen af ufaglærte. Det kan f.eks. være på grund af 
handikap, fysiske eller psykiske sygdomme. Analysen viser således også, at 
de ufaglærte i højere grad end andre grupper er helt udenfor arbejdsmar-
kedet, de er også mere syge end andre – og de har en højere dødelighed. 
Desuden viser det sig, at der er en klar tendens til, at gruppen af ufaglærte 
vurderet på disse parametre med tiden er blevet svagere.

I kapitel 6 sammenlignes beskæftigelsen i Danmark med situationen i 
andre OECD-lande. Det fremgår her, at Danmark har en forholdsvis høj 
beskæftigelsesfrekvens, men til gengæld er den årlige arbejdstid lav i for-
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hold til, hvad der er tilfældet i andre lande. Det betyder, at den totale årlige 
arbejdstid i Danmark ligger klart under niveauet i USA og en række andre 
lande.

For de fleste aldersgruppers vedkommende ligger beskæftigelsesfre-
kvensen højt i Danmark – og klart over OECD-gennemsnit. Det gælder 
dog ikke for unge mænd og for ældre – og især for ældre mænds vedkom-
mende.

Med hensyn til indvandreres beskæftigelsesfrekvenser, ligger de i Dan-
mark på niveau med andre nordiske lande. Fælles for de nordiske lande 
er dog, at der er et stort gap mellem beskæftigelsesfrekvenserne for ind-
vandrere og den nationale befolkning. Dette giver imidlertid ikke noget 
billede af de enkelte landes evne til at sikre arbejdsmarkedsintegration af 
indvandrere. Betragtes niveauet for indvandrernes beskæftigelsesfrekvens 
er det ikke påfaldende lavt for de nordiske lande, og beskæftigelsesgapet er 
således ikke noget godt mål for arbejdsmarkedsintegrationen af indvandre-
re i absolut forstand, men siger snarere noget om ambitionsniveauet

I kapitel 7 ses der på efterspørgselssiden af arbejdsmarkedet, og i sær-
deleshed, om der har været teknologiske fremskridt, der har forøget efter-
spørgslen efter højtuddannet arbejdskraft i forhold til lavtuddannet – også 
kaldet ”skill biased technological change”, eller SBTC. Det viser sig, at der 
har været SBTC, og den har været lidt højere efter finanskrisen end før. 
Niveauet efter finanskrisen er i øvrigt på niveau med det, der er fundet for 
tidligere årtier. 

Der er stor branchevariation i SBTC, og det er især i videnstunge bran-
cher, at SBTC er høj. I toppen, hvad angår SBTC, ligger advokatbranchen 
og medicinalindustrien, og i bunden ligger skibsfart, bygningsinstallation 
og detailhandel. Der er i øvrigt en klar tendens til, at den største vækst i 
beskæftigelsen har været i brancher, hvor SBTC har været højt.

I kapitel 8 bliver det undersøgt om almindelige lønmodtagere – dvs. per-
soner, hvis primære indtægtskilde er indkomst fra lønansættelse – i stigen-
de grad også har indkomst fra aktiviteter som selvstændig. Sådanne enkelt-
mandsvirksomheder betegnes af og til som ”arme-og-ben-virksomheder”, 
og problemstillingen er interessant, da det kan indikere et arbejdsmarked i 
forandring med et skifte væk fra fast beskæftigelse i lønansættelse med kla-
re lønmodtagerrettigheder til en mere usikker situation, hvor indkomsten 
baseres på en blanding af lønansættelse og selvstændig virksomhed.

I kapitlet ses der på perioden fra 2001 til 2015, og hovedresultatet i ka-
pitlet er, at aktiviteter som selvstændig ikke er blevet vigtigere over den be-
lyste periode. Generelt set er antallet af enkeltmandsvirksomheder faldet, 
og der er ikke noget, der tyder på, at de såkaldte ”arme-og-ben-virksomhe-
der” spiller en væsentlig eller voksende rolle i Danmark.
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Kapitel 9 ser på betydningen af arbejdsmarkedsreformer. I kapitlet dis-
kuteres betydningen af de mange arbejdsmarkedsreformer, der har været 
siden midten af 1990’erne. Konkret ses der i kapitlet på tre typer af refor-
mer. For det første reformer af kontanthjælpen, der i høj grad har været 
målrettet unge. For det andet en dagpengereform i 2010, der kan siges at 
være målrettet arbejdsmarkedets kernegrupper. For det tredje er der set på 
efterlønsreformen i 2011, der var målrettet de lidt ældre på arbejdsmarke-
det.

Overordnet set har reformerne effekt i forhold til at få flere i beskæftigel-
se, men der er stor forskel i effekternes størrelse. Kontanthjælpsreformerne 
og dagpengereformen har således mindre og langt mere usikre effekter på 
beskæftigelsen end efterlønsreformen. 

I kapitel 10 ses der på betydningen af beskæftigelsesfrekvenser i forhold 
til økonomien i øvrigt. Der fremlægges således beregninger ved hjælp af 
DREAM-modellen af de økonomiske konsekvenser af at forøge beskæf-
tigelsesfrekvenserne. Der ses konkret på, hvad konsekvenserne er, hvis 
beskæftigelsesfrekvenser for delgrupper på arbejdsmarkedet antog deres 
maksimale niveau siden år 2000. Det fremhæves i kapitlet, at der kan være 
oplagte årsager til, at det er meget vanskeligt at nå disse niveauer. En årsag 
er, at de ufaglærte tilsyneladende er blevet en meget svagere gruppe end 
tidligere, og derfor kan de formodentlig ikke nå op på samme beskæftigel-
sesfrekvenser som tidligere. En anden årsag er, at unge i højere grad er un-
der uddannelse end tidligere, og en tredje er, at højkonjunkturen lige inden 
finanskrisen formodentlig gav anledning til beskæftigelsesfrekvenser på et 
uholdbart højt niveau.

Selv når der tages hensyn til disse forhold, vil den aggregerede beskæfti-
gelsesfrekvens være ca. 2 procentpoint højere end, hvad tilfældet er i 2016. 
Det vil give anledning til en højere beskæftigelse på 78.000 personer. Hvis 
denne forøgede beskæftigelse realiseres, vil det forøge BNP med 50 mia. kr. 
og styrke de offentlige finanser med 20 mia. kr.
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